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Förord 
Idén till uppsatsen fick jag när jag praktiserade på planeringskontoret i Norrköpings kommun, 
hos miljödirektör Eva Lindahl under hösten 2002. Jag praktiserade tillsammans med min vän 
Annika Lundqvist. Vi var med i inledningsskedet av kommunens arbete med att se 
klimatproblematiken i ett bredare perspektiv. Jag tyckte att det verkade spännande att följa 
arbetet att ta fram en klimathandlingsplan och en Klimpansökan med det bredare arbetssättet 
och tänkandet. Tillsammans med Eva Lindahl kom jag fram till att jag kunde skriva min c-
uppsats om hur kommunen planerar att arbeta och arbetar med klimatproblematiken.  
 
Jag vill tacka Eva Lindahl för att hon tog sig tid att hjälpa mig med inspiration, information 
och kontakter på kommunen. Jag vill även tacka min handledare Malin Mobjörk, för hennes 
stora hjälp och vägledning med uppsatsen. Hon har genom sitt sätt att lägga fram synpunkter 
och förslag till ändringar, fått mig att se uppsatsen och skrivandet med nya ögon och på en 
annan nivå.  
 
Ett tack riktas också till de personer på Norrköpings kommun, som ställt upp med sin tid och 
kunskap genom de intervjuer jag gjort. Utan deras hjälp hade inte undersökningen varit 
möjlig. 
 
Norrköping den 17 juni 2003. 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Den globala temperaturökningen vi märker av idag är, enligt bland andra FN: s klimatpanel 
IPCC, delvis orsakad av människans utsläpp av växthusgaser. För att hantera 
klimatproblematiken på ett effektivt sätt och minska utsläppen, måste alla delar i samhället 
involveras. Det senaste året har miljöproblem, och framför allt det om den förstärkta 
växthuseffekten, kommit att betraktas som samhällsbyggnadsproblem. För att få med de flesta 
delar av samhället i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, har man i Norrköpings 
kommun valt att arbete med problematiken i ett bredare perspektiv. Uppsatsen syftar till att 
undersöka hur Norrköpings kommun planerar att arbeta och arbetar med att minska sina 
utsläpp av klimatpåverkande gaser. Detta relateras till tankarna om klimatproblematiken som 
ett samhällsbyggnadsproblem. Kommunens klimatarbete är organiserat så att arbetsgrupper 
har bildats på tio kontor och enheter, med varsin representant i en klimattvärgrupp. Under år 
2003 ska arbetsgrupperna ta fram en klimathandlingsplan i kommunen, där inriktningen 
främst är på de kommunala verksamheterna. En del i arbetet med klimathandlingsplanen är att 
söka det statliga bidraget Klimp. I Norrköpings Klimpansökan, som lämnades in den 30 april 
år 2003, finns tio projekt som kommunen är huvudman för. Projekten är mer av punktinsatser 
och stödåtgärder, än av karaktären strukturförändringar eller samhällsbyggnadsåtgärder. 
Projekt i kommunens klimathandlingsplan kan bli mer av samhällsbyggnadskaraktär. 
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1 Inledning 
Att vi har ett klimatproblem, är något som både den vetenskapliga och den politiska 
förklaringen verkar ha som gemensam ståndpunkt. Majoriteten av forskare och internationella 
organisationer under ledning av FN: s klimatpanel, IPCC, har enats om att den globala 
temperaturökning som har skett delvis är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser, 
såsom koldioxid, metan och dikväveoxid. Koldioxidhalten i atmosfären har ökat med 30 
procent sedan industrialismens början på 1850-talet.1 Denna förändring leder till att den 
naturliga växthuseffekten förstärks, vilket medför att värmestrålning från jorden hålls kvar i 
större utsträckning än normalt och temperaturen stiger. Det är varje människas sätt att leva, 
resa och konsumera som ger upphov till utsläppen. Om halten koldioxid i atmosfären ska 
stabiliseras på en, enligt FN: s internationella klimatforskarpanel hållbar nivå, bör de globala 
utsläppen reduceras kraftigt. Utsläppen bör sänkas med mellan 70-80 procent. 2 Som ett första 
steg i arbetet med att sänka Sveriges utsläpp har riksdagen beslutat att de svenska utsläppen 
av växthusgaser, som ett medelvärde för perioden 2008-2012, ska vara minst fyra procent 
lägre än utsläppen år 1990. 3 Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter4 och omfattar 
växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid, svavelhexafluorid, flourkarboner och 
ofullständigt fluorerande kolväten, HFC.5  
 
Efter världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 blev det tydligare att 
miljöproblem, speciellt det om den förstärkta växthuseffekten, egentligen är mer av 
karaktären samhällsbyggnadsproblem än rena miljöproblem. För att tänka in miljöfrågor i ett 
tidigare skede i beslutsprocesser och för att slippa ”städa upp” efter klimatpåverkade 
aktiviteter, kan miljö tänkas in redan i samhällsbyggnadsprocessen. Genom att planera 
samhället på ett mer hållbart sätt, kan man bespara världen en del miljöproblem och även 
minska den förstärkta växthuseffekten. Klimatproblem som kan uppstå på grund av en 
förstärkt växthuseffekt fördelas inte demokratiskt. Förmodligen kommer främst de tropiska 
och låglänta u-länderna drabbas av växthuseffekten, med temperaturstigningar och höjning av 
havsytan, trots att det i huvudsak är i-länderna som orsakat den. Därutöver kan dessa u-länder 
få det svårare att anpassa sitt näringsliv till nya klimatvillkor, eftersom det är relativt 
omodernt, ofta bundet till jordbruk och mindre flexibelt än i-ländernas mångfacetterade och 
flexibla industri. U-länderna har också minst ekonomisk möjlighet att införa dyrbar 
energibesparande teknik. I-länderna har, enligt överenskommelsen i Kyoto-protokollet från 
1997, en skyldighet gentemot u-länderna i fråga om kapacitetsuppbyggnad, 
teknologiöverföring och anpassning till klimatproblem som kan uppstå. 6 Klimatproblemet 
hör intimt ihop med utvecklingsproblem. Ett samhällsutvecklingsbegrepp som ligger i tiden är 
”hållbar utveckling”, vilket blev ett stort begrepp i Bruntlandrapporten ”Vår gemensamma 
framtid” från 1988. Definitionen av begreppet enligt Bruntlandrapporten är att hållbar 
utveckling är en sådan utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Hållbarhet måste vara i fokus 
för allt som handlar om utvecklingsfrågor. I arbetet med hållbar utveckling är det den 

                                                           
1 http://www.smhi.se/  
2 Dunn, 2002, s 19 
3 Proposition 2001/02:55 
4 Koldioxidekvivalent är ett mått på den mängd växthusgaser där bidraget från varje enskild gas har räknats om 
till den mängd koldioxid som har samma inverkan på klimatet. 
5 Miljöprogram för Norrköpings kommun, 2002, s 96 
6 Proposition 2001/02:55 
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förstärkta växthuseffekten och klimatproblematiken som prioriteras högst, såväl 
internationellt, nationellt som regionalt och lokalt.  
 
Regeringar i olika länder har under de senare åren antagit flertalet klimathandlingsprogram 
och erfarit att några har haft en modest påverkan på utsläppen. 7 Programmen har ofta varit 
ofullständigt antagna, kraftlösa eller inte till fullo implementerade. Många har inte varit 
samordnade med andra åtgärder eller integrerade med andra program eller andra sektorer och 
få har blivit reproducerade i ett bredare perspektiv. Detta visar på behovet för regeringar att ta 
ett bredare, mer offensiv angreppssätt till klimatproblematiken. I Sveriges regerings 
klimatproposition beskrivs klimatproblematiken som en problematik som ska integreras i hela 
samhället.8 För att nå målet med en minskning av utsläppen måste var och en ta sin del av 
ansvaret, såväl myndigheter, kommuner, företag, som enskilda. 
 
Komplexa problem som det om den förstärkta växthuseffekten kräver insatser av 
systemkaraktär och lösningar som involverar ekologiska, ekonomiska och sociala system. 
Växthuseffekten är, som nämnts, inte bara ett miljöproblem, utan har mer karaktären av ett 
samhällsbyggnadsproblem. Alla delar av samhället påverkas av en förstärkt växthuseffekt och 
alla delar i samhället bidrar till den. Transportsektorn, energisektorn, industrisektorn, 
samhällsbyggnadssektorn och hela vårt levnadsmönster har en påverkan på klimatet. För att få 
med de flesta delar av samhället i arbetet med att minska påverkan på klimatförändringarna, 
har man i Norrköpings kommun valt att arbeta med ett bredare perspektiv. Det bredare 
perspektivet innebär att problematiken ses som ett samhällsbyggnadsproblem och inte bara 
som ett miljöproblem. Initiativet togs av personer som arbetar med miljö inom kommunen, 
men syftet är att få andra än dem själva att fundera kring och arbeta med 
klimatproblematiken, för att få in det bredare perspektivet.9 Klimatarbetsgrupper bildades, 
efter ett politiskt beslut, på tio kontor och enheter inom kommunen.10 Av dessa bedriver flera 
en utåtriktad verksamhet, vilket medför att både näringslivet och kommuninvånarna kommer 
att få del av klimatarbetet. Under året 2003 ska arbetsgrupperna på kontoren och enheterna, ta 
fram en klimathandlingsplan i kommunen, där inriktningen främst är på de kommunala 
verksamheterna. En del i arbetet med klimathandlingsplanen är att söka det statliga bidraget 
Klimp. Klimp ska bidra till att nå det svenska klimatmålet, styra mot en långsiktigt hållbar 
utveckling och öka medvetenheten om klimatproblemet och möjliga lösningar. 11 
Klimpbidraget ska i huvudsak ges till fysiska investeringar, men det kan ges till folkbildnings- 
och informationsinsatser om programmets åtgärder.12 Sista datumet att lämna in årets 
Klimpansökan var den första maj 2003. Från och med att Norrköpings ansökan lämnades in, 
är kommunens klimatarbete mer inriktat mot att formulera klimathandlingsplanen. 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Norrköpings kommun planerar att arbeta och 
arbetar med att minska sina utsläpp av klimatpåverkande gaser. Detta relateras till tankarna 
om att klimatproblematiken är ett samhällsbyggnadsproblem. För att kunna få fram hur 
klimatproblematiken hanteras i kommunen, har jag fokuserat på ett antal forskningsfrågor.  

