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Sammanfattning
I och med de ökade hoten från klimatförändringar har fler städer börjat arbeta med 
att minska sin påverkan på klimatet. Ett exempel på det är att sträva efter 
koldioxidneutralitet. Denna studie syftar till att undersöka vad som städer 
framställer som problem i arbetet med att uppnå koldioxidneutralitet. Utifrån 
framing och Bacchis (1999) analysverktyg om problemframställningar samt 
tidigare forskning om städers klimatarbete, har de tre städerna Linköping, 
Köpenhamn och Melbourne undersökts. Dokument om städernas arbete med 
koldioxidneutralitet har analyserats genom kvalitativ textanalys. Studien visar att 
energi och avfall är två frågor som ofta uppmärksammas och problematiseras av 
städer medan konsumtion och individers beteende lämnas utanför 
problemframställningen.  
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Abstract
As a result of the increasing threats from climate change more cities have started 
to work with decreasing their climate impact. One example of this is to pursue 
carbon neutrality. This study aims to examine what the problem is represented to 
be by cities in their work to achieve carbon neutrality. Based on framing and 
Bacchi’s (1999) analyzing tool about problem representations, as well as previous 
research on cities and climate change, the three cities Linköping, Copenhagen and 
Melbourne have been examined. Documents concerning carbon neutrality in the 
cities have been analyzed by the use of qualitative text analysis. The study shows 
that energy and waste are two issues that often are highlighted and problematized 
by cities while consumption and the behaviour of individuals are excluded from 
the problem representation. 
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1. Inledning

Efter en lång tid av urbanisering bor i nuläget ungefär hälften av jordens 
befolkning i städer1 (Bose, 2010). Samtidigt är det i städerna två tredjedelar av all 
jordens resursförbrukning sker, vilket ger upphov till en stor andel av 
växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringar. Den fortsatt snabba 
urbaniseringen där städer växer i rask takt utgör ett försvårande hinder för de 
växthusgasminskande åtgärder som implementeras. Bose (2010) menar därför att 
det finns ett behov av att utveckla fler och bättre växthusgasminskande verktyg i 
allmänhet, och koldioxidminskande i synnerhet. Att implementera sådana verktyg 
i städer kan skapa en stor skillnad i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid, 
eller som Hodson (2010, s. 1) uttrycker det:  

“The battle to prevent climate change 
will be won or lost in our cities.”

Som ett steg i den kampen har många städer de senaste decennierna, till följd av 
de hotande konsekvenserna av klimatförändringarna, arbetat med att utveckla en 
klimateffektivisering av stadens verksamhet (Bose, 2010). Bland många strategier 
finns koldioxidneutralitet, som nu implementeras i ett antal mindre och större 
städer. En verksamhet blir koldioxidneutral genom att generera koldioxidfria 
lösningar som kan balansera, eller kompensera, för den koldioxid som släpps ut 
(Newton & Tucker, 2011; Bose, 2010).  

Två städer som har gått ut med att de har som mål att bli koldioxidneutrala till år 
2025 är Linköping och Köpenhamn (Linköpings kommun, 2011; City of 
Copenhagen, 2012 a). Ytterligare en stad som tagit sig an koldioxidneutralitet är 
Melbourne. I mars 2013 certifierades Melbournes stadsförvaltning som 
koldioxidneutral (City of Melbourne, 2013). Detta påvisar möjligheten att även 
som stad uppnå koldioxidneutralitet. Då begreppet koldioxidneutralitet är ett 
relativt nytt begrepp, och städerna Linköping, Köpenhamn och Melbourne är 
några av de första som arbetar med det, är studier om detta slags klimatarbete i 
städer sällsynta. Det är därför relevant att kartlägga hur dessa städers arbete ser ut 
inom det nya kunskapsområdet kring koldioxidneutralitet, för att bättre kunna 
förstå vilka områden och åtgärder som är prioriterade och vilka områden som inte 
arbetas med. Detta ger indikatorer om vilka delar av klimatarbete i städer som ofta 
prioriteras bort vid arbete med att minska städers övergripande klimatpåverkan. 

I den här studien ska vi undersöka Linköpings, Köpenhamns och Melbournes 
arbete med koldioxidneutralitet genom att analysera framställningar om vad som 
är problemet och hur det ska lösas. Det ska vi göra genom att utgå från Bacchis 
(1999) analysverktyg “Vad är problemet?”, som är användbar för att belysa hur 
problem framställs inom en viss fråga och vilka aspekter som inte 
problematiseras.  Enligt Bacchis (1999) perspektiv på problem påverkar 
uppfattningen vi har av ett problem hur vi anser att det ska lösas. Den lösning på 
problemet som framställs har föregåtts av ett uppfattning som skapar en vinkling 
av den aktuella frågan, som i den här studien är koldioxidneutralitet.  

