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Förord
Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vi arbetar med att återföra 
nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan kom-
munföreträdare och forskare. I vår verksamhet har vi valt att fokusera på tre 
områden: Lokal politik och kommunledning; Välfärd, och Lokal utveckling 
och samhällsplanering. Den här rapporten knyter i första hand an till det sista 
av dessa områden, då den handlar om kommunala projekt och nätverk för 
ekologisk hållbarhet. 

I rapporten redovisar Brita Hermelin och Ana Stanojcic resultatet av ett 
projekt där de undersökt hur kommunala företrädare samverkar i nätverk och 
i gemensamma projekt, i sitt arbete med ekologisk hållbar utveckling.

I rapporten visar författarna att själva projektformen är viktig i flera avse-
enden. I projekten kan organisationer och personer med olika kunskaper och 
kompetenser mötas. På så vis uppstår en dynamik som gör att ny kunskap 
och innovativa idéer kan utvecklas. Författarna visar också att många projekt, 
även om de genomförs på kommunal nivå, har tydliga kopplingar till både 
regional och statlig nivå. Det finns alltså anledning att undersöka i vilken 
mån det lokala hållbarhetsarbetet verkligen är lokalt. Författarna poängterar 
också att arbete i projektform både kräver och genererar resurser. Det gör att 
hållbarhets- och omställningsarbete i projektform kan förstärka mönster av 
ojämn geografisk utveckling mellan resursstarka och resurssvaga kommuner. 

Det är min förhoppning att rapporten ska läsas av dem som är engagerade 
i hållbarhetsarbete på kommunal nivå, och att dess resultat ska generera vidare 
diskussion om hur ett sådant arbete kan organiseras. 

Josefina Syssner,
Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier. 
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Sammanfattning
I den här rapporten redovisas resultatet av en studie gjord vid Centrum för 
kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. Studien be-
handlar kommunala projekt och nätverk för ekologisk hållbarhet. Syftet har 
varit att undersöka hur kommuners projektarbete för ekologisk hållbarhet 
sker i nätverk och omfattar kunskapsutbyten och kunskapsutveckling. Dessa 
nätverk kan integrera aktiviteter hos kommuner, offentliga och politiska orga-
nisationer på regional, nationell och internationell nivå, privata företag, uni-
versitet, ideella organisationer samt medborgare. 

Studien har genomförts utifrån flera viktiga avgränsningar, med avseende 
på tematik, politisk nivå, organisationsform och resurser.

• För det första är tematiken ekologisk hållbarhet i centrum (även om också 
samband med social och ekonomisk hållbarhet ofta finns). 

• För det andra är det kommunala aktiviteter som studeras (även om dessa 
kan vara integrerade i initiativ på regional, nationell och internationell 
politisk nivå).

• För det tredje är det insatser i projektform som ingår i vår empiriska stu-
die (även om dessa är nära relaterade till mer långsiktiga politiska planer, 
strategier och insatser). 

• För det fjärde är kunskap den resurs som tilldelas störst uppmärksamhet 
i vår studie (och inte exempelvis finansiella resurser). 

Den empiriska studien omfattar CKS medlemskommuner, vilka är kommu-
nerna i Östergötland och Vimmerby kommun. Det empiriska materialet har 
samlats in främst genom intervjuer med ansvariga tjänstemän för kommuner-
nas miljöarbete (miljösamordnare, miljöstrateger etc.) och genom en enkät-
studie som skickades ut till projektledare eller kontaktpersoner för pågående 
eller nyss avslutande projekt för ekologisk hållbarhet. Enkäten är besvarad av 
32 projektledare fördelade mellan tio kommuner. De som deltagit i studien 
och andra intresserade fick möjlighet att ge reflektioner och kommentarer 
kring enkätstudiens resultat vid ett seminarium vid CKS (maj 2013). 

I rapportens avsnitt ”Projekt och nätverk för hållbar utveckling” presente-
ras den empiriska studiens resultat. Resultaten kan sammanfattas i tre punkter. 

1. Regionens och den geografiska närhetens roll. Regionala organisationer 
på länsnivå har en viktig samordnande funktion. 

2. Kommuners projektsamarbeten med nationella och internationella or-
ganisationer visar olika mönster för kommuner med olika befolknings-
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storlek. Det är främst de stora kommunerna som utvecklar geografiskt 
vida nätverk och samarbeten med nationella och internationella aktörer. 

3. Vikten av personliga nätverk för kunskapsutbyte och kunskapsutveck-
ling. Detta handlar om socialt kapital som utvecklas utifrån professio-
nella kontakter och har samband med behov av tillit och förtroende.

Studien diskuterar även relationen mellan politiska plandokument och pro-
jektarbete. Resultaten ger en bild av att projekt och reguljär verksamhet är tätt 
integrerade och att påverkan kan ske åt båda hållen; från projekt till formule-
ringar i plandokument och att plandokument styr vilka projekt som genom-
förs. 
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Många decenniers erfarenheter av arbete med hållbar utveckling
Den politiska visionen om en hållbar samhällsutveckling har utvecklats och 
omformats genom en rad internationella möten och överenskommelser. 
Bland dess tilldelas ofta Världskommissionen för miljö och utveckling och 
dess rapport ”Vår gemensamma framtid” – mer känd som Brundtlandrap-
porten, daterad till 1987 – en viktig roll för att brett integrera hållbarhet i 
samhällsdebatten, politiska visioner och planeringsstrategier (Elliot 2009). I 
Sverige introducerades hållbar utveckling som ett övergripande mål för hela 
samhället under senare delen av 1990-talet (Hilding-Rydevik m.fl. 2011).

Det grundläggande argumentet i visionen om hållbar utveckling är att 
samhällsutvecklingen i dag inte får hota möjligheten till ett gott samhälle för 
framtidens generationer. Ett hållbart samhälle omfattar ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet. I själva visionen som sådan finns däremot inte någon 
lösning hur ett hållbart samhälle ska utformas (Button 2009), eller hur pla-
nerare och politiker ska hantera eventuella konflikter som kan uppstå mel-
lan sociala, ekonomiska och ekologiska målsättningar. Denna otydlighet är 
samtidigt en öppenhet vad gäller hur visionen ska omsättas i praktiken, vilka 
områden som ska stå i fokus och vilka perspektiv som ska vara gällande. 

Brundtlandrapporten från 1987 har ofta betraktats som en milstolpe i 
internationellt hållbarhetsarbete. Frågan om omställning till hållbarhet fick 
ett stort genomslag och kom att bli en angelägenhet för aktörer inom alla 
samhällsfält. Därmed har vi idag nästan 30 års erfarenheter av brett arbete för 
en sådan samhällsomvandling. Arbetet med hållbar utveckling omfattar hela 
samhället och dess olika aktörer och verksamheter: offentliga organ, privata 
företag, civilsamhället och medborgare. 

Kunskap är en viktig resurs
Arbetet med hållbar utveckling är en utmaning i många avseenden. Som re-
dan nämnts är hållbar samhällsutveckling en vision och inte en manual för 
hur man ska gå till väga. En viktig idé bakom designen av denna studie är att 
kunskap är en avgörande resurs för att utforma konkreta metoder och tillvä-
gagångssätt för att ställa om olika verksamheter och samhällsfunktioner. Med 
andra ord menar vi att kunskap är ett avgörande medel för att utveckla hållbar 
utveckling från vision till praktik och att konkret genomföra omställningar till 
hållbara processer. 

Kunskap är emellertid ett komplicerat och svårfångat fenomen. I samband 
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med att kunskap har framhållits som en grundläggande karakteristika i vårt 
samtida samhälle (kunskapssamhället) och ett avgörande medel för att uppnå 
och bibehålla ekonomisk och materiell välfärd (exempelvis Europe 2020) har 
mycket forskning ägnats åt att studera kunskap och kunskapsprocesser. För 
syftet och avgränsningen för denna rapport har vi valt att lyfta fram två as-
pekter ur denna stora diskussion om kunskap. För det första att kunskap är 
en process och inte ett ”ting”. För det andra att utvecklingen av sammansatt 
kunskap utgör en avgörande och dynamisk kunskapsprocess för många fält 
och däribland hållbar utveckling. Dessa två aspekter förklaras något mer in-
gående i det följande.

Den första aspekten på kunskap – att betrakta den som process – innebär 
att lärande blir centralt och att kunskap blir som något som görs, snarare 
än något som ägs. Ett sätt att konkretisera kunskap i ett processperspektiv 
är att identifiera tre olika moment: kunskapsutbyte, kunskapsutveckling och 
kunskapstillämpning. Kunskapsutbyte innebär utbyte och förmedling av in-
formation. Kunskapsutveckling förutsätter en lärandeprocess. Kunskapstill-
lämpning innebär att kunskapen som utbytts eller utvecklas påverkar praktiker 
och handlingar (Ekholm Petersen 2013, s. 90). Det är främst kunskapsutbyte 
och kunskapsutveckling som är i fokus för den empiriska studien som redo-
visas i denna rapport. 

Kunskapsutveckling och lärande har ofta sociala komponenter, och läran-
de stöds av socialt kapital. Socialt kapital har definierats som sociala relationer 
mellan individer som uppstår och utvecklas genom individernas handlingar 
och utifrån deras organisatoriska och institutionella tillhörigheter och sam-
manhang. Utvecklingen av socialt kapital sker inom och mellan organisatio-
ner. Socialt kapital är sålunda en resurs om utvecklas genom specifika kombi-
nationer av individer, organisationer och institutionella ramar. Förändringar 
i någon av dessa komponenter förändrar det sociala kapitalet (jfr Lorenzen 
2007). 