                                                           
7 Dunn, 2002, s 11 
8 Proposition 2001/02:55 
9 Intervju med Eva Lindahl, 2003-04-30 
10 Norrköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram, ansökan 2003, s 1 
11 http://www.naturvardsverket.se 
12 Förordning (2003: XX) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
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• Hur bedrivs klimatarbetet i Norrköpings kommun? 
• Hur bedrivs arbetet med att ta fram en klimathandlingsplan för kommunen? Hur är 

klimatarbetet organiserat och hur fungerar planeringsarbetet med klimatproblematiken i 
kommunens klimattvärgrupp? 

• Hur kommer den statliga satsningen med Klimp in i Norrköpings kommuns klimatarbete? 
• Hur återspeglas den alltmer rådande inställningen till klimatproblematiken som ett 

samhällsbyggnadsproblem i Norrköpings kommuns klimatarbete? 

1.2 Disposition 
Jag börjar uppsatsen med att beskriva den metod och det material jag i huvudsak använt vid 
utformandet av den. Därefter beskrivs kommunens miljöprogram, kommunens pågående 
arbete med en klimathandlingsplan, syftet med Klimp och kommunens Klimpansökan. På 
detta följer en analys och diskussion av det empiriska materialet. Från analysen har jag sedan 
dragit några slutsatser i en avslutande diskussion. 

2 Metod och material  

2.1 Metod 
Det finns många metoder att använda för att inhämta och analysera vetenskaplig kunskap och 
för att skriva en vetenskaplig text. Genom att vara medveten om och fokusera på vetenskaplig 
metod vid utförandet och skrivandet, får man en förståelse för hur en skrivandeprocess kan gå 
till. Metoden är ett redskap för att kunna göra systematiskt och planmässigt arbete.13 Man kan 
använda sig av olika vetenskapliga metoder genom processen med att utföra en vetenskaplig 
studie. Den metod man använder i insamlandet av material behöver inte nödvändigtvis vara 
densamma som analysmetoden. Det metodredskap man sedan väljer kan användas på olika 
sätt.14 Man kan både fördunkla och förtydliga faktiska förhållanden utifrån en och samma 
metod. Metoder fungerar styrande med avseende på frågeställningen. Det är avgörande för 
resultaten och slutsatserna, hur man skapar sig en förståelse eller uppfattning av de 
förhållanden man vill undersöka. Vad man väljer att studera som problemområde sätter 
gränser för vilka svar man får på sina frågor. Den metod man väljer är alltså inte i sig självt 
objektiv eller neutral.  

2.2 Kvalitativ insamlingsmetod och material 
Vilken metod man väljer att använda sig av vid insamlandet av material, beror på vilka 
forskningsfrågor som man ställer och vilket syfte man har med sin undersökning. För att 
kunna svara på mitt syfte, kom jag fram till att jag skulle använda mig av en kvalitativ metod 
vid materialinsamlandet. Kvalitativa metoder är huvudsakligen av förstående karaktär 15, 
vilket jag tyckte passade min studie bäst. Genom att använda en kvalitativ insamlingsmetod 
får man dels en djupare förståelse av det problemkomplex man studerar och dels kan man 
beskriva helheten av det sammanhang som det inryms i.16 Eftersom jag ville studera ett 
problemkomplex på djupet och inte skulle dra några generella slutsatser kring hur 
klimatproblematiken hanteras i alla Sveriges kommuner valde jag en kvalitativ 

                                                           
13 Holme & Solvang, 1997, s 11 
14 Ibid, 1997, s 12  
15 Ibid, 1997, s 12 f 
16 Ibid, 1997, s 12 f 
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insamlingsmetod. Den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till den källa man hämtar 
sin information från. Genom att jag praktiserat i tio veckor på dåvarande kommunstyrelsens 
kontor (nuvarande planeringskontoret), hade jag redan viss insikt i kommunens organisation 
och dess arbete. Detta har bland annat underlättat vid intervjuer, då jag redan träffat de flesta 
av informanterna och då de vetat vem jag är. Jag har dessutom varit med på två av 
klimattvärgruppens möten och även det upptaktsseminarium, som arrangerades den 24 januari 
2003 för anställda på aktuella kontor och enheter på kommunen och för berörda 
kommunalpolitiker.  
 
Med en kvalitativ metod vill man gå på djupet i undersökningen och ha rikligt med 
information om ett fåtal undersökningsenheter.17 De kvalitativa metoderna utgår från 
studiesubjektens perspektiv, medan kvantitativa metoder typiskt i högre grad utgår från 
forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som ska stå i centrum. 18  

2.3 Intervjuer 
Som en del i insamlandet av relevant empiriskt material, valde jag att genomföra sex 
kvalitativa intervjuer. Innan intervjuerna genomfördes, förberedde jag ett antal frågor till 
informanterna.19 Under intervjuerna valde jag att föra anteckningar och att inte använda 
bandspelare. Detta främst på grund av att en inspelning på band inte kändes nödvändigt för att 
kunna analysera det empiriska materialet. För min egen del tyckte jag att det kändes mindre 
formellt och mer bekvämt att föra anteckningar än att spela in intervjuerna på band. 
Diskussionen under intervjuerna hindrades inte märkbart på grund av att jag antecknade, utan 
jag fann det enkelt att ställa följdfrågor och fokusera på vad som sades. Direkt efter en 
intervju utförts, renskrevs minnesanteckningarna till en flytande text och strukturerades efter 
de olika diskussionsområden som tagits upp under intervjun. I och med att frågorna renskrevs 
direkt efter intervjuerna, antas ingen relevant information ha fallit ifrån. Vad som troligtvis 
kunde ha blivit bättre i min analys av det empiriska materialet, om jag använt mig av en 
bandspelare vid intervjuerna, är att informanternas resonemang kunde ha beskrivits mer 
utförligt. 
 
Fyra av de personer jag intervjuade ingår i en klimattvärgrupp i kommunen. Tvärgruppen 
består av representanter för olika klimatarbetsgrupper inom tio kontor och enheter på 
kommunen. Syftet med tvärgruppen är dels för miljöansvariga på kommunen att få koll på att 
de olika arbetsgrupperna kommer igång med sitt arbete och dels att lyfta frågor som kan 
beröra fler kontor eller enheter för att kunna skapa en samverkan mellan dessa.20 Tvärgruppen 
har fungerat som ett diskussionsforum, där åtgärdsförslag och idéer bollas och där information 
från kommunens Klimpansvarige och miljödirektören gavs.21 Vid en av intervjuerna var både 
representanten för tvärgruppen och chefen på enheten med. Jag upplevde det inte som att 
representanten för tvärgruppen pratade minde fritt på grund av att chefen satt med vid 
intervjun. Att båda var med gav en bättre bild av hur enheten arbetar med 
klimatproblematiken, vilket enhetschefen kunde svara bäst på, och om arbetet i tvärgruppen, 
som tvärgruppsrepresentanten svarade på. Jag intervjuade även kommunens miljödirektör, 
Eva Lindahl, på planeringskontoret. Hon var en av dem som initierade det bredare 

                                                           
17 Holme & Solvang, 1997, s 11 
18 Alvesson, Sköldberg, 1994, s 10 
19 Se bilaga 1, Frågemanual 
20 Mailkontakt med Eva Lindahl, 2003-05-17 
21 Tvärgruppsmöte i Rådhuset, 2003-03-31 
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arbetssättet, som kommunen valt att arbeta efter. Slutligen intervjuade jag kommunalråd Eva 
Andersson. Andersson, tillsammans med dåvarande Lipsamordnare Emma Campbell, gick i 
inledningsskedet av klimatarbetet runt på de tio kontoren och enheterna, för att introducera 
klimatarbetet och för att få igång det bredare arbetssättet med att ta fram en 
klimathandlingsplan.22 Det kändes därför relevant att få hennes syn på kommunens 
klimatarbete. Andersson satt även med i den politiska nämnd (Miljö- och 
Stadsplaneringsnämnden), som beslutade om att anta det bredare arbetssättet och att avsätta 
pengar till det från kommunens budget. Alla intervjuer genomfördes på informanternas 
arbetsrum, dels för att det var det smidigaste alternativet och dels för att informanterna skulle 
befinna sig i en bekväm miljö under intervjun. 

2.4 Dokumentanalys 
Ytterligare empiriskt material som jag använt för att göra mina analyser är Norrköpings 
kommuns miljöprogram och kommunens Klimpansökan. Miljöprogrammet antogs av 
kommunfullmäktige den 27 februari 2002 och är ett av flera dokument som uttalat att 
kommunen ska arbeta med klimatproblematiken.23 Programmet är dock det tyngsta av 
dokumenten i detta avseende, så därför valde jag att använda mig av det till min analys. 
Kommunens Klimpansökan använder jag för att analysera vilka områden man valt att satsa på 
för att få det statliga stödet.  
 