���������������������������������������� �������������������
�
�Med “städer” menas alla urbana områden, så som Bose (2010) använder uttrycket.�
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera klimatarbete i städer genom att undersöka 
hur städerna Linköping, Köpenhamn och Melbourne arbetar med målet att uppnå 
koldioxidneutralitet utifrån Bacchis (1999) analysverktyg “Vad är problemet?”. 
Studiens fokus är att analysera hur problemet framställs i officiella dokument från  
städerna, samt hur det påverkar vilka lösningar som prioriteras. Uppsatsen syftar 
även till att förklara eventuella skillnader och likheter mellan städernas arbete 
med koldioxidneutralitet. 

Frågeställningar: 

• Vilka problemframställningar finns i frågan om koldioxidneutralitet i 
städerna? 

• Är det något som inte problematiseras i framställningen? 
• Vilka likheter och/eller skillnader finns i problemframställningen hos 

städerna? 
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2. Bakgrund
Detta kapitel ger en introduktion till begreppet koldioxidneutralitet och hur 
kompensation kan användas som ett medel för att uppnå det. 

2.1 Koldioxidneutralitet

Koldioxidneutral är inte ett helt vedertaget begrepp, och det finns inte någon 
global definition eller samordning kring uttrycket (Kennedy & Sgouridis, 2011). 
Kortfattat innebär koldioxidneutralitet att resultatet av en handling inte medför 
någon nettotillförsel av koldioxid till atmosfären (Oxford Dictonaries, 2013). 
CiFCA (City Framework for Carbon Accounting) definierar koldioxidneutralitet 
som att alla utsläpp av koldioxid som en handling eller organisation - i det här 
fallet en stad - är ansvariga för kan hanteras genom kompensation (Kennedy & 
Sgouridis, 2011). Enligt Newton och Tucker (2011) samt Bose (2010) blir en 
verksamhet koldioxidneutral genom att generera koldioxidfria lösningar som kan 
balansera, eller kompensera, för den koldioxid som släpps ut. Trots att begreppet 
syftar till att underlätta och styra ett miljöarbete som bidrar med positiva 
miljöeffekter, menar Kennedy & Sgouridis (2011, s. 5264) att en global 
standardisering måste tillkomma för att begrepp likt detta ska fylla en tydlig 
funktion:   

”Without a clear definition, the usefulness of these terms is severely limited.”  

Begreppet koldioxidneutral kan exempelvis jämföras med “noll koldioxidutsläpp” 
(zero carbon) som inte tillåter kompensation och därmed inga koldioxidutsläpp 
över huvud taget (Kennedy & Sgouridis, 2011; Newton & Tucker, 2011). En 
koldioxidneutral stad är därmed mer flexibel och har en något enklare 
genomförandeprocess, vilket är ett lättare steg att ta för städer med ambitioner om 
minskad klimatpåverkan. Kritik har dock riktats mot koldioxidneutrala satsningar, 
för att de anses vara mindre ambitiösa och ta den “lätta vägen” (Kennedy & 
Sgourdis, 2011). 

Koldioxidneutrala städer har en geografisk avgränsning till den yta som utgör 
staden (eller kommunen) innefattat i begreppet. Kennedy och Sgouridis (2011) 
pekar på de svårigheter som detta utgör, då koldioxidutsläpp precis som många 
andra utsläpp inte håller sig till geografiska gränser. Det blir därför inte helt 
rättvisande att mäta koldioxidutsläpp innanför eller utanför en gräns, eftersom det 
aldrig blir helt klart var utsläppen sker eller slutligen hamnar. 

2.2 Kompensation 

Som ett alternativ till att helt eliminera koldioxidutsläppen kan kompensation 
användas, en metod med rötterna i USA:s handel med bland annat bly och 
kväveoxider (Lohmann, 2006). Kompensationen kan ske genom köp av 
utsläppsrättigheter från en tredje part (Kennedy & Sgouridis, 2011; Lohmann, 
2006; Galik & Jackson, 2009). Den kan också ske genom att balansera sina 
utsläpp genom att investera i en verksamhet som resulterar i minskade 
koldioxidutsläpp, till exempel utbyggnad av solenergi eller nyplantering av skog. 
Enligt Kennedy och Sgouridis (2011) bör en sådan fysisk kompensation ske inom 
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stadens (eller kommunens) närområde för att “räknas”, men inte tvunget innanför 
dess gränser.  

Att plantera träd i eller i närheten av en stad kan kompensera de årliga utsläppen 
av koldioxid måttligt (Escobedo et al., 2010; Galik & Jackson, 2009). 
Trädplantage är en relativt billig metod för koldioxidkompensation och ger 
fördelar på andra sätt, exempelvis ökad trivsel hos invånarna. Dock krävs mycket 
stora mängder skogsplantage för att kompensationen i det långa loppet ska ha 
någon som helst betydelse i jämförelse med andra kompensationsåtgärder 
(Escobedo et al., 2010). Escobedo et al. (2010) anser att en stad som vill arbeta 
med klimatminskande åtgärder bör överväga om plantering av träd är det sätt som 
på ett mest effektivt sätt uppfyller koldioxidkompensation.  