Den andra aspekten på kunskap, som vi lyfter fram här, handlar om att 
sammansatt kunskap utgör en avgörande kunskapstyp för många fält och 
däribland för kunskapsutveckling som kan stödja hållbar utveckling. Sådana 
kunskapsprocesser definieras i kontrast till utveckling av kumulativ kunskap 
som innebär fördjupningar av kunskapsområden inom väldefinierade och in-
stitutionaliserade fält och vetenskaper. Sammansatt kunskap – en översättning 
från engelskans “combinatorial knowledge” – utvecklas genom integration av 
olika kunskapsområden som traditionellt utvecklats i separata institutionella 
miljöer. Kunskapsdynamiker av sammansatt kunskap sker under andra för-
utsättningar än vad kumulativa kunskapsprocesser gör. I typfallet innebär 
utveckling av sammansatt kunskap integration och relationer som överbryg-
gar organisatoriska avstånd och sektoriella åtskillnader. Detta ställer i sin tur 
krav på att man, i den sociala processen som kunskap och lärande innebär, 
utvecklar ömsesidig förståelse för miljöer och sammanhang som tidigare varit 



10

okända och främmande (Strambach och Klement 2012). 
Många gånger kräver omställning till hållbar utveckling att man förenar 

många olika typer av kunskap. Här ingår kunskapsutveckling för nya tekniska 
lösningar, men också kunskap om förutsättningar, möjligheter och metod-
er för att implementera teknik och utveckla system för hållbar organisering. 
Den senare formen av kunskap relaterar till kunskapsfält inom beteende- och 
samhällsvetenskap, inom ekonomi, statsvetenskap och samhällsplanering. Ett 
mer konkret exempel kan vara målet att ställa om persontransporter med sy-
fte att minska användningen av personbilen och öka andelar som sker med 
kollektivtrafik. Här omfattas behov av teknisk utveckling av säkrare, snab-
bare, bekvämare, energisnålare, etc. transportmedel. Exempel på det är bussar 
som drivs av biobränsle. Teknik är emellertid inte tillräckligt. Kunskap behövs 
också för att förstå konsumentens perspektiv. Hur kan kollektivtrafik utveck-
las till en attraktiv tjänst och alternativ till personbilen? Detta kan exempelvis 
handla om att utveckla idéer om hur man kan kombinera kollektivtrafikresan 
med andra tjänster (tillgång till internet och serviceutbud på resecentrum). 
Kunskapsutveckling inom dessa frågor, som handlar om organisering och de-
sign av kollektivtrafik och kollektivtrafiktjänster, kan ske genom integrering av 
tjänsteforskning, marknadsföring, beteendevetenskap, etc. Ytterligare en rele-
vant fråga för utvecklingen av hållbart resande är hur man kan minska behovet 
av mobilitet. Kan arbete och vardagsliv organiseras så att individer kan minska 
sina resor och förflyttningar? Detta kräver kunskaper i organisationsteori och 
om arbetsmarknad. Noderna för kollektivtrafiken behöver vara platser enkelt 
tillgängliga för många och detta förutsätter kunskaper om strategisk samhäll-
splanering och markanvändningsplanering. 

Kommuner och nätverk
Vid FN:s världstoppsmöte i Rio de Janeiro år 1992 antogs handlingsprogram-
met Agenda 21. Detta program innebar att frågan om miljö och ekologisk 
hållbarhet blev en lokal angelägenhet. I Sverige innebar det att kommunerna 
inrättade lokala Agenda 21-kontor. 

En jämförelse mellan länder i Europa indikerar att Sverige utvecklade en 
jämförelsevis omfattande aktivitet i samband med Agenda 21 implemente-
ringen. En viktig förklaring till svenska kommuners starka engagemang har 
angetts vara det nationella stödet och nationellt initierade investeringspro-
gram för kommunernas genomförande av Agenda 21-arbete. Det kan framstå 
som något av en paradox att Agenda 21 – som har utvecklats utifrån en idé 
om att hållbarhetsarbete bör ske ”nerifrån och upp” – har genomförts i Sverige 
genom ”uppifrån och ner”-initiativ och genom finansiella resurser fördelade 
från den nationella till den lokala nivån. Samtidigt ska det också framhållas att 
det lokala deltagande betonats i strategierna för att införa Agenda 21 (Ecker-
berg 2001). En konklusion är att i det politiska arbetet i Sverige för hållbar ut-
veckling så har den nationella nivån i betydande utsträckning en styrande roll 



11

och parallellt har den lokala nivån utökat och förstärkt sin kapacitet att arbeta 
med hållbarhetsfrågor (Baker och Eckerberg 2007; Naturvårdsverket 2007). 

I en rapport från Naturvårdsverket (2007) beskrivs att ”De svenska kom-
munerna har … bedrivit ett mer omfattande arbete för hållbar utveckling än 
den lokala nivån i något annat land” (s. 7).

Det finns en tydlig tendens att betona den ekologiska (snarare än ekono-
miska och sociala) aspekten av hållbarhet i Agenda 21-implementeringen. Det 
lokala arbetet har dominerats av projekt inom energi, sophantering, vatten 
och avlopp, transporter och biodiversitet (Eckerberg 2001). Agenda 21-ar-
betet har involverat många olika aktörer och grupper omfattande barn och 
ungdomar, utbildningsinstitutioner, näringslivet och företagsnätverk, miljö-
organisationser, grannskap, jordbrukarorganisationer, ideella humanitära or-
ganisationer och kyrkan. Det har visat sig vara svårare för mindre kommuner 
att utveckla Agenda 21-arbete och projekt och att få del av statligt stöd det 
lokala investeringsprogrammet (LIP) (Eckerberg 2001). 

Även om Sverige har betraktats som en föregångare inom Agenda 21 så 
har dess betydelse minskat över tiden. Det finns inte längre någon generellt 
utbredd Agenda 21-rörelse i kommunerna och variationerna mellan kommu-
nernas hållbarhetsarbete är betydande (Naturvårdsverket 2007). Nya organisa-
toriska former och nätverk har vuxit fram. Ålborgsöverenskommelsen nämns 
som ett exempel på frivilliga överenskommelser och nätverkssamarbeten som 
kommuner väljer att ingå i (Keskitalo och Liljenfeldt 2012, s. 17). Kommu-
nernas stora betydelse för hållbarhetsarbetet kvarstår alltjämt och detta sker 
i stor utsträckning sker genom frivilliga initiativ (Keskitalo och Liljenfeldt 
2012, s. 18; se även Andersson och Hermelin 2012; Gustavsson 2012).

Diskussionen ovan visar hur kommunernas arbete för hållbar utveckling 
formas av olika politiska ramverk utvecklade på olika politiska nivåer och hur 
kommunernas arbete sker i lokala tvärsektoriella samarbeten, i externa hori-
sontella samverkansformer med andra kommuner samt i flernivåstyrning där 
relationen till staten är central. Olika former av kommunernas samverkan och 
nätverk har varit ett centralt intresseområde för utformningen av den empi-
riska studien som presenteras längre fram i denna rapport. 

Projektifiering av kommunernas utvecklingspolitik
I en uppdelning av kommunernas ansvar i två huvudfält; välfärdspolitik och 
utvecklingspolitik kan insatser och projekt för hållbar utveckling i stor ut-
sträckning relateras till det senare. Inom utvecklingspolitiken dominerar orga-
nisationsformerna partnerskap och nätverksstyrning och insatserna uppfattas 
ofta som relativt politiskt neutrala (Montin, 2010). 

Utvecklingspolitik har också kallats för den tredje generationens politik-
område (Montin, 2010). Området har beskrivits utifrån några centrala karak-
teristika. Dessa handlar om att utvecklingspolitik relaterar till samordning av 
resurser i ”win–win”-samarbeten, administrativ pluralism med olika organi-
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sationsformer samt partnerskapsrelationer som inte är direkt kopplade till 
den parlamenterariska styrningskedjan. En dominerande utgångspunkt för 
utvecklingspolitik är att samförstånd kan uppnås och att man bortser från in-
tressekonflikter. I diskussionen om den tredje generationens politikområden 
har olika benämningar för den projektdominerade utvecklingspolitiken in-
troducerats. Dessa omfattar projektpolitik, projektsamhället, projektstyrning 
och projektifiering (Montin 2010).

Ett argument för att organisera utvecklingsarbetet i projektform, är att 
projekt kan bidra till och stärka ”… ett långsiktigt institutionellt lärande 
som medför att nya kunskaper och arbetssätt integreras i ordinarie arbete 
…”. Uttryckt lite kortare så betyder det att projekt bidrar med resurser till 
kommunernas lärande och ändamålsenlighet i det ordinarie arbetet (Montin, 
2010, s. 132). Studien som presenteras i denna rapport handlar om sådana 
projektorganiserade lärandeprocesser och som kan stärka den institutionella 
kapaciteten för utveckling mot hållbarhet i CKS medlemskommuner.
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Studie om kommunala projekt för ekologisk hållbarhet
I arbetet för hållbar samhällsutveckling och hållbar omställning krävs föränd-
ringar vad gäller hur företag, organisationer, offentliga organ, hushåll och in-
divider utvecklar system, rutiner och beteenden. Det kan handla om stegvisa 
förändringar eller mer radikala omställningar. Också små förändringar och 
som får bred tillämpning hos individer, hushåll och organisationer kan sam-
mantaget innebära stora skiften. 

Den här rapporten handlar om hur kommuner genom nätverk och pro-
jektarbeten arbetar med hållbar utveckling. Fokus för denna studie är definie-
rad enligt följande och med avseende på tematik, politisk nivå, organisations-
form och resurser.

• För det första, är tematiken ekologisk hållbarhet i centrum (även om 
också samband med social och ekonomisk hållbarhet ofta finns). 

• För det andra, är det kommunala aktiviteter som studeras (även om dessa 
kan vara integrerade i initiativ på regional, nationell och internationell 
politisk nivå).

• För det tredje är det insatser i projektform som ingår i vår empiriska stu-
die (även om dessa är nära relaterade till planer och strategier). 

• För det fjärde är kunskap den resurs som tilldelas störst uppmärksamhet 
(och inte exempelvis finansiella resurser). 

Vi har en enkel och öppen definition av vad projekt är och som innebär att 
dessa utgör målinriktade, specifika och tidsbegränsade aktiviteter. Projekt kan 
ha väldigt olika organisationsformer och omfattningar. Vi menar att projekt 
är intressanta att studera av två olika huvudanledningar. För det första för att 
denna organisationsform är relevant för att pröva nya metoder och lösningar 
som inte finns integrerade i den mer rutinmässiga verksamheten och, för det 
andra, att samarbeten och nätverk med organisationer och aktörer som van-
ligtvis inte arbetar tillsammans kan inramas i projektformen. Det senare ger 
en potential till dynamisk kunskapsutveckling. 