Förutom detta empiriska material användes Klimpförordningen, regeringens 
Klimatproposition och Naturvårdsverkets förordningar kring Klimp som bakgrundsmaterial. 
För att kunna förankra uppsatsen som en vetenskaplig studie, har jag studerat litteratur om 
metod och även litteratur och offentliga dokument om hur klimatproblematiken hanteras. För 
att få en vetenskaplig förankring i uppsatsen har jag studerat litteratur, dokument och 
internetsidor om kommuners miljöarbete och fokuserat främst på klimatarbetet. 
 
Eftersom jag använder mig av texter som en del i mina analyser, är det viktigt för 
trovärdigheten i studien att reflektera över vad en text är i dessa sammanhang och vilken 
betydelse för resultatet som mitt sätt att analysera har. Jag har använt mig av en formalistisk 
teori i sättet att se på texter. Däri ses texten som en autonom och organisk helhet där 
tolkningen av delen är beroende av textens egen kontext och att textens mening finns i dess 
uppbyggnad.24 Textens mening finns inte som en självständig entitet i texten, utan den utgör 
en oupplöslig del av texten. För tolkning av texten är det flera komponenter som spelar roll 
för resultatet. Olika tolkningselement är bland annat själva texten, kontexten, avsändaren, 
mottagaren och uttolkaren.25 Avsändaren blir här den eller de som skrivit texten, mottagaren 
den som texten är riktad till och uttolkaren är forskaren som tolkar den. Uttolkarens 
förförståelse har betydelse för resultatet av tolkningen. Jag läste texterna, med min 
förförståelse om klimatproblematiken och om hur man i Norrköpings kommun valt att angripa 
den i bakhuvudet. Jag letade efter vissa mönster om klimatproblematiken som ett 
samhällsbyggnadsproblem, vilket kan ha påverkat mitt sätt att läsa texterna och även tolkat 
intervjuerna. I den tolkningsstrategi jag valt blev kontexten en viktig komponent, men även 
uttolkaren, det vill säga jag, var viktig. Jag letade efter de styrande föreställningarna och den 

                                                           
22 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
23 De övriga dokumenten är Naturvårdsprogrammet, Översiktsplanen, Kommunikationsprogrammet och 
Näringslivsprogrammet 
24 Säfström & Östman, 1999, s 47  
25 Bergström & Boréus, 2000, s 25 
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omgivande diskursen vid tolkandet av texterna och intervjuerna. Texten och intervjuerna är 
del i ett större sammanhang, där meningen i en enskild text förstås utifrån andra omgivande 
texter som denna relaterar till och utifrån en ordning som texterna är uttryck för. Diskursen 
utgörs här av uppfattningen om att klimatproblematiken inte bara är ett miljöproblem, utan ett 
samhällsbyggnadsproblem.  

2.5 Kvalitativ analysmetod 
För att analysera det material jag inhämtat, valde jag en kvalitativ analysmetod. De kvalitativa 
metoderna är inte inriktade på att pröva om informationen har generell giltighet. Kvalitativa 
analyser innebär en möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen. 26 Komplexa sammanhang 
blir möjliga att förstå. Data som utgör underlag för en kvalitativ analys är beskrivande. 
Analysen är sökandet efter vilka drag eller sammanhang som ligger dolda i den totalt 
uppfattade helheten.27 Vikt läggs vid både beskrivning och analys, där analysen innebär att 
intervjuaren, genom reflexion, abstraherar kring det som blivit beskrivet. Den kvalitativa 
analysmetoden ansåg jag passade bäst för att uppfylla syftet med uppsatsen. Analysen ska 
genom nyansering och differentiering öka förståelsen av fenomenets mening. 
Undersökningsresultat baserade på intervjudata presenteras ofta i form av en löpande text, 
vilket jag gör i min analysdel. Under analyserandet av det empiriska materialet, ställde jag 
mig samma frågor som i syftet och som intervjufrågorna. Respondenternas svar sammanfattas 
där innehållsmässigt och i relation till övrigt empiriskt material. Kommunens miljöprogram 
och den statliga Klimpsatsningen analyseras delvis med hjälp av intervjuerna. Jag har både 
använt mig av dokumentanalys och tagit hjälp av intervjuerna för att analysera dokumenten. 
Kommunens klimattvärgruppsarbete analyseras också genom intervjuerna och de 
tvärgruppsmöten jag själv närvarat på.  

2.6 Avgränsningar 
Genom syftet begränsas studien till en kvalitativ undersökning. Det är ingen jämförande 
studie eller en tidsstudie av något slag, utan mer en fallstudie av hur klimatproblematiken 
hanteras på planeringsstadiet inom Norrköpings kommun. En geografisk avgränsning jag gjort 
är att bara fokusera på Norrköpings kommun och inte dra upp perspektivet på regional, 
nationell, eller internationell nivå. Eftersom jag heller inte var ute efter att generalisera eller 
dra allmängiltiga slutsatser om klimatarbete i stort i landets kommuner, så valde jag att 
begränsa antalet intervjuer i mitt empiriska material. Valet att intervjua personer från 
tvärgruppen föll sig naturligt, då dessa personer dels var väl insatta i det egna kontorets/den 
egna enhetens klimatarbete och då de var någorlunda insatta i de andra kontorens/enheternas 
arbete. Naturligtvis hade jag fått en mer fullständig bild över klimatarbetet i Norrköpings 
kommun, om jag intervjuat samtliga personer i klimattvärgruppen, men med tanke på c-
uppsatsens tidsbegränsning valde jag att inte intervjua fler än fyra personer i gruppen. De 
personer som intervjuades kom från kontor och enheter med ganska skilda verksamheter. 
Därför antog jag att personerna skulle ha lite olika funderingar kring kommunens sätt att 
hantera klimatproblematiken och kring kommunens Klimpansökan, vilket jag ansåg intressant 
för studien. 

                                                           
26 Lantz, 1993, s 31 
27 Lantz, 1993, s 72 f 
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3 Kommunalt klimatarbete 
Från internationell till lokal nivå verkar man ha fått uppfattningen om att klimatproblematiken 
måste hanteras genom ett bredare och mer offensivt tillvägagångssätt. Regeringar världen 
över har, enligt Dunns rapport om internationell klimatpolitik, erfarit att de ansträngningar 
man hittills gjort inte haft så stor effekt på minskningen av växthusgasutsläppen.28 Sveriges 
riksdag har proklamerat sitt arbetssätt bland annat genom att införa det statliga 
bidragssystemet Klimp och genom att ställa upp 4-procents målet.29 På lokal nivå arbetar både 
kommunerna och lokala Agenda 21-kontor med att försöka minska utsläppen av 
växthusgaser. Agenda 21 är det handlingsprogram för en hållbar utveckling under det 21: a 
århundradet, som upprättades 1992 vid FN: s konferens om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro.30 Begreppet hållbar utveckling har i detta sammanhang samma definition som i 
Bruntlandrapporten ”Vår gemensamma framtid”.31 I Agenda 21-dokumentet betonas vikten 
av ett brett medborgerligt deltagande och att alla aktörer i samhället involveras i arbetet att nå 
en långsiktig hållbar utveckling. De lokala myndigheterna, för Sveriges del kommunerna, 
utgör en av de viktigaste länkarna i arbetet med att föra ned arbetet på lokal nivå. Ett av de 
mest centrala inslagen i Agenda 21-kontorens arbete i Sverige är förnyelsebar energi, enligt 
en enkätundersökning av svenska kommuners arbete med Agenda 21.32 I praktiken verkar det 
dock vara svårt att hålla fokus på bara ett miljöproblem. Enligt miljö- och 
hälsoskyddsingenjör Robert Sandsveden blir det lätt så att de miljöproblem man arbetar med 
för tillfället bedöms vara de mest aktuella och viktiga.33 I en nationell enkätundersökning av 
kommuners arbete med miljöledningssystem, ställdes en fråga om vilka miljöproblem som 
var prioriterade i kommunen.34 Det visade sig vara komplicerat för kommunerna att ge ett 
enkelt svar på frågan, men miljöproblem kopplade till energianvändning och trafik/transporter 
var högt prioriterade av många kommuner. I Norrköpings kommun prioriteras 
klimatproblematiken högt, vilket man bland annat kan se genom att det avsatts pengar från 
kommunens snäva budget till att arbeta med det bredare perspektivet.35  

4 Norrköpings kommuns klimatarbete 

4.1 Norrköpings kommuns miljöprogram 
Norrköpings kommunfullmäktige antog den 27 mars 2002 kommunens miljöprogram 2002-
2010. 36 Politiskt ansvarig för framtagandet av Miljöprogrammet är Miljö- och 
Stadsplaneringsnämnden, en beredningsnämnd som fram till årsskiftet 2002-2003 fanns under 
kommunstyrelsen. Arbetet med att ta fram Miljöprogrammet har letts av miljödirektör Eva 
Lindahl, kommunstyrelsens kontor. Till sin hjälp har hon haft kommunala tjänstemän som är 
experter på olika områden och även konsultfirman Miljöinvest AB. I detta av 
kommunfullmäktige tredje antagna miljöprogram ligger fokus på genomförandefasen, det vill 
säga hur de mål och åtgärder som beslutas i kommunen efterlevs och genomförs ute i 

                                                           
28 Dunn, 2002, s 11 
29 Målet innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser som ett medelvärde för perioden 2008-2012 ska vara 4 
procent lägre än utsläppen år 1990. 
30 Brundin & Eckerberg, 1999, s 4 
31 Se definitionen i inledningen, s 3. 
32 Brundin & Eckerberg, 1999, s 9 
33 Intervju med Robert Sandsveden, 2003-04-24 
34 Emilsson & Hjelm, 2001, s 38 f 
35 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
36 Miljöprogram för Norrköpings kommun, 2002, s 3 
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verksamheten. 37 Programmet innehåller en uppdaterad faktadel som tar upp aktuella 
miljöfrågor både ur ett nationellt och ur ett lokalt perspektiv. Den största nyheten med detta 
tredje miljöprogram, är sättet som det presenteras på. Genom att göra det tillgängligt via 
Internet och kommunens intranät hoppas man på att ännu fler invånare och kommunanställda 
läser och tar till sig innehållet. 
 