Ett känt exempel på dokument som hanterar kompensation är Kyoto-protokollet, 
som behandlar länders ansvar och skyldighet att minska sina nationella 
koldioxidutsläpp (Lohmann, 2006; van Kooten et al., 2004). Enligt protokollet 
kan de länder som inte kan eller vill uppnå de mål som är uppsatta köpa 
utsläppsrättigheter från länder som har utsläppstillstånd att avvara. Detta är enligt 
Lohmann (2006) ett av flera kryphål i Kyoto-protokollet som motarbetar det syfte 
som protokollet hade från början.  

En annan kritisk tanke Lohmann (2006) lyfter med koldioxidkompensation är att 
metoden grundar sig på en nyliberal tanke, som förutsätter att länder, städer eller 
organisationer gör det absolut bästa de kan utifrån sina förutsättningar, och sedan 
kompenseras de utsläpp som inte gick att hantera. Koldioxidkompensation öppnar 
dock för kompensation av utsläpp som inte hanterats på grund av bristande vilja 
och engagemang, och det blir således en “utväg” för de länder, städer eller 
organisationer som inte lägger ner den tid och det arbete som behövs för ett 
minskat utsläpp av koldioxid. Å andra sidan påpekar Lohmann (2006) också att 
det är svårt att objektivt säga när någon har gjort det mesta möjliga utifrån sina 
förutsättningar. Kompensation av koldioxid har således inte strikt positiva eller 
negativa egenskaper. 
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3. Tidigare forskning och teori
För att kunna analysera hur koldioxidneutralitet presenteras och uppfattas av olika 
aktörer använder vi oss av en analysram som inspireras av olika teoretiska 
utgångspunkter om problemframställning. För att studera vad ett problem anses 
vara behövs det en kritisk ansats som kan ge en djupare förståelse om vad som 
definieras som problem och vilka effekter det kan få. Problemen kommer därför 
analyseras utifrån teorier som kan hjälpa till med att hitta och problematisera 
presenterad problembeskrivning i texterna. Teorin utgår också från tidigare 
forskning om städers arbete med att ställa om till en mer hållbar utveckling för att 
bemöta hot från klimatförändringar. Därmed skapar vi en bakgrund mot vilken vi 
kan jämföra och tolka vår analys av arbetet med koldioxidneutralitet i de städer vi 
studerar.  

3.1 Klimatarbete i städer

Kampen mot klimatförändringarna hävdas enligt Hodson (2010) och Bulkeley et 
al. (2011) vinnas eller förloras i städer. Därför är det viktigt att implementera en 
ekologisk utveckling i städerna, som fungerar ihop med en ekonomisk, social och 
geografisk utveckling (Hodson, 2010). En ekologisk utveckling i städer är inte 
något som sker automatiskt utan engagemang, utan är ett delresultat av ett 
medvetet arbete med en hållbar utveckling på alla nivåer. Hodson (2010) 
poängterar att ett arbete med detta är en process, och inte ett projekt. Således ses 
det inte som något som implementeras under en kortare tid, utan något som blir en 
del av det urbana arbetet framöver. 

Hodson (2010) presenterar att städers anpassning till klimatförändringar gestaltar 
de intressen som städers utveckling byggs kring, utifrån till exempel makthavare 
och tekniknätverk. Sedan kan det också finnas gröna intressen som förespråkar en 
ekologisk stadsutveckling vilket skapar en press för att den urbana utvecklingen 
ska ske på ett visst sätt. Dessa olika intressen skapar en trend att arbetet med 
ekologisk och hållbar stadsutveckling aktualiseras och debatteras, och nätverk av 
städer med ekologisk stadsutveckling startas. 

Enligt Wheeler (2008), som har studerat 64 städers och staters klimatplaner i 
USA, är den vanligaste klimatarbetsformen att implementera verktyg för 
utveckling av förnybar energi. Vidare är det också vanligt med arbete som 
fokuserar på stadsförvaltningar och kommunala byggnader och aktiviteter. Mer 
ovanligt är det dock enligt Wheeler (2008) att en förändring av bilkörandet 
föreslås, och om det görs är det bränsletyp som är i fokus och inte mängden 
bilkörande. Detsamma gäller för flygtrafik och konsumtion, som mycket sällan 
nämns i klimatplanerna. För att minska utsläppen av växthusgaser har de flesta 
städer och stater ett åtgärdsprogram som har grundar sig på frivilliga åtaganden, 
och få har regleringar och förordningar (Wheeler, 2008). Trots ett ökat 
medvetande om klimatförändringarna och hoten som följer med dessa upplevs det 
dock svårt för städer och stater att ändra deras medborgares beteenden (Wheeler, 
2008; Plotnikoff, Wright & Karunamuni, 2004). Särskilt svårt är förändringen av 
konsumtionsmönster och bilkörande.  
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Hodson och Marvin (2012) ser ett ökat fokus på energifrågor som har fått en allt 
större roll för den ekonomiska utvecklingen. Det kommer sig av de ekologiska 
förändringar och påtryckningar som gör att en säker energiförsörjning med 
minskad sårbarhet får ökad betydelse för att säkerställa en ekonomisk tillväxt. 
Dessa fördelar ger en ökad motivation till att ställa om till låga koldioxidutsläpp. 
En av slutsatserna i en undersökning om klimatförändringar och energi i 
stadsplanering från American Planning Association (APA, 2007) är att 
klimatförändringar är den främsta anledningen till att hantera energifrågor enligt 
de tillfrågade stadsplanerarna. Undersökningen visar också att åtgärder gällande 
energieffektivisering hör till de vanligaste inom energiområdet, tillsammans med 
förnybar energi. Hodson och Marvin (2012) och Bulkeley et al. (2011) talar om 
energitrender och hur de ofta skapas på nationell och regional nivå, till exempel 
trender om kol eller vindkraft. Prioriteringar som skapas i en större kontext är 
något som städer måste förhålla sig till när de strävar efter att skapa en stads- och 
regional energitrend där egna intressen också får en central roll. Därför kan en 
energitrend som exempelvis strävar efter att implementera mer förnybar energi 
vara svårimplementerbar (Bulkeley et al., 2011).  