Projekt kräver och bidrar med resurser; den resurs vi är mest intresserade 
av här är kunskap och lärande. Projekt kan utgöra sammanhang som kan be-
skrivas som inkubatorer för kunskapsutveckling och innovationer för hållbar 
ekologisk utveckling. Denna betydelse av inkubator är densamma som man 
syftar på i begreppet företagsinkubator, en organisationsform som erbjuder en 
tillfälligt skyddad och gynnsam miljö för utveckling och tillväxt av företag. 
På liknande sätt kan projekt förstås som tillfälliga skyddade och understödda 
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miljöer för utveckling och tillväxt av kunskap. I denna studie riktar vi ett in-
tresse mot hur kunskapsutveckling kan ske genom projektformen. 

Syfte
Syftet med studien som redovisas i denna rapport har varit att undersöka hur 
kommuners projektarbete för ekologisk hållbarhet sker i nätverk och omfattar 
kunskapsutbyten och kunskapsutveckling. 

Undersökningens utformning och genomförande
Denna studie är inte en totalundersökning. Den omfattar ett urval av pågåen-
de eller nyss avslutade projekt inom hållbar utveckling i CKS medlemskom-
muner, det vill säga kommunerna i Östergötland samt Vimmerby kommun. 

Undersökningens 14 kommuner varierar i befolkningsstorlek från Linkö-
pings kommuns knappt 150 000 invånare till Ydre kommuns knappt 4 000 
invånare. Med varierande befolkning följer också varierande resurser för kom-
munerna att bedriva utvecklings- och förändringsarbete (jfr Eckerberg 2001). 
För att speciellt uppmärksamma innebörden av ”varierande storlek” för hur 
kommunerna arbetar med projekt för ekologiskt hållbarhet har kommunerna 
kategoriserats utifrån befolkningsstorlek i analysen av studiens resultat. Stor-
lekskategoriseringen framgår av tabell 1.

Tabell 1.  Studerade kommuner, folkmängd och storlekskategori

Kommun Folkmängd 2012 Storlekskategori
Linköping 148 521 1
Norrköping 132 124 1
Motala 41 867 2
Mjölby 26 195 2
Finspång 20 791 2
Vimmerby 15 403 3
Söderköping 14 143 3
Åtvidaberg 11 446 3
Kinda 9 744 4
Valdemarsvik 7 597 4
Vadstena 7 338 4
Boxholm 5 206 4
Ödeshög 5 200 4
Ydre 3 612 4

Källa: Statistiska centralbyrån (www.scb.se). Folkmängd 2012-12-31.
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Datainsamlingen för studien har skett i flera steg. I steg ett har ansvariga 
tjänstemän för miljöfrågor i samtliga kommuner kontaktats. Dessa har varit 
miljösamordnare, miljöstrateger eller andra personer med motsvarande tjänst 
och kunskap om den egna kommunens arbete med hållbar utveckling och 
ekologisk hållbarhet. Nio semi-strukturerade intervjuer har genomfört med 
dessa tjänstemän, varav åtta genom personliga möten och en via telefon. En 
av de intervjuade personerna har uppdraget att bevaka och arbeta med eko-
logiska hållbarhetsfrågor i två av regionens kommuner och en annan av in-
tervjupersonerna arbetar som energistrateg i tre av regionens kommuner. Det 
innebär att de nio genomförda intervjuerna berör arbetet i 12 av de 14 kom-
muner som ingår i studien. E-postkonversation skedde med ytterligare två 
kommuner och det innebär att kontakt upprättades med samtliga kommuner 
i undersökningsregionen.

I intervjuerna har övergripande frågor ställts om arbetet för ekologisk håll-
barhet i respektive kommun. De första två intervjuerna var mer explorativa 
än de därpå följande. Dessa intervjuer hade två olika infallsvinkar. Den förs-
ta handlade om att reflektera över den planerade studiens design och hu-
vudfrågeställning och den andra delen innebar att besvara de mer specifika 
frågeställningarna i intervjuguiden. Dessa inledande intervjuer var med tjän-
stemän i studiens största kommuner (Linköping och Norrköping). Dessa 
pilotintervjuer var viktiga källor till att revidera intervjuguiden och för att 
formulera den webbenkät som distribuerades i studiens senare fas (se nedan). 

Intervjun följde en struktur med tre olika huvudteman. Dessa handlar om 
(1) insatsområden för hållbarhetsarbete (tematik och innehåll); (2) aktörer 
och nätverk samt kunskaps- och idéspridning; och (3) policy och politisk or-
ganisation. De intervjuade har även blivit ombedda att uppge exempel på 
pågående eller just avslutade projekt inom ekologisk hållbarhet och namn 
på ansvariga för dessa projekt. Intervjuguide bifogas i bilaga 1. Anteckningar 
från intervjutillfällena har renskrivits och kvalitetssäkrats genom att skickas 
tillbaka till intervjupersonerna för eventuella korregeringar och tillägg. 

Utifrån information från intervjuerna i kommunerna sammanställdes en 
lista med 45 pågående eller nyligen avslutade projekt och med e-postadress 
till ansvariga eller kontaktpersoner. I studiens steg två – och utifrån samma te-
matiker som strukturerat intervjuguidens frågor – utvecklades en webbaserad 
enkät med 19 frågor som skickades ut via e-post till de olika projektledarna. 
Enkätens frågor har fördefinierade svarsalternativ och ger även utrymme för 
respondenterna att lägga till egna alternativ. För samtliga frågor har den sva-
rande har haft möjlighet att formulera reflektioner i kommentarsfält. 

Enkäten skickades till projekt i samtliga kommuner i undersökningen. 
Respondenterna har fått en eller flera enkäter, beroende på antalet projekt de 
varit projektledare eller kontaktpersoner för. Enkäten har besvarats av 32 pro-
jekt (se bilaga 2 för en lista över projekt som besvarat studien). Detta ger en 
svarsfrekvens på 71 procent. Det är en hög svarfrekvens jämfört med många 
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enkätstudier, samtidigt är det naturligtvis en brist i studien att svar helt saknas 
från fyra av kommunerna. I figur 1 framgår strukturen av inkomna svar vad 
gäller fördelningen av projekten mellan olika kommuner. 

Figur 1.  Enkätsvarens fördelning avseende projekt i olika kommuner (procent)

Källa: Enkät.

Figur 2 illustrerar hur enkätsvaren från projekten är fördelade mellan kom-
munstorleksklasserna. Här framgår det att 45 procent av enkätsvaren är från 
projekt i de stora kommunerna, dvs. Linköping eller Norrköping. Minsta an-
delen av enkätsvaren sett till kommunstorlek är de som drivits i kommuner 
med 10 000 till 20 000 invånare. 

Figur 2.  Projekt som besvarat enkäten fördelat mellan kommuner  
i olika storleksklasser, baserat på antal invånare (procent)

 

Källa: Enkät. 

Som steg tre i studien organiserades i maj 2013 ett seminarium vid CKS. 
Detta seminarium annonserades via CKS hemsida och vi skickade också ut en 
speciellt riktad inbjudan till dem som deltagit i studien (antingen vid inter-
vjuer eller i enkätstudien). Ungefär 15 personer deltog vid seminariet. Bland 
dessa fanns respondenter i studien, politiker och tjänstemän från några av 
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kommunerna i regionen, representanter från Regionförbundet Östsam samt 
forskare vid Linköpings respektive Stockholms universitet. Seminariet syftade 
till att skapa en dialog och att ta del av undersökningsdeltagarnas och andras 
reflektioner kring webbenkätens frågor och möjliga tolkningar av enkätsvar-
en. Seminariets diskussion har dokumenterats genom anteckningar och har 
varit ett viktigt stöd i tolkningen av intervju- och enkätdata och gav också 
reflektioner från perspektiv som inte varit representerade i studiens datains-
amling. Det senare omfattar politikerperspektiv och perspektiv från regionen 
(Östsam). 

Sammantaget har de tre olika stegen i undersökningsdesignen varit varan-
dra understödjande. Jämfört med intervjuer och seminariet utgör emellertid 
data från enkätstudien det mest omfattande och systematiska materialet och 
är också det som får styra strukturen i redovisingen av resultatet i följande 
avsnitt. Intervjuerna och seminariet har bidragit med kvalitativa data och stöd 
för att tolka resultatet i ett vidare sammanhang.
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Projekt och nätverk för hållbar utveckling 
I detta avsnitt presenteras resultat från den empiriska studien om kommu-
nerna projekt och nätverk för hållbar ekologisk utveckling. Studien är gjord 
bland CKS medlemskommuner (dvs. kommunerna i Östergötland samt Vim-
merby). Resultatredovisningen följer strukturen för intervjuundersökningen 
och enkäten och har tre huvudrubriker: tematik, nätverk och kunskap, samt 
projekt och planer. I bilaga 3 redovisas enkätfrågorna och svar på respektive 
fråga. Det är enkätstudien som är den huvudsakliga källan och underlag till 
samtliga diagram nedan. 

Tematik och innehåll 
Både intervjuerna och webbenkäten inleddes med frågor om projektens te-
matik. Begreppet ekologisk hållbarhet är brett och inrymmer en mängd olika 
områden. I enkäten angavs nio fördefinierade alternativ och det fanns utrym-
me att ange ytterligare temaområden. Det var möjligt att ange som högst 
tre olika tematiker för ett enskilt projekt. Resultatet från enkäten visar att 
”Energi” och ”Transport/persontransport/godstransport” är de två områden 
som är dominerande i det urval av projekt som finns med i undersökningen. 
Projektens fördelning mellan olika tematiker redovisas i figur 3. 

Figur 3.  Tematik och innehåll i projekten (procent)

Källa: Enkät.