Sedan förra miljöprogrammet skrevs har miljöplanerna på den nationella nivån svängt från att 
beskriva hotbilder till att måla upp visioner om målet för arbetet.38 13 miljöhot har bytts mot 
15 nationella miljömål. Norrköpings kommun ansluter sig till de nationella miljömålen i sitt 
miljöarbete. Miljömålen utgör även grunden för miljöprogrammet. Ett av de 15 miljömålen är 
det om begränsad klimatpåverkan, vilket står i fokus i uppsatsen.  

4.2 Pågående och tidigare klimatarbete i Norrköpings kommun 
Det planeras och genomförs sedan tidigare ett antal åtgärder för att begränsa klimatpåverkan i 
kommunen. Agenda 21-kontoret har fått igång flera lokala Agenda 21-grupper och –
aktiviteter.39 Agenda 21-kontoret i Norrköping bedriver informationsinsatser och har 
utställningar och föreläsningar.  
 
I det numera av Sydkraft ägda kraftvärmeverket på Händelö produceras energi med 
framförallt biobränslen och returflis, istället för som tidigare med kol och olja. Norrköpings 
kommun minskade genom detta sina utsläpp av koldioxid med cirka 30 procent.40 
Kollektivtrafiken har och håller på att miljöanpassas. Sedan 1992 har det blivit elva 
etanolbussar som ingår i tätortstrafiken. Dessa ska nu ersättas med 20 biogasbussar. 
Spårvagnarna drivs med Grön El och har Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval”. 
Cykelplanen för att främja ett ökat cyklande, antogs av kommunen 1998, och har delvis 
genomförts. Att öka cyklandet i kommunen är något man nu även sökt det statliga 
Klimpbidrag för att arbeta vidare med.  
 
Genom tidigare projekt med klimatanknytning inom kommunen, har man minskat utsläppen 
av koldioxid. Inom energisektorn har utsläppen av koldioxid minskat kraftigt i kommunen 
under perioden 1994-1998. 41 Minskningen beror främst, som nämnts, på att 
fjärrvärmeproduktionen vid Händelö nu baseras helt på förnyelsebara energikällor. Det finns 
fortfarande en stor potential att minska energisektorns utsläpp av koldioxid, eftersom 
elproduktionen fortfarande baseras på kol. Anledningen att kol fortfarande används till 
elproduktion är att detta gynnas skattemässigt.  
 
Utsläppen från trafiksektorn har däremot minskat marginellt under 1990-talet.42 Minskningen 
är främst en följd av kommunens sjunkande invånarantal. Vad som, enligt miljöprogrammet, 
är nedslående ur utsläppssynpunkt är att användningen av kollektivtrafik har minskat under ett 
antal år.  
 

                                                           
37Ibid, 2002, s 7 
38 Ibid, 2002 
39 Norrköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram, ansökan 2003 
40 Ibid, 2003 
41 Miljöprogram för Norrköpings kommun, 2002, s 68 
42 Ibid, 2002 



Linköpings Universitet, Campus Norrköping  AnnaKarin Edstam 
Miljövetarprogrammet  Juni 2003 
C-uppsats 

Norrköpings kommuns klimatarbete - ett arbete med ett bredare perspektiv på klimatproblematiken 
 

 11

Inom industrisektorn har man lyckats sänka utsläppen av koldioxid kraftigt sedan slutet av 
1990-talet.43 Framförallt är det i den energikrävande skogs- och pappersindustrin som 
resursutnyttjandet har förbättrats och en mycket stor del av det avfall som uppkommer i 
verksamheten förbränns.  
 
För att gå vidare med klimatarbetet i kommunen antogs under år 2002 bland annat fem nya 
program i Norrköpings kommun, som har en riktning på arbetet med att minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser.44 Dessa är Miljöprogrammet, som tidigare nämnts, 
Naturvårdsprogrammet, Översiktsplanen, Kommunikationsprogrammet och 
Näringslivsprogrammet. Sedan tidigare finns Energiplanen, Avfallsplanen och kommunens 
Agenda 21. Kommunen har valt att arbeta med klimatproblematiken genom att ta fram en 
handlingsplan för minskningen av klimatpåverkande gaser, med utgångspunkt från tidigare 
antagna program och planer. Planen håller på att tas fram under år 2003 och ska ge en 
helhetsbild av vilken påverkan olika kommunala verksamheter har på klimatförändringen och 
hur de kan bidra till att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.45 Verksamheterna har en 
arbetsgrupp som arbetar med frågeställningar som rör deras egna ansvarsområden. 
Arbetsgrupperna har och har haft professionell hjälp från konsultfirman Miljöinvest AB, för 
att ta reda på den egna verksamhetens utsläpp av klimatpåverkande gaser. 46 Miljöinvest har 
även hjälpt arbetsgrupperna vid framtagande av åtgärdsförslag till Klimpansökan och till 
klimathandlingsplanen. Grundtanken i arbetet med klimathandlingsplanen är att 
klimatproblematiken inte är ett miljöproblem utan ett samhällsbyggnadsproblem.47 Begreppet 
hållbar utveckling finns med som värdegrund i kommunens miljödokument.48 Definitionen 
för begreppet är taget från Bruntlandrapporten ”Vår gemensamma framtid”, som skrevs 1988. 
Definitionen där är att hållbar utveckling är en sådan utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. 

 
Det finns motsättningar i det nuvarande klimatarbetet i och med att man tillstyrker nya 
energikrävande industrier, samtidigt som mycket arbete och pengar satsas på att minska 
utsläppen från till exempel villauppvärmning. Det kan vara svårt att motivera till ett arbete att 
minska klimatutsläppen i mindre skala, då sådana industrier tillåts etableras i kommunen, 
menar Robert Sandsveden på miljö- och hälsoskyddskontoret.49 Framför allt är det 
näringslivskontoret som driver på de nya industriernas etablering. Att få ett politiskt beslut om 
att inte tillåta sådana etableringar i kommunen är inte trolig, enligt Sandsveden. Han hävdar 
att kommunen först och främst vill ha ett bra näringslivsklimat och i andra hand ser till 
miljön. Även Eva Siljeholm på gatu- och parkkontoret håller med om detta och tror att det kan 
vara svårt för kommunalpolitiker att fatta sådana radikala beslut i klimatfrågan.50 Mindre 
radikala politiska beslut har dock fattats om att man ska arbeta med klimatproblematiken i ett 
bredare perspektiv i Norrköpings kommun. Pengar från kommunens budget finns avsatta för 
det. Som en del i kommunens klimatarbete finns ansökan om det statliga bidraget Klimp.  

                                                           
43 Ibid, 2002 
44 Norrköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram, ansökan 2003, s 4 f. 
45 Intervju med Eva Lindahl, 2003-04-30 
46 Tvärgruppsmöte i Rådhuset, 2003-03-31 
47 Bland annat från intervju med Eva Lindahl, 2003-04-30, men även Eva Andersson 2003-05-07 och 
Norrköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram, ansökan 2003 
48 Miljöprogram för Norrköpings kommun, 2002 
49 Intervju med Robert Sandsveden, 2003-04-24 
50 Intervju med Eva Siljeholm, 2003-05-07 



Linköpings Universitet, Campus Norrköping  AnnaKarin Edstam 
Miljövetarprogrammet  Juni 2003 
C-uppsats 

Norrköpings kommuns klimatarbete - ett arbete med ett bredare perspektiv på klimatproblematiken 
 

 12

4.3 Klimp 
Förordningen om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram51, var vid det första 
slutdatumet för inlämning av Klimpansökan (1/5 2003) inte antaget av regeringen ännu. 
Förslaget till förordningen skickades från regeringskansliet till EU-kommissionen i juni 2002. 
52 Den måste först bli godkänd av kommissionen, innan regeringen kan anta den, eftersom 
förordningen innehåller möjligheter till stöd för vinstdrivande verksamheter. Enligt Eva 
Lindahl, miljödirektör på Norrköpings kommun, väntas inga större förändringar ske från det 
utkast som man hittills arbetat med. 53  
 
Enligt Naturvårdsverket ska Klimp ses som ett verktyg för att nå det svenska klimatmålet.54 
Syftet är bland annat att bidra till 4-procent målet (2008-2012) 55, stimulera teknikutveckling, 
styra mot en långsiktigt hållbar utveckling och öka medvetenheten om klimatproblemet och 
möjliga lösningar. I Klimatpropositionen från 2002 står att ett nytt stöd till lokala 
klimatinvesteringsprogram (Klimp) införs, enligt förslag i budgetpropositionen från samma 
år.56 Sammanlagt 900 miljoner kronor ska användas till ett stöd för klimatinvesteringsprogram 
mellan år 2003 och 2005.  
 