Tidigare forskning visar således på problem som berör dels implementering av 
större nya trender så som trender inom energiområdet (Hodson & Marvin, 2012; 
Bulkeley et al., 2011). Det är också vanligare att klimatarbete i städer sker med 
inledande fokus på stadsförvaltningen och dess aktiviteter än på invånarna och 
deras aktiviteter, eftersom invånares beteenden och levnadsmönster upplevs 
svårare att ändra på (Wheeler, 2008; Plotnikoff, Wright & Karunamuni, 2004). 
Med grund i dessa resonemang kan denna studie se och lyfta likheter och 
skillnader dels mellan de studerade städerna men också gentemot tidigare 
forskning.  

3.2 Hur framställs problemet? 

För att kunna studera hur problem framställs i samband med koldioxidneutralitet 
använder vi oss av ett angreppssätt som är inspirerat av det som kallas för 
framing. Som bland annat Borah (2011) och D'Angelo (2002) påpekar finns det 
många olika perspektiv på framing och hur det ska användas. En av de 
grundläggande aspekterna i framing är enligt Chong och Druckman (2007) att ett 
problem kan ses ur olika perspektiv och en analys av frames, eller ramar, 
undersöker hur ett problem ramas in i exempelvis media och skapas hos 
människor. Framing har i annan forskning definierats olika utifrån varierande 
teoretiska utgångspunkter och studiesyften, med fokus på till exempel processen 
bakom skapandet av ramar, hur nyheter kretsar kring en specifik idé, eller om 
ramar ses som konstanta och delas av människor i samhället (Gil-Egui et al., 
2011). För att förtydliga hur vi använder oss av framing väljer vi att använda 
Nelson, Oxley och Clawsons (1997, s. 222) definition av begreppet: 

"...the process by which a source defines the essential problem
underlying a particular social or political issue and outlines a set

of considerations purportedly relevant to that issue.”

Som vi tolkar definitionen handlar framing i det här fallet om att skapa ett visst 
perspektiv på vad ett problem är, där vissa aspekter blir belysta som viktiga i en 
fråga. Det görs en problemframställning, och den inramning som görs påverkar i 
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sin tur synen på frågan och hur den ska hanteras. Vår studie är inte inriktad på 
analys av den bakomliggande processen i hur en problemframställning skapas 
utan snarare befintliga problemframställningar i dokumenten. Därför är Nelson, 
Oxley och Clawsons (1997) beskrivning av framing användbar för vårt syfte att 
undersöka hur städerna behandlar koldioxidneutralitet när de fokuserar på vissa 
områden inom frågan och lyfter fram problem som ska lösas för att uppnå en 
mindre klimatpåverkan. Genom att föreslå åtgärder och bestämma vad som ska 
mätas relaterat till koldioxidneutralitet ger det ett specifikt perspektiv på det 
problem som vi vill undersöka. 

Det teoretiska synsätt på problem som precis beskrivits återfinns i Bacchis (1999) 
analysverktyg "Vad är problemet?", som är den form av framing vi väljer att 
använda oss av i den här studien. Bacchi (1999) menar att alla framställningar av 
ett problem är tolkningar av ett problem, vilket också påverkar vilka effekter 
problemet anses ha och vilka lösningar som blir aktuella. Det som ligger i fokus 
för detta angreppssätt är därmed inte problemet utan hur det presenteras, som 
Bacchi (1999) på engelska benämner problem representation. I Permans (2008) 
tolkning av uttrycket står det för ett problems föreställning, framställning, 
representation och återgivande. Vi väljer att främst använda översättningen 
problemframställning som motsvarighet till Bacchis begrepp. 

I den problemframställning som görs kan flera aspekter av ett problem framstå 
som givna och oproblematiska, som att det bara finns ett sätt att se problemet på. I 
enlighet med Bacchi (1999) är så inte fallet och därför är det viktigt att undersöka 
vad som inkluderas och exkluderas i framställningen och vilka effekter det får. 
Det är inte nödvändigtvis de valda problemframställningarna som är mest 
intressanta, utan även de delar som inte tas med i problemformuleringen behöver 
studeras. 