När resultatet kategoriseras efter kommunernas olika befolkningsstorlekar 
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framgår det att samma tematiker är dominerande i samtliga kommunstor-
lekar. Skillnaden ligger främst i att de större kommunerna har en något bre-
dare variation på projekten, det vill säga att ju större kommun desto fler antal 
tematiker finns med. En annan skillnad mellan de största kommunerna (fler 
än 100 000 invånare) och de minsta kommunerna (mindre än 10 000 in-
vånare) är att projekten i de minsta kommunerna i huvudsak syftar till att 
optimera eller förbättra redan existerande verksamheter. Exempel på detta är 
olika typer av energieffektiviseringsåtgärder på skolor och gatubelysning och 
ruttoptimeringsåtgärder för hemtjänst, medan externa projekt utan anknyt-
ning till reguljär verksamhet är desto ovanligare. Exempel på sådana projekt 
i de större kommunerna är olika initiativ i nätverkslikande form såsom Fair-
trade City och SPIRA. Det senare är ett nätverk för privatpersoner med syfte 
att motivera individer att göra hållbara val i vardagen.

Vid diskussionen vid seminariet (CKS, maj 2013) framkom det att en-
kätens resultat över fördelningen mellan tematiker och enligt figur 3 inte bör 
tolkas som en spegling av kommunens projekt mer generellt. Exempelvis ut-
tryckte man förvåning över att projekt för att skydda biologiskt mångfald 
inte är representerat i studien. Figuren ovan ska därmed primärt läsas som en 
beskrivning av projekten i studien och inte ges någon vidare tolkning.

Nätverk och kunskap
I litteraturbakgrunden ovan betonades att projektarbeten genom nätverk, lä-
rande och kunskapsutveckling är integrerade processer och som kan utgöra 
stöd för kommunernas utvecklingspolitik inom hållbar utveckling. Detta är 
bakgrunden till frågor i intervjuguiden och enkäten om nätverk och erfaren-
heter av hur dessa bidrar till kunskapsutbyten och kunskapsutveckling. För 
den empiriska studien har vi en bred definition av projekt och nätverk och 
syftet har varit att identifiera hur aktörer kopplar samman; såväl internt inom 
en kommun som i kommunexterna relationer. Det senare kan vara med andra 
kommuner, den regionala nivån, den nationella, den privata sektorn, ideella 
sektorn och medborgare. Vi har också frågat efter internationella samarbeten. 
Nätverken som skapas genom de projekt som ingår i studien är möjliga arenor 
för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling.

Mellankommunala nätverk och regionens roll
Resultaten från projektets enkätstudie visar att regionen är en betydande arena 
för samarbete och kunskapsutbyte (se figur 4). Vad gäller nätverkens mel-
lankommunala kopplingar är merparten av dessa inom den egna regionen, 
dvs. inom Östergötland undantaget ett projekt i Vimmerby. Vimmerby till-
hör Kalmar län. Horisontella och mellankommunala samarbeten i regionen är 
vanligt förekommande i projekten. 

Detta resultat över de mellankommunala samarbetens betydelse sam-
manfaller med att de regionala organisationerna framhållits som viktiga sa-
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marbetspartner. Av respondenternas noteringar i enkätens kommentarsfält 
framgår det att de regionala organisationerna främst representeras av Region-
förbundet Östsam, Energikontoret Östra Götaland och Länsstyrelsen. Des-
sa organisationers betydelse lyftes även fram i flertalet av de intervjuer som 
gjordes med kommunernas miljösamordnare (exempelvis Söderköping och 
Motala). Regionala aktörer anges vara betydelsefulla för att stimulera, samord-
na och främja det mellankommunala och regionala samarbetet. 

Figur 4.  Samarbetspartner i projekten (procent)

Källa: Enkät.

Att det är vanligt förekommande med inomregionala kommunala samarbeten 
diskuterades vid seminariet (CKS, maj 2013). Erfarenheter från kommunper-
spektiv är att det är arbetskrävande att etablera samarbeten med kommuner 
utanför regiongränsen och att det även gäller för kommuner lokaliserade i re-
gionens utkanter. Att vara lokaliserade i fysisk närhet kan ha avgörande effekt 
för hur samarbeten utvecklas. Detta kan exempelvis gälla transportrelaterade 
projekt och för infrastruktur som är beroende av kopplingar över kommun-
gränser. 

Samtidigt beskriver deltagarna på seminiaret såväl som vissa av intervjuper-
sonerna att kommunstorlek har relevans för hur lyckat ett samarbete mellan 
kommuner blir. Samarbete mellan likstora kommuner kan gynna kvaliteten i 
samarbetet, något som har relation till att detta ger en likhet vad gäller förut-
sättningar för att ingå i nätverk. Dessa förutsättningar påverkas av resurser i 
termer av personal och ekonomiska tillgångar.

Nätverkens anatomi varierar mellan kommungrupperna sorterade efter 
befolkningsstorlek. Mellankommunala nätverk är överrepresenterade bland 
mindre kommuner. Mellankommunala nätverk finns representerade i de sto-
ra och mellanstora kommunerna också, i dessa kommuner förkommer dock 
flera andra samarbeten, framförallt med statliga organisationer. Mer om detta 
finns att läsa under rubriken om vidare nätverk med statens organisationer 
och i avsnittet nedan. 

Ur detta resultat vill vi särskilt framhålla två aspekter om regionens och 
den geografiska närhetens roll för samarbeten i projekt och nätverk för hållbar 
utveckling:
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• Regionala organisationer har en viktig samordnande funktion.
• Regionen är en arena för att skapa nya och upprätthålla gamla nätverk 

och personliga kontakter genom möten, seminarier och konferenser.

Vidare nätverk framförallt med statens organisationer
Sammanställningen av enkätens resultat visar att de nationella organisatio-
nerna utgör en viktig samarbetspartner i de projekt som enkäten berör. Detta 
framkommer i figur 4 ovan. Av respondenternas kommentarer går det att ut-
läsa att de nationella organisationerna bland annat inkluderar de statliga myn-
digheterna Energimyndigheten, Trafikverket och Naturvårdsverket. Vidare är 
Sveriges Kommuner och Landsting en viktig samarbetspartner. 

Figur 5. Samarbete med organisationer utanför regionen och på nationell nivå i 
Sverige, för kommuner med olika befolkningsstorlek (procent)

Källa: Enkät.

När resultatet gällande projektens samarbete med nationella organisationer 
kategoriseras efter kommunernas befolkningsstorlek framträder markanta 
skillnader mellan regionens största respektive minsta kommuner. Som dia-
gram 5 illusterar har närmare 90 procent av projekten i de största kommu-
nerna involverat samarbete med nationella organisationer, vilka huvudsakli-
gen består av statliga myndigheter, medan denna form av samarbete inte alls 
finns representerad i projekten i de minsta kommunerna. Den här skillnaden 
är stor även mellan de största och mellanstora kommunerna. Detta förhål-
lande uttrycktes också i intervju med en av de mindre kommunerna (Mjölby, 
intervju). 

Enkätstudien visar sålunda att de största kommunerna arbetar i nätverk 
med både horisontella och vertikala relationer. Det senare sker främst med 
organisationer på nationell nivå, i synnerlighet statliga organisationer.

Enkäten har inget exempel på projekt med internationella relationer. Med 
hjälp av Regionförbundet Östsam har vi emellertid kunnat ta del av exempel 
på aktuella projekt med EU-stöd i regionen och som involverar kommuner i 
Östergötland. Här ingår projekt för hälsosammare och mer miljövänlig region 
i centrala Östersjöområdet och med Motala som en av parterna (BECOSI). 
3x20 var ett projekt som avslutades 2012 och som syftade till att göra civilsam-
hället medvetet om energisparande och användandet av förnybara energikäl-



22

lor. Från svensk sida deltog Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner. 
Ytterligare ett exempel är projektet Go Green Now avslutat januari 2013 och 
med Motala kommun som en av parterna. Särskilt fokus riktades på att ta 
fram verktyg och strategier för kommunikation och dialog kring miljömål, 
åtgärder och resultat för lokalbefolkningen. Linköpings och Finspångs kom-
muner ingår i Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet) som är ett klimat-
nätverk på initiativ från EU-kommissionen. I och med undertecknandet åtar 
sig städerna att kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser. BACES är ett pro-
jekt som syftar till att förbättra tillgänglighet och information om skärgården, 
att utveckla förutsättningarna för skärgårdsfamiljerna att försörja sig, öka 
miljövetandet och skapa en hållbar turism. Norrköpings, Söderköpings och 
Valdemarsviks kommuner deltar. Projektet Waste Management syftar till att 
bidra till ett hållbart avfallshanteringssystem i kantonen Sarajevo. Motala och 
Norrköpings kommuner deltar. 

Dessa exempel på kommuners engagemang i internationella projekt stärk-
er bilden av att de minsta kommunerna inte finns representerade vad gäller 
projekt med vidare geografiska nätverk. Det enda exemplet på det från översik-
ten av EU-projekten enligt ovan är Valdemarsviks kommun som tillsammans 
med Söderköping och Norrköping är delaktig i projekt som stödjer hushåll i 
skärgården. I övrigt är det de tre största kommunerna (Linköping, Norrköping 
och Motala) som i första hand är involverade i EU-finansierade projekt. 

Det är viktigt att påminna om att vi saknar underlag för att hävda att 
projekten i studien utgör ett representativt urval. Det är möjligt att de större 
kommunerna i första hand valt projekt som blir mer synliga just via externa 
och mer ”storskaliga” nätverk och arbetsformer och att därmed projekt med 
nationella relationer blir överrepresenterade i urvalet. Vidare är det också vik-
tigt att påminna om att det i enkätstudien har ställts frågor om det konkreta 
projektarbetet. Det betyder att data från enkäten saknar mer ingående infor-
mation om projektens sammanhang och bakgrund mera brett och som kan 
utgöras av program, aktiviteter, information, regleringar, etc. utvecklade inom 
EU såväl som på den nationella nivån i Sverige. 

Resultatet om kommuners projektsamarbeten med nationella och interna-
tionella organisationer kan sammanfattas i två punkter enligt nedan. 