I både klimatpropositionen och förordningen för Klimp anges att bidraget är till för landets 
kommuner. 57 Enligt förordningen får statligt bidrag ges till en kommun för 
klimatinvesteringsprogram med åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser 
i Sverige.58 Men växthusgasutsläpp och andra miljöproblem bryr sig inte om administrativa 
gränser. Det kan därför finnas skäl för kommuner att samarbeta om ett gemensamt 
klimatinvesteringsprogram. Ansökan ska alltid innehålla ett klimatinvesteringsprogram.59 
Betoningen ligger på att stödet ska gå till hela program och inte bara enskilda åtgärder. 
Programmet ska som längst avse en period på fyra år. Bidrag ska i huvudsak ges till fysiska 
investeringar, men det kan ges till folkbildnings- och informationsinsatser om programmets 
åtgärder. Bidrag får endast ges till åtgärder som påbörjats efter beslutet om bidrag och som 
inte är lönsamma på kort sikt.60 Projekten får inte bli ekonomiskt lönsamma inom 5 år, för att 
vara bidragsberättigade.  
 
Till skillnad från LIP, Lokala Investeringsprogram, föregångare till Klimp, ställer Klimp krav 
på folkbildning och information i anslutning till föreslagna åtgärder.61 Skälet är att 
erfarenheter från flera Lipprojekt visar att de kommuner som kopplat informationsinsatser till 
åtgärderna har nått ett bättre resultat än de som inte gjort det.  
 

                                                           
51 Förordning 2003: XX om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
52 Naturvårdsverkets allmänna råd och föreskrifter, 2002  
53 Intervju med Eva Lindahl, 2003-04-30 
54 http://www.naturvardsverket.se 
55 4-procentmålet innebär att Sverige ska sänka sina koldioxidutsläpp med 4 procent jämfört med 1990 års nivåer 
mellan år 2008-2012. 
56 http://www.naturvardsverket.se  
57 Klimatproposition 2001/02:55  
58 Förordning (2003: XX) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
59 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram, NFS 2003: 
X, § 7 f 
60 Förordning (2003: XX) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
61 Naturvårdsverkets Klimataktuellt, 2002, s 2. 
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Som programägare kan kommuner i sin tur ha olika åtgärdsägare som genomför projekten. 
Det kan vara kommunala förvaltningar och bolag, företag, enskilda eller organisationer. Det 
finns krav i förordningen på samverkan med bland annat företag och organisationer.62 
 
Kriterier som Naturvårdsverket har vid bedömningen av programmen är bland annat 
helhetssyn med långsiktiga strategier, samverkan med flera aktörer, hävstångseffekter och att 
programmen bidrar till positiva strukturförändringar. 63 I Naturvårdsverkets Klimataktuellt 
från 2002, uttalar sig Gunnel Horm, chef vid Naturvårdsverkets enhet för 
investeringsprogram, om Klimpsatsningen. 64 Hon menar att urvalsprocessen kommer att bli 
viktig för att de riktigt bra satsningarna får stöd först och främst. Enligt texten framgår även 
att det är viktigt att den som söker har tagit ett helhetsgrepp på klimatfrågan och har en 
strategi för hur utsläppen av växthusgaser ska minska. Samtliga ansökningar om bidrag 
kommer att granskas av Naturvårdsverket med hjälp av andra berörda myndigheter som 
Energimyndigheten, Vägverket, Boverket och Nutek. Beslut om vilka projekt som ska få 
bidrag tas av Naturvårdsverket. 65 Naturvårdsverket beslutar om bidragets storlek, de villkor 
som behövs med hänsyn till bidragets ändamål, den vinstdrivande verksamhet som bidraget 
ska betalas ut till, utbetalning av bidrag samt det resultat som den bidragssökande ska uppnå 
för att ha rätt till fullt bidrag. Stödet ska hanteras av Naturvårdsverket och beslutas av Rådet 
för investeringsstöd. Sista datum att lämna in årets Klimpansökan var den 1 maj 2003. 

4.4 Norrköpings kommuns Klimpansökan 
Norrköping lämnade in ett klimatinvesteringsprogram som ansökan till Klimpbidrag den 30 
april i år. I programmet finns 17 åtgärder man sökt bidrag för, varav kommunen är huvudman 
i 10 stycken.66 Den totala investeringen är cirka 210 miljoner kronor, och den sökta 
bidragsdelen är cirka 47 miljoner kronor. Den beräknade minskningen av klimatpåverkande 
gaser (omräknad i koldioxidekvivalenter67) är 18 000 ton. För de åtgärder som ingår i 
Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, har kommunen antagit ett förhållningssätt 
som betyder att varje satsad 1,50 kr i statligt stöd reducerar utsläppen av koldioxid med ett 
kilo första året av programtiden.68 Åtgärderna är av ganska varierande art. De åtgärder 
kommunen är huvudman för är:69 

1. Alternativa fordon. Åtgärden syftar i stort till att genom ekonomiskt bidrag till 
företag och privatpersoner stimulera inköp av fordon som kan drivas med alternativa 
bränslen.  

2. Konvertering av villaolja till pellets. Åtgärden innebär att enskilda fastighetsägare 
utanför fjärrvärmeområdet stimuleras både ekonomiskt och praktiskt att konvertera 
sina oljepannor till biobränsle.  

3. Byte från olja till pellets i kommunala lokaler. Lokalförsörjningsenheten har 
genomfört flera projekt som inneburit att oljebaserad uppvärmning av kommunala 
lokaler ersatts med biobränslebaserad eller med fjärrvärme. En halvering av 

                                                           
62 Förordning (2003: XX) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
63 http://www.naturvardsverket.se 
64 Naturvårdsverkets Klimataktuellt, 2002, s 2. 
65 Förordning (2003: XX) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
66 Norrköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram, ansökan 2003 
67 Koldioxidekvivalent är ett mått på den mängd växthusgaser där bidraget från varje enskild gas har räknats om 
till den mängd koldioxid som har samma inverkan på klimatet. 
68 Norrköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram, ansökan 2003 
69 Ibid, 2003  
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oljeförbrukningen har skett genom detta arbete. Genom Klimpbidrag är ambitionen att 
åstadkomma ytterligare minskning av oljeförbrukning.  

4. Från olja till närvärme i kommunala lokaler. Se ovan beskrivna åtgärd.  
5. Öka cyklandet, minska bilresandet. Åtgärden strävar efter att göra Norrköping till 

en cykelstad, där cykling ska ses som det snabbaste, säkraste, smidigaste och mest 
miljövänliga transportsättet. Bland annat ska cykelstråken i centrum kompletteras, 
stöldrisker minskas vid parkering och skyltning och belysning förbättras.  

6. Närvärme i Krokek. Åtgärden syftar till att minska oljeanvändningen genom ett antal 
projekt, som till exempel att ansluta befintliga flerbostadshus i Krokek till externt 
producerad biobränslebaserad värme. 

7. Från olja till närvärme i flerfamiljshus. Åtgärden syftar till att minska 
oljeanvändningen, vilket kan åstadkommas genom att ansluta befintliga flerbostadshus 
i Skärblacka till externt producerad biobränslebaserad värme.  

8. Folkbildningsprojekt. Folkbildningsåtgärden ska ledas av Agenda 21 kontoret i 
Norrköping. Projektet syftar till att genom att lyfta kunskapsnivån inom miljö- och 
resursområdet, med tonvikt på energi- och klimatfrågor, förändra beteendemönstret 
hos dem av kommunens invånare som man lyckas nå genom projektet. Åtgärden utgör 
folkbildningsdelen i kommunens mer genomgripande klimatinvesteringsprogram. 
Genom insatserna att höja kunskapsnivån kan effekten hos övriga åtgärder som bygger 
på fysiska investeringar understödjas.  

9. Administration. Åtgärden avser en heltidstjänst under fyra år som ska samordna 
åtgärderna, framställa verksamhetsrapporter och slutrapporter.  

10. Övergripande vetenskaplig utvärdering. Syftet med utvärderingen är att ta fram en 
för kommunen objektiv utvärdering på en övergripande programnivå.  

Övriga projekt, som kommunen inte är huvudman i, handlar om fjärrvärme till Ättetorp-
Torshag, pannvatten ur rökgaskondensat, tryckluftskompressor, anpassa storleken på 
fjärrvärmepumpar till sommardriftfall, biobränslepanna och kulvert, processkyla för Fiskeby 
Board och slutligen elproduktion och exportvärme från Fiskeby Board. Huvudmän för dessa 
projekt är Sydkraft Östvärme AB och Fiskeby Board. 

4.5 Norrköpings kommuns klimathandlingsplan 
Klimpansökan är en del i kommunens arbete med att få fram en klimathandlingsplan, som 
man sedan ska arbeta efter. Från och med att Klimpansökan lämnades in den 30 april 2003, 
ligger fokus i klimatarbetet mer på att ta fram kommunens klimathandlingsplan.70 
Handlingsplanen beräknas vara klar under år 2003. Vid det andra mötet med kommunens 
klimattvärgrupp, den 31 mars, beskrevs några förslag på åtgärder som kan vara med i 
klimathandlingsplanen.71 Fler förslag väntas under året och man kommer att arbeta vidare 
med de förslag som kommit upp. De förslag som arbetats fram under våren och som 
presenterades vid det andra tvärgruppsmötet är i korthet beskrivna nedan. 
 