Enligt Bacchi (1999) kan inte definitionen av problemet och lösningen separeras 
från varandra. Den lösning som föreslås visar på vilka föreställningar det finns om 
vad problemet är. Som Kall (2011) uttrycker det i sin tillämpning av Bacchi 
(1999), kan det ses som att problemframställningen skapas som ett resultat av den 
lösning som tagits fram. Om en speciell lösning föredras påverkar det alltså hur 
problemet framställs. Särskilt vanligt är detta i politiska sammanhang, där varje 
lösning av ett problem föregås av ett val gällande vilken del av problemet - vilken 
problemframställning - som ska hanteras (Bacchi, 1999). Det är inte alltid de 
presenterade lösningarna som är det intressanta att fokusera på, utan enligt Bacchi 
(1999) kan problemframställningarna säga minst lika mycket om hur en politik 
drivs.  

Bacchi (1999, s. 12; 2009) presenterar också fem frågor som en startpunkt för att 
identifiera problemframställningar och underliggande värderingar. Vi presenterar 
frågorna nedan tillsammans med våra tolkningar av dem:  
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1. Vilket är problemet som framställs?
Det inledande steget är enligt Bacchi (2009) att identifiera vilka 
problemframställningar som antyds. Vi ser den frågan som en övergripande fråga 
som kan användas för att få uppfattning om var fokus ligger i ett dokuments 
problemframställning - vilka områden lyfts fram och vilka avgränsningar görs?  

2. Vilka antaganden representerar denna problemframställning?
Bacchi (2009) är tydlig med att påpeka att frågan inte syftar till att uttala sig om 
antaganden och värderingar som eventuellt skulle finnas hos personen bakom vad 
som sägs. Det handlar istället om att hitta de antaganden som bygger upp själva 
problemframställningen. Vad är det i framställningen som tas för givet och inte 
ifrågasätts? Det som sägs grundas i en logik om hur saker hänger samman och det 
är den logiken som studeras. Vi använder frågan som ett sätt att granska det som 
identifieras genom första frågan och se vilka logiska resonemang som 
underbygger vad som sägs, till exempel vad som är orsaken till höga 
koldioxidutsläpp. 

3. Vilka effekter skapar denna problemframställning?
Målet med frågan är enligt Bacchi (2009) att kritiskt bedöma vilka effekter som 
kommer av de problemframställningar som görs. Effekterna är inte givna och lätta 
att förutse, men det skapas ändå konsekvenser när ett problem ramas in på ett 
specifikt sätt: avgränsningar görs för vad som kan sägas, hur olika subjekt eller 
aktörer beskrivs och vilka faktiska effekter problemframställningar får i 
verkligheten. För vårt studieområde tänker vi att effekter kan vara hur ansvar 
fördelas bland aktörer utifrån var problemet anses ligga, till exempel i vissa 
sektorer, hos individer eller kanske hos stadsförvaltningen. Det skapar även 
effekter för vad som ingår i arbetet med koldioxidneutralitet och vad som kan 
sägas i frågan. Effekter skulle också kunna vara reella effekter i samhället när 
politiken genomförs, till exempel hur resurser fördelas. Det ingår såklart en del 
spekulation i detta men vi menar att det går att föra ett resonemang kring 
problemframställningens potentiella effekter i verkligheten. 

4. Vad är inte problematiserat i framställningen? 
Här undersöks vad som inte är problematiserat i en framställning - om det är något 
som lämnas tyst eller om problemet kan framställas på ett annat sätt, för att lyfta 
fram andra perspektiv. Vi ser frågan som en möjlighet att belysa aspekter som 
hamnat utanför framställningens avgränsningar, antingen uttalat eller outtalat. Här 
kan vi ta hjälp av tidigare forskning om städers klimatarbete tillsammans med en 
jämförelse med de andra städerna för att se om det är något som inte behandlas 
eller om det går att använda andra synsätt. Även inom områdena som tas upp kan 
det finnas saker som inte är problematiserade, till exempel att en lösning 
framställs som självklar och fördelaktig. 

5. Hur skulle effekterna se ut om problemet framställts på ett annat sätt?
Femte frågan ser vi som en kombination av tredje och fjärde frågan på så sätt att 
effekterna av ett annat perspektiv undersöks. Vad hade hänt om fokus legat på 
andra aspekter i problemframställningen? 
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3.3 Teoridiskussion 

I följande avsnitt diskuteras och motiveras hur teorier om städers klimatarbete och 
problemframställning utifrån framing och Bacchi (1999) kan kombineras och är 
användbara för uppfyllande av studiens syfte.   