• Merparten av de stora kommunernas projekt drivs med statlig med fin-
ansiering eller statliga samarbeten.

• Projekt med EU-stöd involverar i första hand regionens tre största kom-
muner.

Kunskapsutbyte och kunskapsutveckling
Detta avsnitt har huvudrubriken nätverk och kunskap och det är strukturerat 
i tre delar. Ovan har fokus varit nätverk och en beskrivning av dessas horison-
tella (främst mellankommunala) och vertikala (främst med den nationella ni-
vån) relationer. I detta delavsnitt ska diskussionen handla om kunskapsutbyte 
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och kunskapsutveckling. Detta är svårfångade fenomen och det saknas enkla 
indikatorer eller metoder för att mäta och kvantifiera kunskap. Samtidigt är 
studier om kunskap högst angelägna då det i politiska visioner ställs stora 
förhoppningar på att kunskapsutveckling kan bidra till lokal och regional ut-
veckling. 

Vi har bett respondenterna i enkäten att besvara ett antal frågor som hand-
lar om samarbetspartner för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Detta 
är i linje med studiens syfte att undersöka hur kommunala projekt för ekolo-
gisk hållbarhet omfattar olika typer av nätverk och hur dessa bidrar med resur-
ser i form av kunskap och lärande. Projekt innebär att man förvärvar kunskap, 
att man utvecklar kunskap och att man tillämpar kunskap. Detta kan leda till 
nya praktiker, nya organisationssätt och organisationsformer. 

Figur 6. Hur projektledare hittar samarbetspartner (procent)

Källa: Enkät.

Figurerna 6 och 7 sammanställer svaren på frågor i enkäten om hur man hit-
tar samarbetspartner (figur 6) och hur man fått kunskap som är relevant för 
projektet (figur 7). De mest frekventa svaren på båda dessa frågor relaterar 
till personliga kontakter och nätverk som utvecklats via tidigare samarbeten. 
Interna kontakter på kommunen är dominerande kanaler för kontakter och 
kunskap. Resultaten visar att samarbete i den egna kommunen är utbrett över 
hela den kommunala verksamheten med nästan alla kontor representerade. 
Även om respondenterna själva arbetade på kontor som kan tyckas typiska för 
projekt som rör ekologisk hållbarhet, exempelvis tekniska kontoret, miljökon-
toret eller samhällsbyggnadskontorer är samtidigt kommunens olika kontor 
integrerade genom samarbetskonstellationer.
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Figur 7.  Hur projektledare får kunskap och information  
som är relevant för projektet (procent)

Källa: Enkät.

Vid seminariet (CKS, maj 2013) beskrevs från tjänstemannahåll att det ofta 
är så att möten sker med representanter från olika verksamhetsfält. Även om 
data från enkäten inte visar explicit på vilket sätt sådan interaktion mellan 
olika kontor och områden innebär kunskapsutbyte och kunskapsutveckling är 
det rimligt att anta att detta stärker förutsättningarna för att olika perspektiv 
– som stödjer dynamiska kunskapsprocesser för sammansatt kunskap – finns 
representerade. 

Under seminariet diskuterades innebörden av personliga kontakter och 
nätverk. Ur tjänstemannaperspektiv uttrycktes att personliga kontakter och 
nätverk är tätt förknippade med aspekter av tillit och förtroende. Samarbeten 
uppstår från att det finns en nytta för båda parterna och detta förutsätter 
tillit och gemenskap parterna emellan. Resultaten indikerar sålunda att såväl 
förtroendekapaital som socialt kapital är viktiga komponenter för att samar-
bete ska etableras. Genom att delta på seminarier, och framförallt regionalt, 
och nationellt, utvecklar man sin kunskap och kontakter med möjliga sam-
arbetspartner. Det var endast tre projektledare som angav internationella 
seminarier som källor till kunskap med relevans för det projekt som enkäten 
riktade sig till.

Enkäten visar att många projektledare anger olika nätverk som viktiga för 
kunskapsspridning. Av de fördefinierade alternativen är Sveriges Kommuner 
och Landsting oftast omnämnt följt av Klimatkommunerna och Ekokom-
munerna. Kategorin “andra nätverk” är en disparat lista och visar att frågan 
kan tolkas på olika sätt. Här omnämns exempelvis Nätverket för energi, kli-
mat och transporter Östergötland, Fairtrade Sverige och även ett antal statliga 
verk. När frågan formulerades var det inte statliga verk som vi hade i åtanke, 
samtidigt stöder rimligtvis dessa organisationer genom seminarier och andra 
aktiviter till nätverksutveckling (se figur 8).
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Figur 8.  Nätverk, medlemsorganisationer och liknande  
som är viktiga för kunskap och idéspridning (procent)

Källa: Enkät.

Till enkätens mer explicita frågor om kunskapsinhämtning till projekten hör 
de som rör relationer med konsulter och universitet. Enkätens resultat vis-
ar att konsulter använts i samtliga kategorier av kommuner (baserat på be-
folkningsstorlek) men i varierande utsträckning. I de största kommunerna 
användes konsulter i mer än hälften av projekten. I de minsta kommunerna 
har konsulter använts i samtliga projekt. Detta är delvis ett utslag av att en 
och samma energistrateg är anställd som konsult i tre av de små kommuner-
na, varav två i den minsta storlekskategorin. Användningen av konsulter har 
diskuterats i flertalet av intervjuerna. En återkommande uppfattning bland 
intervjupersonerna är att konsulter tas in med viss försiktighet och med en 
medvetenhet att konsulter ofta innebär en risk avseende att sådana relationer 
kan innebära att värdefull kunskap försvinner ut ur verksamheten. 

Hur kommunerna väljer att använda sig av konsulter varierar. Exempel på 
detta, och vilket återkommit i flera av intervjuerna, är att konsulter engageras 
för avgränsade och specificerade uppgifter (Motala, intervju) eller för stöd för 
områden där man känner sig ha sämre kommunal kunskap, exempelvis vad 
gäller juridisk hjälp (Vadstena, intervju). Andra exempel är att konsulter an-
vänts som ”bollplank” och för att ge feedback och input i projekt (Finspång, 
intervju).

Gällande samarbete med universitet i projekten framgår det av enkäten att 
samarbete med något universitet enbart hade skett i två av de 32 projekt som 
besvarade enkäten. Under seminariet uttrycktes en viss förvåning kring detta 
resultat (CKS, maj 2013). En diskussion uppstod då kring olika former av 
kunskap, vilket kan innefatta både indirekt och direkt kunskap. Med det me-
nas att tidigare kontakt med exempelvis universitet kan vara grundläggande 
för att projektidéer skapas och initieras. Sedan är inte universitetet direkt del-
aktig som en part i projektets genomförande.

Enkätstudier är en datainsamlingsmetod med begränsningar, bland annat 
när det gäller kontrollen över hur de som besvarat frågorna har tolkat dessa. 
Exempel på detta är att det utifrån enkätens kommentarsfält går att se att 
ordet samarbete har tolkat på många olika sätt. När respondenterna har fått 
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kommentera de samarbetspartner de angett framgår det att samarbete har tol-
kats både som direkt och konkret samarbete men också indirekt samarbete i 
form av att man dragit inspiration eller fått idéer av grannkommuner, andra 
projekt etc. 

Resultaten om kommunernas kunskapsutbyte och kunskapsutveckling i 
projekt och nätverk för hållbar utveckling kan sammanfattas i följande tre 
punkter:

• Personliga kontakter är dominerande kanaler och detta har samband 
med behov av tillit och förtroende.

• Det är viktigt att delta på seminarier för att utveckla kunskap.
• Konsulter används i projekten, men i varierande utstäckning och på 

olika sätt. 

Projekt och planer
Den här studien är avgränsad till att studera hur kommunala projekt för eko-
logisk hållbarhet sker i nätverk och projekt och hur detta omfattar kunskaps-
utbyte och kunskapsutveckling. Fokus har därmed varit på faktiska aktiviteter 
snarare än bakomliggande sammanhang som politik eller policyprocesser. Stu-
diens empiriska underlag har vi fått genom intervjuer och enkäter riktade till 
tjänstemän i kommunerna, och inte politiker. 

I enkäten och intervjuernas sista del om relationer mellan projekt och kom-
munala plandokument avses emellertid att uppmärksamma och lyf ta fram 
och synliggöra hur projekt relaterar till kommunala politiska ramdoku ment, 
visioner, styrdokument och planer. Om vi återkopplar till idén om att projekt 
kan betraktas som inkubatorer för kunskapsutveckling och kunskapssprid-
ning är det intressant att förstå hur projekt förhåller sig till planer och styr-
dokument och mer generell kommunal verksamhet. Enkelt uttryckt torde 
framgångsrika projekt (och i det här sammanhanget innovativa och kunskaps-
genererande), som är tydligt integrerade i politiska kommunala dokument, 
utgöra centrala resurser och stöd för att utveckla och förstärka lokala politiska 
visioner och utvecklingsstrategier.

Enkätens resultat indikerar att plandokument och styrdokument är synliga 
och viktiga att förhålla sig till i projekten. Svaren visar att en majoritet av pro-
jekten förhållit sig till ett eller flera sådana politiska dokument. Variationen 
på vilken typ av dokument som anges är stora. Här ingår energi- och klimat-
strategi, översiktsplan, miljöpolicy, avfallsplan samt strategisk plan (se figur 9).

Även under flertalet av intervjuerna diskuterades plandokumentens och 
styrdokumentens betydelse för såväl projekt som den övergripande kommu-
nala verksamhetens arbete med ekologisk hållbarhet. Samtliga intervjuper-
soner uttryckte att plan- och styrdokument var viktiga, däremot skiljde sig 
upplevelserna av hur väl integrerade hållbarhetsaspekter, däribland ekologisk 
hållbarhet var i dokumenten. En av intervjupersonerna berättade att kom-
munen arbetat aktivt med att integrera kommunens vision gällande ekologisk 
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hållbarhet i översiktplanen och att det hade haft mycket positiv inverkan på 
hur kommunen arbetar med ekologisk hållbarhet i såväl projekt som i ordina-
rie verksamhet. En annan av intervjupersonerna uttryckte en önskan om ett 
tydligare styrdokument som kopplade till hållbarhet och att ett sådant skulle 
underlätta arbetet.