Från upphandlingsenheten kom förslag på två projekt som kan vara av intresse för 
handlingsplanen eller eventuellt till Klimpansökan nästa år.72 Förslagen gällde ett förbud för 
kommunens personal att använda privat bil i tjänsten kombinerat med erbjudande om bilpool, 
gärna med fordon med förnyelsebart bränsle. Det andra förslaget gällde skapande av en 
omlastningscentral för transporter till kommunala enheter, där man växlar från 
                                                           
70 Intervju med Eva Lindahl, 2003-04-30 
71 Tvärgruppsmöte i Rådhuset, 2003-03-31 
72 Ibid, 2003 
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produktinriktade transporter till kundinriktade. Upphandlingsenheten har låtit både KTH och 
Chalmers titta på problemet, men inte fått något användbart förslag om hur man går vidare.  
 
Ett förslag från planenheten var att få bilskolorna i Norrköping att lära ut sparsam körteknik 
som normalt körsätt i körskolorna.73 Förslaget om att lära ut sparsam körning till kommunens 
anställda togs upp till Klimpansökan, men fick tas bort, då projektet är så pass ekonomiskt 
lönsamt att man inte får söka bidrag för det. Det förslaget ligger dock kvar som ett förslag till 
klimathandlingsplanen.  
 
På miljö- & hälsoskyddskontoret anser man att kommunen borde arbeta med att gynna 
personer som använder förnyelsebara bränslen i sina bilar genom gratis parkeringskort eller 
tillgång till gratis parkeringshus.74 För att öka åkandet med kollektivtrafik, skulle det kunna 
vara en dag i veckan då kollektivtrafiken är gratis, t ex lördag. Ytterligare förslag från 
kontoret innebär att kommunen skulle ge ett högt bidrag till enskilda personer som ändrar sina 
uppvärmningssystem i fastigheten till förnyelsebart bränsle. 

5 Analys 
I analysavsnittet har jag analyserat det empiriska material jag fått genom intervjuerna och 
försökt få svar på de forskarfrågor jag ställde i syftet. För att kunna svara på hur klimatarbetet 
bedrivs i kommunen har jag inledningsvis med hjälp av intervjuerna, analyserat det tyngsta 
miljödokumentet i kommunen, vilket är miljöprogrammet. Jag har fortsättningsvis gjort en 
analys av kommunens tvärgruppsarbete, även här med hjälp av intervjuerna, och de 
tvärgruppsmöten jag själv varit med på. Den statliga satsningen med Klimp och hur den 
kommer in i Norrköpings kommuns klimatarbete analyseras både med hjälp av intervjuerna 
och med hjälp av kommunens Klimpansökan och Klimpförordningen. Hur den alltmer 
rådande inställningen till klimatproblematiken som ett samhällsbyggnadsproblem återspeglas 
i Norrköpings kommuns klimatarbete analyserades främst genom att fokusera på kommunens 
kommande klimathandlingsplan, men även i det empiriska material jag har. 

5.1 Norrköpings kommuns miljöprogram 
Miljöprogrammet är, som nämnts, ett av flera program i kommunen som tar upp arbetet med 
att försöka minska utsläppen av växthusgaser. Hur väl kommunens miljöprogram är förankrat 
ute i verksamheten och hur det används beror på vem i kommunen man frågar.  
Enligt miljö- och hälsoskyddsinspektör Robert Sandsveden är miljöprogrammet inte särskilt 
väl förankrat hos hela kommunorganisationen, då det är skrivet av kommunanställda i 
Rådhuset och av konsultföretaget Miljöinvest.75 Kommunens miljöarbete är uppdelat både 
rent rumsligt, genom att de som arbetar med miljö sitter i olika byggnader, och 
organisationsmässigt, genom att de är fördelade på olika administrativa kontor. Sandsveden 
anser att helheten i miljöarbetet försvinner, då det är uppdelat på dem som skriver 
miljöprogrammet och de som är utförande och de som ser till att det efterlevs.76 I mindre 
kommuner, som Sandsveden själv arbetat i tidigare, är det lättare att se helheten då det är 
samma personer som följer hela kedjan i arbetet. Han tycker att det är svårt att ha ett bra 
miljöarbete i en stor kommun, just på grund av att man inte är insatt i alla steg i arbetet, utan 
att det blir fragmenterat. Sandsveden anser att det skulle underlätta om alla som arbetade med 
                                                           
73 Ibid, 2003 
74 Ibid, 2003 
75 Intervju med Robert Sandsveden, 2003-04-24 
76 Ibid, 2003 
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miljöfrågor till en början satt i samma hus. Som det ser ut nu är miljö- och 
hälsoskyddskontoret väldigt avskiljt från det miljöarbete som sker i Rådhuset. Han gissar att 
hälften av dem som arbetar på miljö- och hälsoskyddskontoret i Norrköping inte ens har sett 
miljöprogrammet. Fast det är dock inte nödvändigt att ha sett miljöprogrammet för att 
uppfylla dess mål. Miljöprogrammet styrs av nationella krav och målen däri är nationellt 
lagstiftade mål, som man redan arbetar efter på miljö- och hälsoskyddskontoret. För övrigt 
anser Sandsveden att miljöprogrammet varken är särskilt revolutionerande eller konkret.  
 
Håkan Söderholm på Upphandlingsenheten, är också av åsikten att miljöprogrammet inte är 
särskilt konkret.77 Han menar att det är väldigt övergripande och flummigt och ganska tunt när 
man läser mellan raderna. För upphandlingsenhetens del så står det till exempel att de ska 
arbeta för att handla mer miljövänligt, men detta är svårt att konkretisera då arbetet begränsas 
av en budget. De kan inte alltid välja det miljömässigt bästa alternativet på grund av 
ekonomiska förhinder. 
 
Enligt kommunalråd Eva Andersson är miljöprogrammet grunden till klimatarbetet i 
kommunen.78 I miljöprogrammet, översiktsplanen, naturvårdsprogrammet, 
kommunikationsprogrammet och näringslivsprogrammet finns beskrivet hur man ska arbeta 
med klimatfrågan och vilka mål kommunen satt upp. I miljöprogrammet finns beslutat vad 
man ska göra i kommunen för att nå målen. Däri står till exempel redan förslaget om byten av 
oljepannor nämnt, ett förslag som nu även finns med i kommunens Klimpansökan.79 Det går 
dock inte alltid att arbeta direkt utifrån miljöprogrammet, utan vissa delar i programmet 
kräver att en särskild budget antas för arbetet.80  
 
Från politiskt håll ser inte kommunalråd Andersson något större motstånd att arbeta med 
klimatproblematiken.81 Det finns en vilja att nå målen i miljöprogrammet, både bland 
politiker och bland tjänstemän, menar hon. 
 
På kollektivtrafikenheten trycker man mycket på tvärtänkandet.82 Vikten av att tänka över de 
vanliga kontorsgränserna och sektorsgränserna betonas. På enheten anser man att 
miljöprogrammet, kommunens översiktsplan och naturvårdsprogrammet måste hänga ihop. 
Dessa tre stödjer det synsätt som man menar finns inom kommunen. Tidigare miljöprogram, 
Översiktsplan och Naturvårdsprogram har, enligt enhetschef Roland Leonardsson, varit 
”hyllvärmare”, men nu är dokumenten levande program.  
 
På gatu- och parkkontoret är man väl förtrogen med kommunens miljöprogram, då man delvis 
varit med och skrivit och reviderat programmet.83 Eva Siljeholm, som arbetar på kontoret, 
tycker dock att det finns för många åtskilda miljödokument i kommunen. Hon föreslår att man 
slår ihop miljöprogrammet, Agenda 21 dokumentet, klimathandlingsplanen, med fler, till ett 
enda miljödokument. Annars blir dokumenten lätt bara stående utan att användas. Vad gäller 
klimatproblematiken så har Eva Siljeholm en känsla av att den tagits upp i större utsträckning 
i detta tredje miljöprogram, än i de tidigare programmen.  
                                                           
77 Intervju med Håkan Söderholm, 2003-04-25 
78 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
79 Miljöprogram för Norrköpings kommun, 2002 
80 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
81 Ibid, 2003 
82 Intervju med Mikael Appelberg och Roland Leonardsson, 2003-04-25 
83 Intervju med Eva Siljeholm, 2003-05-07 
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5.2 Arbetet i klimattvärgruppen 
Kommunens klimattvärgrupp uppfattas som mycket positiv, av de flesta jag intervjuat. Den är 
tydligen viktig för vägledning och bra att kunna diskutera problem med andra i gruppen. 
Tvärgruppen fungerar som en idéutbytesplats, men inte som så mycket annat, enligt miljö- 
och hälsoskyddsinspektör Sandsvedens mening.84 Miljö- och hälsoskyddskontoret har mest 
utbyte med bygglovskontoret och gatu- och parkkontoret. Utbytet sker bara inom 
klimatområdet och angående Klimpansökan. Sandsveden påpekar att alla på kontoren och 
enheterna har fullt upp med sitt dagliga arbete, så något ytterligare utbyte sker inte.  
 
Kommunbiolog Eva Siljeholm tyckte att tvärgruppen gav mest vid det första mötet, då alla 
var engagerade och då flest idéer dök upp.85 I det fortsatta arbetet kan det behövas mer 
konkreta saker att diskutera i gruppen för att det ska ge något. För att få riktigt bra utbyte av 
varandra tycker Mikael Appelberg på kollektivtrafikenheten att tvärgruppen skulle vara lite 
mindre än den är nu. Om gruppen är mindre kunde man få bort individnivån och få en ännu 
mer övergripande nivå på arbetet. Håkan Söderholm på upphandlingsenheten tycker att 
tvärgruppen ger ett bättre helhetsperspektiv på klimatarbetet och att den fungerar bra.86 
Tvärgruppen kan hjälpa till att lösa upp det snäva tankesättet, där olika sektorer bara är insatta 
på sitt eget område. Idéer om miljöarbete kan födas där och brainstorming kan ske.  
 