Genom att i teorin utgå från tidigare forskning om städers klimatarbete skapas ett 
större sammanhang till vilket vi kan relatera våra analysresultat till. Städer har en 
allt större roll att spela i klimatarbetet (Hodson, 2012; Bulkeley et al., 2011) och 
det är viktigt att försöka förstå de processer som ligger bakom. Att flera städer 
sätter upp mål om att göra en omställning mot hållbarhet och marknadsföra sig 
som en stad som tar ansvar för sin klimatpåverkan pekar på något av en trend. 
Motivet till den omställningen kan såklart variera men tidigare forskning kan ge 
oss en uppfattning om hur det arbetet bedrivs i olika städer i världen och vilka 
drivkrafter som kan ligga bakom. Framförallt ger tidigare forskning om städers 
arbete med klimatomställning en teorigrund som hjälper oss att tolka och 
diskutera det material som analyseras i studien. Det ger oss en möjlighet att 
jämföra våra städer med vad som annan forskning funnit vara de problemområden 
som brukar få fokus, samt vilka frågor som vanligtvis inte hanteras. Därmed kan 
vi undersöka om det är något som är frånvarande i städernas 
problemframställningar. 

Bacchis (1999) "Vad är problemet?" ser vi som ett analysverktyg som tillhör 
framingteori och därför har vi använt oss av teoretiska begrepp och perspektiv 
från båda dessa. Bacchi (1999) ger sedan en mer konkret vägledning som används 
i analysen. Både framing och "Vad är problemet?" berör vilka 
problemframställningar eller inramningar som görs av en fråga och därför kan de 
med fördel kombineras och appliceras på arbetet med koldioxidneutralitet i olika 
städer. De bidrar med ett teoretiskt perspektiv på problem som något som inte är 
objektivt, utan det sker en framställning av vad ett problem är. Städernas utsedda 
lösningar och strategier reflekterar hur problemet uppfattas och avgränsas.  

Framing är ett flexibelt verktyg som använts inom ett brett spektrum av 
vetenskapliga discipliner och forskningsfrågor (Borah, 2011). Diversiteten 
framhävs av D'Angelo (2002) som en av styrkorna med framing, som kan formas 
utifrån olika syften och med fördel kan kompletteras med andra teorier, vilket vi 
gör med teori om städers klimatarbete. Många studier använder framing för att 
studera hur diskursiva ramar skapas i media eller annan kommunikation som 
påverkar allmän opinion (Gil-Egui et al., 2011; Borah, 2011). Den här studiens 
fokusområde är inte media och allmän opinion, men städernas dokument är också 
en form av kommunikation där problem förmedlas på ett specifikt sätt, vilket 
verkar både inom den egna organisationen och ut mot andra aktörer och 
allmänhet. 

Bacchis (1999) "Vad är problemet?" är från början etablerad kring studier om 
policyprocesser gällande genusfrågor. Det är dock ett analysverktyg som 
lämpligen kan användas även till andra frågors politiska hantering för att 
undersöka uppfattningar av problem, vilket har gjorts i studier av till exempel Kall 
(2011) om den rikspolitiska debatten kring energisystemet, och av Perman (2008) 
om energiomställning i Sverige och hur problemframställning kring elvärme sett 
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ut på olika politiska nivåer. I sin studie utgår Perman (2008) från “Vad är 
problemet” för att undersöka hur olika problem framställs, vilka lösningar som 
föreslås, samt vilka effekter det ger. I den här studien är det istället 
problemframställningar som uttrycks i städers dokument om koldioxidneutralitet 
som studeras. 
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4. Metod 
Detta kapitel beskriver och motiverar den metod som vi använder i studien. Denna 
studie är en jämförande kvalitativ studie där innehållsanalys av textdokument har 
genomförts. Insamling av analysmaterial samt utförande av analys presenteras och 
motiveras också. Metod har valts utifrån de förutbestämda tidsramarna för 
studien, tillgång till material samt möjlighet att uppfylla studiens syfte.  

Vid arbete med denna studie har vi valt att tillämpa en kvalitativ 
samhällsvetenskaplig metod, för att kunna skapa en djupare förståelse för 
uppsatsämnet. Kvalitativ metod är en inom samhällsvetenskapen väl etablerad 
metod, som innefattar flera olika strategier (Denscombe, 2007; Bryman, 1997). 
För alla angreppssätt inom metoden innebär det dock att datainsamling och analys 
sker samtidigt och växlande under en och samma process. Metoden är användbar 
till att bland annat studera människors handlingar, samt innebörden av dessa 
handlingar. Vid arbete med kvalitativ metod ligger fokus även på att upptäcka 
mönster och sammanhang, men också de motsägelser och avvikelser som 
påträffas (Denscombe, 2007; Alvesson & Sköldberg, 2007). Utifrån den för 
studien fastslagna teorin lyfts vissa perspektiv fram, och sätts sedan i ett specifikt 
sammanhang. Att anpassa teori och analysmetod till den specifika studien skapar 
möjlighet att applicera rätt analysperspektiv till rätt studie, vilket medför hög 
validitet.  

Att välja en kvalitativ metod till denna studie skapar ett djup och en förståelse för 
arbetet med koldioxidneutralitet som inte skulle vara möjlig vid annat metodval. 
Då metoden skapar förutsättningar till att förstå människors handlingar och dess 
innebörder, gör det att denna studies syfte kan uppnås på ett bättre sätt än det 
skulle vid val av annan metod. De konsekvenser valet av kvalitativ metod får för 
denna studie är att studien blir smalare men djupare inom ämnesområdet, istället 
för att studien innefattar fler städer och därmed fler strategier och arbetssätt. Vi 
anser dock att de fördelar valet av kvalitativ metod ger väger upp de eventuellt 
begränsande konsekvenserna.  