Figur 9.  Styrdokument som är särskilt viktigt att förhålla sig till i projektet (procent)

Källa: Enkät.

Projekt och dess relationer till politiska plandokument i respektive kommun 
diskuterades även på seminariet (CKS, maj 2013). Här angavs att tematik och 
resultat från projekt i vissa fall har integrerats i styrdokument. Ett annat exem-
pel är att Linköpings och Norrköpings kommuns gemensamma klimatvision 
togs fram som ett projekt. Det var en enighet om att projekt och reguljär 
verksamhet är tätt integrerade och att påverkan kan ske åt båda hållen; från 
projekt till formuleringar i plandokument och att plandokument styr vilka 
projekt som genomförs. 
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Slutsatser och analys
Syftet med studien som redovisas i denna rapport har varit att undersöka hur 
kommuners projektarbete för ekologisk hållbarhet sker i nätverk och omfat-
tar kunskapsutbyten och kunskapsutveckling. Studiens empiriska material har 
främst varit intervjudata och enkätdata. Studien har å ena sidan tagit på sig 
svåra frågor om kunskap och kunskapsutveckling. Detta är inte enkelt mät-
bart i empiriska data. Å andra sidan har designen varit av extensiv karaktär 
och ambitionen är att generera en översikt. Detta innebär att slutsatserna får 
formuleras med försiktighet och delvis i form av nya och mer initierade frågor 
än vi hade underlag till då studiens inleddes. Dessa frågor har vi utvecklat 
under tre olika teman nedan. Det handlar (1) om att konkretisera syftets hu-
vudelement som handlar om kunskap för hållbar utveckling; (2) om flernivå-
styrning och i vilken utsträckning kommunala projekt betyder lokala projekt 
(3) om hur projektifiering av utvecklingspolitik och mer specifikt arbete för 
hållbar utveckling kan generera en ojämn utveckling mellan kommuner av 
olika befolkningsstorlek. 

Att studera kunskap som process och interaktion
Kunskap är, och som redan nämnts, ett svårfångat fenomen för empiriska 
studier. Det finns en stor forskning om detta och den forskningsbakgrund 
som varit viktig inspiration för designen av denna studie betonar några hu-
vudargument. För det första, kunskap är en process och därmed är det viktigt 
att förstå aktiviteter som lärande. För det andra är den kunskap som upp-
står genom kombinationer av olika kunskapsfält av särskilt stort intresse för 
kunskapsdynamisk utveckling inom det fält som studeras här, det vill säga 
hållbar samhällsutveckling. Detta sätter fokus på interaktion mellan aktörer 
och organisationer från olika sektorer.

Inspirerade av perspektivet att se kunskap som process och interaktion kan 
man diskutera hur resultatet av studien kan betraktas som flöden in och ut ur 
projekt. Kunskap in i projekt är genom kanaler, genom vilka relevant kunskap 
hämtas in. I regionen finns bland annat viktiga aktörer i form av organisationer 
såsom Regionförbundet Östsam, Energikontoret och Länsstyrelsen, vilka av 
enkätrespondenterna och intervjupersoner beskrivs som centrala för regional 
samordning, både vad gäller att hitta relevant projekt för kommunerna och 
att matcha ihop kommuner i regionen för eventuella samarbeten. Regionen är 
viktig för kunskapskanaler och för mellankommunala samarbeten och inter-
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aktioner. Studien visar också att projekten, framförallt i de stora kommuner-
na, har frekventa relationer till nationella organ som utgör viktiga källor till 
kunskap. 

En viktig kanal för att hitta både samarbetspartner och att få kunskap till 
projekten är personliga kontakter och interna kommunala nätverk. Socialt 
kapital och förtroendekapital är centrala resurser för tjänstemän, kommuner 
och organisationer och deras förutsättningar och möjligheter att ingår i nya 
sammanhang och nätverk. Socialt kapital ägs inte ensidigt av vare sig individer 
eller organisationer. Socialt kapital uppstår i relationer mellan individer och 
organisationer.

Kunskap ut ur projekt och in i reguljär verksamhet handlar framförallt 
om hur projekt förhåller sig till reguljär verksamhet. Även om projekt kan ses 
i ljuset av att vara tillfälliga konstellationer av nätverk, aktörer och samman-
hang så visar det empirska materialet att projekt inte är avlägset den reguljära 
kommunala verksamheten. Detta är tydligt dels i att de projekt som vår studie 
omfattar är tätt integrerade med kommunala styr- och plandokument och 
dels i att deltagarna på seminaret framhöll att man ur tjänstemannaperspek-
tiv bland annat såg projekt som förändringsfaktorer. Kunskap kommer ut ur 
projekten dels genom att det blir kunskapstillämpningar och praktik i den 
egna kommunen och organisationen. Kunskap ut ur projekten sker också i 
ett vidare sammanhang, exempelvis att konsulter tar med sig erfarenheter och 
som sprids genom deras framtida kontakter. Också de kommunala företrädar-
na deltar i denna spridning av kunskap, genom att delta i kommun-externa 
diskussioner på seminarier, i nätverk och projekt. 

Är kommunala projekt lokala projekt?
I rapportens inledning beskrevs hur arbetet för hållbar utveckling har utveck-
lats till en kommunal angelägenhet och ansvarsområde och hur implement-
eringen av Agenda 21 har haft en viktig roll för detta. Studiens resultat vad 
gäller kommunernas nätverk genererar frågor om på vilket sätt vi kan definiera 
lokalt och kommunalt arbete och nätverk. På vilket sätt är kommunernas ar-
bete ”nerifrån och upp”? Studien indikerar en stark närvaro av statliga aktörer 
för de kommunala nätverken och projekten. Detta leder till funderingar om 
på vilket sätt kommunala projekt för hållbar utveckling är en statlig och även 
EU-relaterad politik utförd på lokal nivå.

Projektifiering och geografisk ojämn utveckling av ekologisk hållbarhet
En annan aspekt av innebörden av kommunernas viktiga roll för arbete för 
ekologisk hållbarhet handlar om vad detta får för geografiska effekter. I vår 
studie har vi kategoriserat kommunerna efter befolkningsstorlek. Sådan ka-
tegorisering har gett oss möjlighet att urskilja skillnader mellan undersök-
ningsregionens olika kommuner, som kan vara intressanta ur de kunskapsper-



30

spektiv studien har. Kategoriseringen efter befolkningsstorlek visade markanta 
skillnader i hur kommuner arbetar med projekt för ekologisk hållbarhet. Uti-
från påståendet att projekt både kräver och bidrar med resurser, bland annat 
resurser kopplade till kunskap och lärande, kan man anta att projektifiering 
av utvecklingspolitik genererar skillnader i förutsättningar mellan kommuner 
av olika befolkningsstorlek. De kommuner som inte har resurser att avsätta 
till projektarbeten i nationella eller internationella nätverk kan inte heller ge-
nerera resurser från sådana externa aktörer.

Avslutande analys och frågor för framtida studier
Som nämndes ovan har denna studie tagit sig an svåra frågor, samtidigt som de 
empiriska källorna varit av mer översiktlig karaktär. Det innebär att slutsats-
erna får formuleras med försiktighet och i frågeform. Avslutningsvis, och i ett 
vidare perspektiv, har vi valt att lyfta fram tre tentativa slutsatser och diskus-
sionspunkter, som kräver vidare studier och mer empiriska primärdata för att 
redas ut mer på djupet.

1. Projektarbete är en viktig organisationsform för omställning till håll-
bar utveckling. Detta påstående vilar på studiens resultat som visar att 
kommunerna är involverade i och driver en mångfald av aktiviteter och 
projektarbeten i olika fält, med olika avnämnare och i olika former. Uti-
från teorier om kunskap som process och att sammansatt kunskap är ett 
viktigt fält så finns det anledning att anta att många av projekten som 
besvarat enkäten, genom sina externkommunala och tvärsektoriella nät-
verk, bidrar med att initiera, utveckla och sprida idéer och kunskap för 
omställning till hållbar utveckling. 

2. Staten har en stor roll i kommunernas lokala projektarbeten. På vilket 
sätt de lokala projekten innebär dynamiska processer då kunskap som 
sprids via statens organisationer integreras med lokalkännedom och lo-
kalt grundade erfarenheter har denna studie inte genererat detaljerad 
data om. Detta handlar om kunskapstillämpningen. Den fråga som ge-
neras ur aspekten flernivårelationer mellan staten och kommuner, och 
mellan regionen och kommuner, handlar om hur lokala projekt är lokala 
anpassningar av ”god branschpraxis”, statliga riktlinjer och vägledning 
eller mer lokalt grundade kunskapsprocesser. 

3. Utifrån påståendet att projektarbete genom sina nätverk kräver resurser 
och bidrar med resurser finns det anledning att betona studiens resultat 
som visar stora skillnaden mellan hur stora och små kommuner är inte-
grerade. Enkelt uttryckt visar studiens resultat att stora kommuner med 
relativt goda resurser ytterligare förstärker sin resursbas genom externa 
nätverk. För små kommuner är situationen den omvända, då de i första 
hand arbetar med projekt med lokala och regionala nätverk. Med reser-
vation för att enkätstudien är en urvalsundersökning och med osäker re-
presentation, så vill vi ändå lyfta upp denna fråga om hur projektifiering 
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av kommunernas utvecklingspolitik kan försvaga små kommuner och i 
det här fallet den sammantagna samhälleliga omställningen till hållbar-
het.
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Bilaga 1. Intervjuguide

Frågor för intervju om ’Projekt och nätverk för ekologisk hållbarhet’
Vi är intresserade av att undersöka tematik, innehåll och organisation för på-
gående eller just avslutade projekt för ekologisk hållbarhet. Genom vilka nät-
verk sprids idéer och kunskap för projekt för hållbar utveckling?