Som jag såg arbetet i tvärgruppen, när jag suttit med på möten, är att det har en möjlighet att 
ge upphov till ett större systemtänkande.87 I och med att en diskussion sker kring alla 
kontorens och enheternas verksamheter och förslag på åtgärder, så dyker nya tankar och 
förslag upp. Ett förslag som Sandsveden hade, apropå organisationen kring klimatarbetet, är 
att etablera ett klimatkontor med cirka fem heltidsanställda.88 Det skulle ge en bättre 
helhetsbild i arbetet och göra att det går snabbare framåt, tror han.  

5.3 Klimp, ett bra verktyg att arbeta med växthusproblematiken?  
Bidragssystemet med Klimp kom till i en tid i den svenska klimatpolitiken, då 
växthusproblematiken började uppmärksammas som ett samhällsbyggnadsproblem. Eftersom 
Klimp huvudsakligen är bidrag till fysiska investeringar, kan det dock vara svårt att inrikta 
åtgärderna mot strukturförändringar och liknande större systemåtgärder. Något som i 
Klimpförordningen ändå på ett sätt manar till ett mer helhetstänkande är kravet att bidragen 
ska ges till hela program och inte enskilda åtgärder.89 Detta kan ses som ett sätt att få in 
klimatproblematiken i ett större sammanhang. Även bestämmelsen att ett folkbildningsprojekt 
om programmets åtgärder är obligatoriskt, gör att Klimp ändå i viss omfattning får karaktären 
av ett samhällsbyggnadsprojekt.  
 
Klimpsatsningarna i Norrköpings kommun är mer av punktinsatser, men de kan fungera som 
en start och för att dra igång andra projekt, menar Eva Siljeholm på gatu- och parkkontoret.90 
Detta är något som kommunalråd Eva Andersson delvis håller med om.91 Hon menar att både 
Klimp och klimathandlingsplanen är långsiktiga som verktyg för att minska utsläppen av 
                                                           
84 Intervju med Robert Sandsveden, 2003-04-24 
85 Intervju med Eva Siljeholm, 2003-05-07 
86 Intervju med Håkan Söderholm, 2003-04-25 
87 Tvärgruppsmöte i Rådhuset, 2003-03-31 och 2003-04-22 
88 Intervju med Robert Sandsveden, 2003-04-24 
89 Förordning 2003: XX om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
90 Intervju med Eva Siljeholm, 2003-05-07 
91 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
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klimatpåverkande gaser. Att ta fram en Klimpansökan har gjort att man skyndat på 
kommunens arbete med klimatproblematiken. Klimpåtgärderna är mer av engångsåtgärder 
eller stödåtgärder, som kommunen kanske inte hade satsat på så snabbt utan bidraget. De 
projekt som ingår i Klimpansökan är sådana som kommunen skulle ha svårt att finansiera 
själva, för att de inte är ekonomiskt lönsamma på kort sikt, enligt Andersson. Men genom att 
visa en politisk vilja att satsa på ett bredare perspektiv i arbetssättet med 
klimathandlingsplanen och med Klimpansökan, sänder det signaler till kommuninvånarna och 
andra kommuner, som på sikt kanske kan ändra människors beteende. Det kan få långsiktiga 
effekter att satsa på tillsynes kortsiktiga projekt, dels genom att det är konkreta åtgärder som 
kan bli bestående och dels genom att det visar en vilja att arbeta med klimatproblematiken. 
 
Robert Sandsveden på miljö- och hälsoskyddskontoret tycker att begränsningen till fysiska 
investeringar kan vara ”tokig”, då det kan hindra satsningar på större systemåtgärder.92 Han 
kritiserar även bidragssystemet som sådant, då projekt kan bli beroende av bidrag och gå i 
stöpet då bidragen upphör. Även på kollektivtrafikenheten håller man med om att Klimp inte 
innebär några särskilda systemförändringar.93 Klimp blir ganska kortsiktigt och har inte direkt 
något samhällsbyggnadsperspektiv i det avseendet. Klimpsatsningen syftar till väldigt 
konkreta åtgärder och blir inte av karaktären samhällsbyggnadsmässiga.94 En fundering Eva 
Lindahl hade kring varför det kan vara så, är att det blir lättare för Naturvårdsverket att 
utvärdera projekten och effekten av dem. Det är emellertid ingenting som kommunen kan 
påverka. Samhällsbyggnadsåtgärderna kan tas upp mer i kommunens egna 
klimathandlingsplan istället. 

5.4 Norrköpings kommuns Klimpansökan 
Som en följd av att Klimpinvesteringen är inriktad på fysiska investeringar och att den inte 
direkt uppfattas som ett relevant verktyg att arbeta med klimatproblematiken i ett 
samhällsbyggnadsperspektiv av de intervjuade inom kommunen, blev Norrköpings kommuns 
Klimpansökan mest inriktad på konkreta åtgärder utan större systemperspektiv.95 De förslag 
som i Klimpansökan syftar lite mer till systemförändringar rör ökad cykling, 
folkbildningsprojektet och i viss mån även förslaget om alternativa fordon.  
 
När man tog fram förslagen till åtgärder att söka Klimpbidrag för, från miljö- och 
hälsoskyddskontoret, utgick man från det faktum att energisektorn står för 49 procent av alla 
koldioxidutsläpp och transporterna för ca 30 procent.96 Utifrån detta ville man arbeta fram 
förslag där man ansåg att det var effektivast att lägga insatserna. Man ansåg att det var inom 
dessa två områden som åtgärderna borde ligga. Idéerna mynnade dock ut i förslag om 
oljeeldnings konvertering, från oljeeldning eller direktel till pellets. Detta är en enkel åtgärd, 
som inte syftar till att få någon systemförändring. Andra förslag fanns från kontoret, men som 
inte kom med i Klimpansökan på grund av att de inte var fysiska investeringar.97 Sandsveden, 
på miljö- och hälsoskyddskontoret, tror att de flesta projekt som kom med i kommunens 
Klimpansökan skulle ha genomförts även utan Klimpsatsningen.98 Detta är något som 

                                                           
92 Intervju med Robert Sandsveden, 2003-04-24 
93 Intervju med Mikael Appelberg och Roland Leonardsson, 2003-04-25 
94 Intervju med Eva Lindahl, 2003-04-30 
95 Norrköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram, ansökan 2003 
96 Intervju med Robert Sandsveden, 2003-04-24 
97 Se förslag under rubriken Norrköpings kommuns klimathandlingsplan 
98 Intervju med Robert Sandsveden. 2003-04-24 
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bekräftas av kommunalrådet Eva Andersson.99 De projekt som kom med i Klimpansökan är 
sådana som inte är lönsamma på kort sikt. Kommunen skulle ha arbetat med projekten även 
utan Klimpbidraget, med det skulle inte ha gått lika snabbt att arbeta fram dem. Om 
kommunen inte får något statligt bidrag, kommer åtgärderna visserligen bli av, men inte inom 
samma korta tidsram, enligt Andersson. Projektet med oljeeldnings konvertering skulle 
antagligen ske även utan Klimpbidrag, därför att oljepriset går upp och det blir då lönsamt för 
folk att byta till annan uppvärmning i husen, menar Sandsveden.100  
 
Klimpsatsningen kan göra att arbetet med klimatproblematiken går snabbare framåt på kontor 
som i sitt vanliga arbete inte håller på med miljöfrågor. För miljö- och hälsoskyddskontoret 
gör klimpsatsningen inte så stor skillnad. Där uppmärksammar man klimatproblematiken hela 
tiden i sitt dagliga arbete. Även på gatu- och parkkontoret arbetar man med miljö och har 
redan ett tänkande kring miljöfrågor i sin dagliga verksamhet, enligt Eva Siljeholm.101 
Åtgärdsförslag från gatu- och parkkontoret gäller utbyggnad av cykelbanor och ett ökat 
cyklande i kommunen. Projektet är mer av systemkaraktär och ett försök att ändra livsstilen 
hos kommuninnevånarna. Sandsveden på miljö- och hälsoskyddskontoret, tycker att det är 
positivt att andra kontor än deras eget också blir tvungna att tänka i miljötermer.102 Annars 
upplever han att näringslivskontoret uppfattar dem på miljö- och hälsoskyddskontoret som de 
enda som sätter käppar i hjulen för näringslivskontoret och för nyetablering i kommunen. Då 
är det särskilt bra om fler kontor tänker i samma banor, menar han. 
 
Det finns motsättningar i det nuvarande klimatarbetet i och med att man tillstyrker nya 
energikrävande industrier, samtidigt som mycket resurser satsats på att minska utsläppen från 
t ex villauppvärmning. Det tillåts fortfarande nyetablering av energiintensiva industrier i 
Norrköping, men att få ett politiskt beslut om att inte tillåta sådana i kommunen är inte troligt. 
Kommunen vill först och främst ha ett bra näringslivsklimat, enligt Robert Sandsveden, och 
sedan se till miljön.103 Om det inte finns industrier och arbetstillfällen för innevånarna så 
kommer det inte in någon skatt och det vore för kommunen att begå självmord, menar han. 