I den här studien använder vi textanalys som kvalitativ metod. Andra möjliga 
metodval för en kvalitativ studie hade exempelvis kunnat vara intervjuer eller 
fokusgrupper. Intervjuer hade kunnat ge en ytterligare inblick i kontexten kring 
arbetet med koldioxidneutralitet, som inte nödvändigtvis  framgår i en analys av 
dokument. Det hade till exempel kunnat belysa barriärer och drivkrafter för 
arbetet eller motivering till varför vissa saker problematiseras och inte. Det hade 
också kunnat ge en bild av olika individers problemframställningar kring 
koldioxidneutralitet. I och med Köpenhamn och Melbournes geografiska läge var 
dock inte intervjuer en möjlighet på grund av logistiska skäl. Intervju över telefon 
eller mail är ett alternativ men kan ändå innebära vissa kommunikationsproblem. 
Ovanstående problematik gäller även för fokusgrupper som hade kräv fysiska 
möten. Valet föll istället på kvalitativ textanalys som möjliggör att analysera 
problemframställningar i städernas dokument.   
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4.1 Innehållsanalys

Den textanalysmetod som valdes för att analysera de för städerna utvalda 
dokumenten är innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod som syftar till att 
finna generella mönster och kategoriseringar i en text (Bergström & Boréus, 2012; 
Justesen & Mik-Meyer, 2011). Analysmetoden är bland annat lämplig att använda 
vid lite större textmassor och ibland som komplement till andra typer av analyser. 
Att enbart använda sig av innehållsanalys kan enligt Bergström och Boréus (2012) 
skapa svårigheter att analysera det outtalade och underförstådda i texter. Dock 
menar Graneheim och Lundman (2004) att texter alltid innehåller underförstådda 
meningar och att det vid analys alltid involveras en viss grad av tolkning, och de 
diskuterar vidare att den som utför analysen kan välja om analysen ska fokusera 
på det uppenbara innehållet eller det innehåll som är mer underförstått. Enligt 
Denscombe (2007) är innehållsanalys en metod med potential att hitta det dolda i 
en text. Fortsatt menar Denscombe (2007) att oberoende om författaren är 
medveten om det eller inte, så innehåller texter meddelanden och underliggande 
åsikter som går att analysera vidare. 

I varje tillämpning av innehållsanalys brukar textmaterialet hanteras genom någon 
form av genomläsning, urval av viktig text, kategorisering samt analys 
(Denscombe, 2007; Graneheim & Lundman, 2004). Denna metod kan anpassas 
och omarbetas så att den passar för aktuell studie. De indelande kategorierna kan 
både vara förutbestämda eller skapas under analysens gång, beroende på syfte 
som ska uppfyllas. Syftet med studien bestämmer också hur många kategorier 
som ska tillämpas och hur de ska vara utformade. För denna studie lämpar sig 
innehållsanalys bra, trots de något olika åsikter som finns om metoden. Det är en 
flexibel metod som kan anpassas efter olika material och teorier, och fungerar bra 
ihop med analys av problemframställning (se exempelvis Kall, 2011). 
Innehållsanalys kommer vara ett hjälpmedel för denna studie då kartläggning av 
problemframställningar och ej problematiserade områden ska identifieras. Därmed 
fungerar både kopplingen till Bacchis (1999) analysverktyg och till uppfyllande 
av syftet. 

4.2  Val av städer 

Till studien valdes de tre städerna Melbourne, Köpenhamn och Linköping, som 
alla har ett uttalat mål om koldioxidneutralitet. Vi har valt att göra en jämförande 
studie mellan dessa. Det finns även liknande begrepp som städer använder i syfte 
att förbättra sitt klimatarbete, till exempel klimatneutral och fossilfri, men vi har i 
den här studien valt att fokusera enbart på koldioxidneutralitet. Det ger möjlighet 
att undersöka hur begreppet tillämpas och definieras, vilket finns behov av att 
utreda enligt Kennedy och Sgouridis (2011). Eftersom studien fokuserar på städer 
i olika länder kan det innebära skilda kontexter som påverkar hur diskussioner 
kring koldioxidneutralitet formas och vilka förutsättningar det finns för att hantera 
det. Samtidigt är det intressant att se hur koldioxidneutralitet används i olika 
kontexter internationellt, och om det eventuellt finns några likheter och skillnader 
utifrån detta.  

De utvalda städerna har något olika karaktär. Till exempel är det i Linköpings fall 
fråga om en kommun som ska bli koldioxidneutral, till skillnad mot städerna 
Köpenhamn och Melbourne. För att vara konsekventa benämner vi alla tre som 
städer när de nämns tillsammans. När Linköping diskuteras individuellt används 
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dock benämningen kommun. Det väsentliga i vår studie är att undersöka det 
gemensamma målet om koldioxidneutralitet och dess problemframställning. 
Därför är inte andra egenskaper, som exempelvis institutionella, av lika stort 
intresse.  