Tematik och innehåll
• Energi
• Transporter/personresor/godstransporter
• Fysisk planering
• Biologisk mångfald
• Näringsliv
• Certifieringar
• Skola/ungdom/social sektor
• Medborgarengagemang
• Engagemang utanför kommungränsen

Vilka är involverade? Hur ser nätverken ut? Hur sprids idéer och kunskap?
• Andra kommuner, regioner, statliga organisationer
• Ideella organisationer/medborgare
• Internationella samarbeten
• Hur hittar man samarbetspartner?
• Kunskaps- och kompetensområden – specialisering eller integrering
• Finns kompetens tillgängligt? Konsulter, universitet och andra kanaler?
• Seminarier, konferenser, etc.? Regionalt, Sverige och internationellt?

Policy
• Vad karakteriserar kommunens hållbarhetsvision och hållbarhetsarbete?
• Vad är synen på projektarbete? 
• Beredskap för att ingå i projekt i externa nätverk?
• Vilka styrdokument etc. är viktiga? Energi- och klimatplan? Översikts-

plan?
• Vilka politiska nivåer är viktiga? Kommunen, regionen, Sverige, EU?

Avslutningsvis
• Vilka är dina fem viktigaste kontakter (utanför ditt kontor) för ditt ar-

bete med hållbar utveckling?
• Exempel på viktiga positiva resultat?
• Exempel på besvärliga hinder?
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Bilaga 2. Projektkatalog

Linköpings kommun 
Projekt: I stan utan min bil
Tematik: Energi, Transport/persontransport/godstransport
Beskrivning: Projektet infaller under Europeiska trafikantveckan. Kommunen 
anordnande flera olika typer av aktiviteter. Exempel på aktivitetet: Olika ty-
per av kampanjer för att uppmuntra och uppmärksamma vikten av att cykla 
och välja kollektivtrafik före den egna bilen samt informationsföreläsningar 
på stadsbiblioteket. 

Projekt: Fairtrade City
Tematik: Medborgarengagemang, Engagemang utanför kommungränsen 
Beskrivning: Initiativ vilket innebär att kommunen ska leva upp till kriterier 
rörande etisk upphandling. Kommunen ska aktivt arbeta för att främja ökat 
utbud av etiskt märkta produkter både i butiker och på arbetsplatser. Projektet 
har både en global dimension och rör frågor kring mänskliga rättigheter men 
arbetar även gentemot stadens medborgare genom olika evenemang. 

Projekt: Energibesparing i livsmedelsbutiker 
Tematik: Energi, Näringsliv
Beskrivning: Projektet innefattar två spår: Det ena fokuserar på landsbygdsbu-
tiker där vi samarbetar med länsstyrelsen och fastighetsägaren Lejonfastigheter 
(kommunalt bolag). Där har vi en samordnande roll. Det andra är energi-
besparing i mindre livsmedelsbutiker (som inte är landsbygdsbutiker). Där 
samarbetar vi med miljökontoret.

Projekt: Vintercyklisten Linköping
Tematik: Transport/persontransport/godstransport
Beskrivning: - 

Projekt: KNUT
Tematik: Skola/ungdom/social sektor
Beskrivning: KNUT-projektet är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som 
drivs i nio län (4 projektregioner), med syfte att (2013–2014) bidra till en 
hållbar samhällsomställning, stärka Sveriges roll som framstående kun-
skapsnation inom området samt öka intresset för naturvetenskapliga och tek-
niska studier. Syftet med ursprungsprojektet (2010–2012) är att öka barns 
och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi-, resurs- och 
klimatfrågor och därmed stärka deras handlingskompetens inom dessa om-
råden. Syftet var också att bidra till ökad kompetensförsörjning och ökat en-
treprenörskap inom energi-, resurs- och klimatområdet för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft i framtiden.



36

Projekt: Miljöspanarna 
Tematik: Skola/ungdom/social sektor, Medborgarengagemang 
Beskrivning: Miljöspanarna är ett informationsprojekt inom miljö som riktar 
sig till barn och unga i åldern 4–16 år. 

Projekt: Energimässa 
Tematik: Energi
Beskrivning: Energimässa på Tornet i Linköping den 6 april för småhusägare 
som vill spara energi.

Norrköpings kommun
Projekt: Fairtrade City arbetet – Fairtrade Fokuskampanjen
Tematik: Medborgarengagemang 
Beskrivning: Fokuskampanjen var en två veckors nationell kampanj som hand-
lar om att öka medvetenheten om och konsumtionen av Fairtrade märkta 
produkter.

Projekt: SPIRA 
Tematik: Energi, Transport/persontransport/godstransport, Medborgarenga-
gemang 
Beskrivning: SPIRA – ett nätverk för privatpersoner. En slags hållbarhetsdip-
lomering av medborgarna där deltagarna utifrån ett 60-tal kriterier försöker 
göra mer hållbara val i sin egen vardag. Startade som ett 3-årsprojekt, är nu ett 
ordinarie nätverk. Handlar om att engagera medborgarna till mer hållbara val 
och kriterierna handlar om alltifrån energi, avfall, vatten, till motion, tobak, 
demokrati osv.

Projekt: Diplomering av skolor och förskolor för Fairtrade
Tematik: Skola/ungdom/social sektor 
Beskrivning: En lokal diplomering som styrgruppen tillsammans med Lärar-
förbundet tagit fram där en skola utifrån 20 kriterier kring Fairtrade kan dip-
lomeras. Man väljer ut minst fem kriterier som man arbetar med, när dessa är 
avklarade blir skolan/förskolan diplomerad. Sen bygger det på att man hela 
tiden förbättrar sig och klarar fler och fler kriterier.

Projekt: Energiledningssystem / energieffektivisering
Tematik: Energi 
Beskrivning: -

Projekt: Skolresplaner
Tematik: Transport/persontransport/godstransport 
Beskrivning: Syftet med projektet är att få fler att gå, cykla och åka med kollek-
tivtrafiken till skolan, att få skolorna att arbeta mer aktivt med trafik  säker het 
samt att lärare, föräldrar och elever ska få en högre medvetenhet om trafik-
säkerhet.



37

Projekt: Energieffektivisering av gatubelysning
Tematik: Energi
Beskrivning: -

Projekt: Seminarieserie om fyrstegsprincipen
Tematik: Energi, Transport/persontransport/godstransport, Fysisk planering 
Beskrivning: Seminarieserien har inkluderat ett seminariettillfälle och en 
workshop för tjänstemän och ett seminarium för förtroendevalda och chefer. 
Projektet har delvis finansierats via energieffektiviseringsstödet(ESS). Syftet 
med projektet är att implementera och verkställa våra Riktlinjer för trafik som 
antogs i juni 2011, där bland annat tydligt framgår att kollektivtrafik, gång 
och cykel ska prioriteras framför bilen.

Projekt: Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2008–2012 ”Klimatambitiösa 
Norrköping”.
Tematik: Energi 
Beskrivning: Ett statligt bidrag för att minska utsläppen av klimatpåverkan-
de gaser, bidraget söks i form av program som innehåller ett antal åtgärder. 
Åtgärderna kan genomföras av företag eller kommuner som erhåller bidrag 
(30–50 % för klimatinvesteringar) därutöver administrerar kommunerna pro-
grammen i sin helhet och rapporterar till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Motala kommun 
Projekt: Projektet Cykelstaden
Tematik: Transport/persontransport/godstransport
Beskrivning: Är förvaltningsövergripande med ambitionen att inkludera alla 
förvaltningar. I huvudsak är projektet för närvarande främst samverkan mel-
lan tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Projekt: Motala cykelstad 2015
Tematik: Transport/persontransport/godstransport
Beskrivning: Projekt i syfte att öka kunskapen, förändra beteenden samt för-
bättra förutsättningarna för ett hållbart resande med cykel i fokus. Konkreta 
resultat är en cykelplan och ett kommunikationspaket. Projektet genomförs 
med bidrag från Hållbara städer.

Projekt: Gröna Påsen-projektet
Tematik: Energi, Transport/persontransport/godstransport
Beskrivning:. Under 2012 ínfördes gröna påsar för insamling av matavfall från 
hushåll och restauranger. De gröna påsarna sorteras ut av Tekniska verken 
i Linköping och matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel av Svensk 
Biogas i Linköping.
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Mjölby kommun
Projekt: INEKT 
Tematik: Energi, Transport/persontransport/godstransport, Fysisk planering
Beskrivning: Samarbete mellan kommuner och landsting – förbättring av upp-
följning av interna transporter. 

Finspångs kommun
Projekt: Riktlinjer för tjänsteresor
Tematik: Energi, Transport/persontransport/godstransport 
Beskrivning: -

Projekt: Earth Hour
Tematik: Energi, Skola/ungdom/social sektor, Medborgarengagemang 
Beskrivning: -

Projekt: Framtagning av VA-plan för Finspångs kommun
Tematik: Fysisk planering
Beskrivning: VA-planen ska utifrån hållbarhet och långsiktighet beskriva hur 
VA-försörjningen inom kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla 
framtida funktionskrav. VA-planen kommer att innehålla fyra delar; plan för 
den allmänna VA-anläggningen, VA-utbyggnadsplan, handlingsplan i väntan 
på utbyggnad och handlingsplan för enskild VA-försörjning.

Projekt: Förutsättningar för vindkraft i Finspångs kommun – Planeringsunder-
lag.
Tematik: Energi, Fysisk planering
Beskrivning: En ny, mer detaljerad vindkartering togs fram och WeatherTech 
Scandinavia AB i Uppsala. I utredningen har en sammanställning gjorts av 
underlag kring bebyggelse, natur- och kulturvärden, infrastruktur, flygets och 
försvarets intressen m.m.

Söderköpings kommun
Projekt: INEKT
Tematik: Energi, Transport/persontransport/godstransport 
Beskrivning: Projekt om bland annat samverkan för klimat, energi och trans-
porter inom kommunen.