5.5 Kommuns klimathandlingsplan, ett samhällsbyggnadsprojekt? 
För att sätta igång arbetet med kommunens klimathandlingsplan på allvar, gick kommunalråd 
Eva Andersson och Lipsamordnare Emma Campbell runt till de tio kontoren och enheterna på 
kommunen och pratade med enhetscheferna om deras kontors/enheters respektive utsläpp av 
växthusgaser, igång.104 Tanken var att inleda ett klimatarbete, där inte bara de som i vanliga 
fall arbetar med miljö är engagerade i. Om man bara har ett miljöperspektiv på klimatarbetet, 
blir det lätt ett arbete med att ”städa upp” efter olika verksamheter, anser miljödirektör Eva 
Lindahl.105 Att ha ett samhällsbyggnadsperspektiv blir mer att arbeta i förebyggande syfte. 
Man ville få enheterna och kontoren att själva tänka på vilka utsläpp av växthusgaser deras 
verksamhet hade och hur de kunde arbeta för att minska dem.106 Eva Andersson menar att 
både kunskap och intresse fanns på enheterna och kontoren för att arbeta med 
klimatproblematiken. Detta sätt att förankra klimatproblematiken ute på kontoren och 
                                                           
99 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
100 Intervju med Robert Sandsveden. 2003-04-24 
101 Intervju med Eva Siljeholm, 2003-05-07 
102 Intervju med Robert Sandsveden. 2003-04-24 
103 Intervju med Robert Sandsveden. 2003-04-24 
104 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
105 Intervju med Eva Lindahl, 2003-04-30 
106 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
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enheterna, uppfattas som mycket positivt av bland andra kommunbiolog Eva Siljeholm.107 Det 
gav, enligt henne, en förståelse för att klimatfrågan är mer än ett miljöproblem. 
Klimatproblematiken är inte ett miljöproblem i kommunens tänkande, enligt kommunalråd 
Eva Andersson, utan det ses som ett struktur- och samhällsbyggnadsproblem. 108 Man 
försöker, enligt henne, ha ett strukturtänkande från början i processer i kommunen. Till 
exempel på samhällsplaneringsenheter som bygglovsenheten och planenheten, diskuterar man 
hur man ska agera förebyggande angående klimatproblematiken. På kollektivtrafikenheten har 
man också en helhetssyn nu kring stadsplanering och var man placerar verksamheter.109 
Genom stadsplanering och samhällsplanering, vill man få systemändringar på trafiksektorn. 
Detta för att minska transporterna och placera organisationer nära befintlig verksamhet och 
befintliga bostadsområden. Man försöker ha tidsperspektiv på upp till 40-50 års perspektiv. 
Man tänker inte bara i 3-4 års perspektiv på enheten, även om många kommunalpolitiker 
fortfarande gör det, enligt enhetschef Roland Leonardsson. En ny kollektivtrafikenhet 
bildades vid årsskiftet 2000. Leonardsson menar att man ville få ett bredare perspektiv på 
arbetet genom den nya enheten och få bort det gamla ”sjuttiotalstänkandet”, där alla sektorer 
bara tänker inom sitt område. Man samlade kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst under 
ett och samma kontor. Kontoret är unikt i Sverige, genom detta sätt att hantera trafikfrågor. 
Det har dock varit enorma svårigheter att samordna den nya organisationen, menar enhetschef 
Leonardsson. De anställda tänkte väldigt mycket på sina specialområden nästan hela första 
året, innan man fick igång bra samarbete och hittade tvärtänkandet. Från 
kollektivtrafikenheten finns ett samordningsprojekt till klimathandlingsplanen, för att skapa 
effektivitet i kollektivtrafiken, skolskjutsar och färdtjänst. Detta är något som Eva Andersson 
också påpekar, att klimathandlingsplanen kan komma att handla mycket om 
samordningsprojekt, som samåkning, samordning av skolskjutsar och liknande.110  
 
Många i kommunens organisation och kommunpolitiker förstår att klimatproblematiken är ett 
samhällsbyggnadsproblem, men enligt miljödirektör Eva Lindahl anses det jobbigt att tänka 
på det sättet.111 Det är lättare att låta ”miljöfolk”, som hon själv, hålla på med problemet 
istället för att tänka in klimatfrågan i den egna verksamheten, menar hon. För att kunna 
hantera klimatproblematiken som ett samhällsbyggnadsproblem, krävs dock att alla delar i 
samhället tänker in den i sin verksamhet och vardag. 

6 Avslutande diskussion 
För att minska utsläppen av växthusgaser och för att nå regeringens 4-procent mål har 
Norrköpings kommun antagit ett bredare perspektiv i sitt klimatarbete. Det bredare 
perspektivet innebär att klimatproblematiken ses som ett samhällsbyggnadsproblem, där alla 
delar i samhället involveras i arbetet att lösa problematiken och inte bara miljösidan. Grunden 
till Norrköpings klimatarbete finns i kommunens miljöprogram. Det råder delade meningar 
om hur väl programmet är förankrat ute i kommunens organisation. Tidigare miljöarbete i 
kommunen har ibland upplevts som splittrat, då det är uppdelat både rumsligt och 
organisationsmässigt. För att motverka detta och för att involvera större delen av 
organisationen skapades en klimattvärgrupp. Kommunens klimattvärgrupp syftar till att vara 
ett sektorsövergripande diskussionsforum, där frågor som kan beröra fler kontor eller enheter 

                                                           
107 Intervju med Eva Siljeholm, 2003-05-07 
108 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
109 Intervju med Mikael Appelberg och Roland Leonardsson, 2003-04-25 
110 Intervju med Eva Andersson, 2003-05-07 
111 Intervju med Eva Lindahl, 2003-04-30 
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lyfts för att kunna skapa en samverkan mellan dem. Tvärgruppen uppfattas som ett positivt 
verktyg i klimatarbetet både av de intervjuade i gruppen och av de miljöansvariga på 
kommunen. För att gå vidare med arbetet i klimattvärgruppen och för att den ska ha en reell 
funktion i klimatarbetet, kan det behövas diskussionsvägledning eller något mer konkret att gå 
vidare med. Mindre tvärgrupper kunde brytas ut ur den stora, där ett mer konkret samarbete 
kring projekt kan ske. I tvärgruppen uppstår diskussioner som kretsar kring tankarna om 
klimatproblematiken som ett samhällsbyggnadsproblem. Om dessa tankar tas med från 
tvärgruppen ut till kontoren och enheterna och diskuteras där, kommer ett större 
systamtänkande i kommunen att bli möjligt. Ett tvärgruppsarbete likt detta kan sannolikt även 
fungera bra i andra miljöprojekt och liknande tvärsektoriella problem. 
 
Tvärgruppen och arbetsgruppernas arbete med att ta fram en Klimpansökan blev inte så 
mycket av samhällsbyggnadsåtgärder. Detta på grund av att Klimpbidragen var inriktade mot 
fysiska investeringar. Klimp upplevs av informanterna som relativt kortsiktigt och att det inte 
har någon större samhällsbyggnadskaraktär. Åtgärderna i Klimpansökan kan ändå ses i ett 
vidare perspektiv, om man ser dem som en start för att dra igång andra klimatprojekt och som 
ett uttryck för en politisk vilja, att på både statlig och kommunal nivå arbeta aktivt med 
klimatproblematiken. De flesta projekt som kom med i kommunens Klimpansökan är sådana 
som kommunen skulle ha satsat på förr eller senare även utan det statliga bidragssystemet. 
Klimp skyndade dock på processen att arbeta fram förslagen till de kommande konkreta 
åtgärderna.  
 
Hur väl tanken om samhällsbyggnadsproblematiken är förankrad i Norrköpings kommun 
kommer att synas tydligare i klimathandlingsplanen än i Klimpansökan. Klimpansökan 
begränsades av krav i en statlig förordning, men kommunens handlingsplan formuleras av 
kommunen själva och där kan ett eventuellt samhällsbyggnadstänkande få större utslag. 
Genom ett samhällsbyggnadstänkande blir klimatarbetet mer i förebyggande syfte, än ett 
vanligt miljöarbete där arbetet är mer inriktat på att ”städa upp” efter miljöstörande 
verksamheter.  
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8 Bilagor 

8.1.1 Bilaga 1 
 
Frågemanual 
Förslag på öppna frågor till informanten. 
Be informanten inledningsvis beskriva sin bakgrund, utbildning och varför de sitter med i 
arbetsgruppen lite kort.  

 
• Hur ser du på kommunens miljöprogram? (Känner du till åtgärdsprogrammet?) 
• Finns kommunens miljöprogram i åtanke då ni tar fram klimathandlingsplaner? (Eller 

aktualiserades tankarna kring problematiken just i och med Klimpansökan? 
Underförstått, tänker man på miljöprogrammet i den dagliga verksamheten?) 

• Hur mycket fokus ligger på Klimpansökan och hur mycket ligger på att få fram ett 
klimathandlingsprogram för er del? 

• Känns det som att det är de klimatmässigt betydelsefulla områdena som prioriteras till 
Klimpansökan, eller finns det andra sätt att välja områden på? (Underförstått; väljs de 
lösningar som inte har systemkaraktär, som kan tyckas enklare att åtgärda.) 

• Hur fungerar tvärgrupperna, då ni träffar kontaktpersonerna från de andra kontoren? 
Vilken typ av samarbete finns mellan kontoren? Kan dessa kontakter användas i andra 
sammanhang också? 

• Hur tror du att kommunens klimatarbete påverkas genom Klimpsatsningen? 
(Påskyndas det, får det mer uppmärksamhet…?) 

• Hur skulle ni på enheten ha uppmärksammat klimatarbetet, om det inte vore för 
Klimpsatsningen? 