Projekt: Regional samordning av energiindikatorer (RESAME).
Tematik: Energi
Beskrivning: Projektet syfte har varit att ta fram energiindikatorer för uppfölj-
ning av Östgötakommunernas energiplaner och för att kunna jämföra energi-
användningen och dess emissioner. 
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Projekt: Earth Hour
Tematik: Energi
Beskrivning: -

Åtvidabergs kommun
Projekt: Europeiska trafikantveckan
Tematik: Transport/persontransport/godstransport, Fysisk planering, Skola/
ungdom/social sektor 
Beskrivning: Åtvidaberg (och Kinda) var med i Europeiska trafikantveckan 
och 2012 hade vi cykeltema. Under bilfri dag hade vi en cykelbytardag på 
torgen i Kisa och Åtvidaberg samt en cykeltävling mellan elcykel och vanlig 
cykel. Vi utmanade kommunchef, kommunalråd och stadsarkitekt. På torget 
hade vi samlat leverantörer av närproducerad mat. Vi hade annonserat cykel-
bytardagen i alla skolor.

Kinda kommun 
Projekt: Ruttoptimering i hemtjänsten
Tematik: Energi
Beskrivning: Vi startade med ett nytt schemaläggningsprogram för våra besök 
hos brukare sommaren 2012. En bieffekt av detta skulle vara att få fram bästa 
rutt för resorna på landsbygden och genom detta minska dubbelkörning för 
personalen.

Projekt: Energisparåtgärder fastigheter
Tematik: Energi
Beskrivning: Gjordes för att uppfylla kommunens fastlagda energiplan.

Ydre kommun
Projekt: Smarta hemtjänstresor
Tematik: Fysisk planering
Beskrivning: -

Vimmerby kommun
Projekt: Nybyggnation av förskolan Lunden, ca 2 000 kvm som ska bli färdigt 
till sommaren 2013
Tematik: Energi, Skola/ungdom/social sektor 
Beskrivning: Långsiktigt drifttänk inte bara på energisidan utan även material-
val.
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Bilaga 3. Enkätfrågor och svar

Enkät - Kommunala projekt och nätverk för ekologisk hållbarhet 
Besvarad av 32 projekt i 10 kommuner. Genomförd våren 2013.

1. Vilken kommun arbetar du på? Procent Antal

Norrköping 26,5% 9
Linköping 20,6% 7
Finspång 11,8% 4
Motala 8,8% 3
Söderköping 8,8% 3
Kinda 8,8% 3
Ydre 5,9% 2
Mjölby 2,9% 1
Åtvidaberg 2,9% 1
Vimmerby 2,9% 1
Valdemarsvik 0,0% 0
Vadstena 0,0% 0
Ödeshög 0,0% 0
Boxholm 0,0% 0
Summa 100% 34

2. Vilket kontor är din 
huvudsakliga arbetsplats? 

Procent Antal

Tekniska kontoret 30,0% 9
Kommunstyrelsens kontor 26,7% 8
Om annat, specificera 26,7% 8
Stadsbyggnadskontoret 13,3% 4
Vård- och omsorgskontoret 3,3% 1
Miljökontoret 0,0% 0
Byggnadskontoret 0,0% 0
Kultur- och fritidskontoret 0,0% 0
Socialkontoret 0,0% 0
Summa 100% 30

3. Vilken kategori/tematik 
stämmer bäst in på 
projektet? Markera högst 
3 alternativ.

Procent Antal

Energi 37,7% 20
Transport/persontransport/ 
godstransport 24,5%

13

Medborgarengagemang 13,2% 7
Skola/ungdom/social sektor 11,3% 6
Fysisk planering 9,4% 5
Näringsliv 1,9% 1
Engagemang utanför 
kommungränsen 1,9%

1

Biologisk mångfald 0,0% 0
Certifieringar 0,0% 0
Summa 100,0% 53
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4. Har projektet involverat 
samarbete med tjänsteman på 
annat kontor i din kommun? Om 
ja, fyll i vilket eller vilka.

Procent Antal

Kommunstyrelsens kontor 21,1% 16
Miljökontoret 15,8% 12
Tekniska kontoret 11,8% 9
Om annat, specificera 10,5% 8
Stadsbyggnadskontoret 9,2% 7
Kultur- och fritidskontoret 7,9% 6
Vård- och omsorgskontoret 7,9% 6

Byggnadskontoret 6,6% 5
Socialkontoret 5,3% 4
Nej 3,9% 3
Summa 100% 76

5. Har projektet involverat 
samarbete med andra kommuner 
i Östergötland?

Procent Antal

Ja 40,6% 13
Nej 59,4% 19
Summa 100% 32

6. Har projektet involverat 
samarbete med kommuner 
utanför Östergötland?

Procent Antal

Ja 16,1% 5
Nej 83,9% 26
Summa 100% 31

7. Har projektet involverat 
samarbete med regionala 
organisationer (exempelvis 
Östsam, Länsstyrelsen och 
Landstinget)?

Procent Antal

Ja 35,5% 11
Nej 64,5% 20
Summa 100% 31

8. Har projektet involverat 
samarbete med organisationer 
utanför regionen och på den 
nationella nivån i Sverige 
(exempelvis Naturvårdsverket, 
Trafikverket, något universitet)?

Procent Antal

Ja 54,8% 17
Nej 45,2% 14
Summa 100% 31
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9. Har projektet involverat 
samarbete med internationella 
organisationer?

Procent Antal

Ja 6,5% 2
Nej 93,5% 29
Summa 100% 31

10. Hur har samarbetspartners 
hittats? (Du kan markera flera 
svarsalternativ)

Procent Antal

Via mitt personliga nätverk och 
tidigare samarbeten

34,0% 16

Via interna kontakter på 
kommunen

25,5% 12

Via Energikontoret Östra Götaland 10,6% 5

Via Linköpings universitet 8,5% 4
På annat sätt, specificera 8,5% 4
Via Regionförbundet Östsam 6,4% 3

Via Länsstyrelsen i Östergötland 6,4% 3

Summa 100% 47

11. Vilken eller vilka 
organisationer finansierar 
projektet? (Du kan markera flera 
svarsalternativ.)

Procent Antal

Den egna kommunen 49,1% 27
Energimyndigheten 18,2% 10
Om annat, specificera 9,1% 5
Länsstyrelsen 7,3% 4
Regionförbundet Östsam 5,5% 3
Naturvårdsverket 5,5% 3
Trafikverket 5,5% 3
Universitet 0,0% 0
EU 0,0% 0
Summa 100% 55

12. Har man under någon del av 
projektet tagit hjälp utav 
konsulter?

Procent Antal

Ja 68,8% 22
Nej 31,3% 10
Summa 100% 32
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14. Har man under någon del av 
projektet tagit hjälp utav 
medborgare?

Procent Antal

Ja 36,7% 11
Nej 63,3% 19
Summa 100% 30

15. Vilka nätverk, 
medlemsorganisationer och 
liknande är viktiga för kunskap 
och idéspridning och med 
relevans för projektet? (Du kan 
markera flera svarsalternativ)

Procent Antal

Om annat, specificera 46,9% 15
SKL (Sveriges kommuner och landst 25,0% 8
Klimatkommunerna 15,6% 5
Sveriges ekokommuner 12,5% 4
Summa 100% 32
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13. Har man under någon del av 
projektet tagit hjälp utav något 
universitet?

Procent Antal

Ja 7,7% 2
Nej 92,3% 24
Summa 100% 26

14. Har man under någon del av 
projektet tagit hjälp utav 
medborgare?

Procent Antal

Ja 36,7% 11
Nej 63,3% 19
Summa 100% 30

15. Vilka nätverk, 
medlemsorganisationer och 
liknande är viktiga för kunskap 
och idéspridning och med 
relevans för projektet? (Du kan 
markera flera svarsalternativ)

Procent Antal

Om annat, specificera 46,9% 15
SKL (Sveriges kommuner och landst 25,0% 8
Klimatkommunerna 15,6% 5
Sveriges ekokommuner 12,5% 4
Summa 100% 32
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16. På vilket sätt har du fått 
kunskap och information som är 
relevant för projektet? (Du kan 
markera flera svarsalternativ)

Procent Antal

Personliga kontakter 33,3% 26
Kollegor i min kommun genom 
informella och formella möten

26,9%

21

Seminarier, konferenser, och 
möten på annan plats i Sverige

20,5%

16

Seminarier, konferenser och 
möten i regionen (Östergötland)

15,4%

12

Seminarier, konferenser och 
möten internationellt (utanför 
Sverige) 3,8%

3

Summa 100% 78

17. Bedömer du att tillgången till 
relevant kunskap varit  tillräcklig 
och god under hela projektet?

Procent Antal

Ja 93,3% 28
Nej 6,7% 2
Summa 100% 30

18. Finns det något styrdokument 
som är särskilt viktigt att förhålla 
sig till i projektet? Om ja, vilket.

Procent Antal

Om annat, specificera 26,4% 14
Energi- och klimatstrategi 22,6% 12
Energiplan 20,8% 11
Översiktplan 18,9% 10
Miljöpolicy 5,7% 3
Miljöprogram 3,8% 2
Nej 1,9% 1
Summa 100% 53
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16. På vilket sätt har du fått 
kunskap och information som är 
relevant för projektet? (Du kan 
markera flera svarsalternativ)

Procent Antal

Personliga kontakter 33,3% 26
Kollegor i min kommun genom 
informella och formella möten

26,9%

21

Seminarier, konferenser, och 
möten på annan plats i Sverige

20,5%

16

Seminarier, konferenser och 
möten i regionen (Östergötland)

15,4%

12

Seminarier, konferenser och 
möten internationellt (utanför 
Sverige) 3,8%

3

Summa 100% 78

17. Bedömer du att tillgången till 
relevant kunskap varit  tillräcklig 
och god under hela projektet?

Procent Antal

Ja 93,3% 28
Nej 6,7% 2
Summa 100% 30

18. Finns det något styrdokument 
som är särskilt viktigt att förhålla 
sig till i projektet? Om ja, vilket.

Procent Antal

Om annat, specificera 26,4% 14
Energi- och klimatstrategi 22,6% 12
Energiplan 20,8% 11
Översiktplan 18,9% 10
Miljöpolicy 5,7% 3
Miljöprogram 3,8% 2
Nej 1,9% 1
Summa 100% 53
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