Linköpings kommun har 150 000 invånare och är den femte största kommunen i 
Sverige (Linköpings kommun, 2014 a). Kuststaden Köpenhamn, med sina 1,2 
miljoner invånare, är Danmarks största stad tillika huvudstad (Danmarks 
utrikesdepartement, 2014). I denna studie är  Melbourne, Australien, den största 
staden med sina 4,3 miljoner invånare (City of Melbourne, 2014 a). För att arbeta 
för en hållbar stad och möta hot från klimatförändringar har Linköping antagit ett 
mål om att bli en koldioxidneutral kommun till år 2025 (Linköpings kommun, 
2014 b), och i Köpenhamn fastslogs 2012 att staden, med utgångspunkt i år 2005, 
har ett uppsatt mål att till år 2025 vara den första koldioxidneutrala huvudstaden i 
världen (Gerdes, 2013). I Melbourne ser situationen lite annorlunda ut. 
Melbournes stadsförvaltning certifierades redan i mars 2013 som koldioxidneutral 
av Low Carbon Australia, som är Australiens regerings egna certifieringsprogram 
för de verksamheter som frivilligt vill uppnå koldioxidneutralitet (City of 
Melbourne, 2013). Nu arbetar Melbourne vidare för att hela staden ska bli 
koldioxidneutral (City of Melbourne, 2014 b). Städerna arbetar alltså utifrån 
samma begrepp men har olika förutsättningar och är i olika faser av sitt arbete. 
Det gör det intressant att studera vad de framställer som problemet och vilka 
likheter och skillnader det finns mellan dem gällande detta. 

Linköpings kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla sin kollektivtrafik och 

göra den tillgänglig för alla (Linköpings kommun, 2014 c). Ett steg inom 

miljöområdet som tagits är att alla stadsbussar drivs på biogas (Linköpings 

kommun, 2014 d). Cykeltrafiken i staden står för 30 % av alla resor och det finns 

55 mil cykelväg tillhanda (Linköpings kommun, 2014 e). 90 % av den fjärrvärme 

och el som försörjer Linköping produceras på förnybara bränslen och vid 

förbränning av avfall (Tekniska Verken, 2014). Vidare är Linköping en stad med 

hög befolkningstillväxt, och med stadens universitet växer utbildningsnivån och 

företagsamheten i staden raskt (Linköpings kommun, 2014 d). Därtill finns 

flertalet större industrier i staden, med majoriteten kopplade till flygindustrin. I 

Köpenhamn har trafiksatsningen stort fokus på ökad cyklism, och det arbetas med 

förbättrade förutsättningar för detta (City of Copenhagen, 2013). Köpenhamn 

arbetar även med förbättringar av tunnelbanesystemet, för en ökad kollektivtrafik. 

Detta hänger samman med att Köpenhamn inom en dryg tioårsperiod förväntas 

öka i invånarantal med 100 000 personer, och att detta trafiksystem då måste 

fungera väl för att Köpenhamn ska klara av sitt arbete mot koldioxidneutralitet. 

En kraftig tillväxt inom det gröna affärslivet i Köpenhamn förväntas också under 

de kommande åren (City of Copenhagen, 2014). Köpenhamn har världens största 

fjärrvärmenätverk som förser stadens med spillvärme från bland annat kraftverk 

(The Guardian, 2013). Hela Danmarks energisystem är sammanlänkat och 

integrerat i vartannat, och delas inte alltid upp i värme och el var för sig. Detta 

energisystem består bland annat i biomassa, kol, solenergi och vindkraft.  
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I Melbourne är nätverket av cykelbanor väl utvecklat (City of Melbourne, 2014 c). 

Stadens huvudgata är avstängd för biltrafik och vidare uppmuntras användande av 

kollektivtrafik och att ta sig fram till fots. Melbourne försörjs till viss del av 

solenergi från solenergisystemet Queen Victoria Market (City of Melbourne, 2014 

d). Även vindkraft bidrar något till energiförsörjningen (City of Melbourne, 2014 

b). Staden Melbourne har de senaste åren haft en kraftig tillväxt i form av bland 

annat invånare, arbetare, företag, turister och bebyggd yta (City of Melbourne, 

2014 a). Sammantaget har alla tre städer välutvecklade förutsättningar för 

cykeltrafik, och de arbetar alla tre på ett mer eller mindre aktivt sätt med 

utveckling av kollektivtrafiken. Tillväxten av invånare och företagsamhet är i alla 

tre städer hög, vilket skapar nya förutsättningar för städerna att verka inom för 

varje år som går. Gällande energi- och elförsörjning har städerna kommit olika 

långt med andel förnybara bränslen. Ingen stad är helt försörjd av enbart förnybar 

energi, men alla städer använder det på något sätt. Linköping är unik bland de tre 

städerna på så vis att de har en tyngre industriverksamhet som präglar staden 

mycket; flygindustrin. Detta är något som inte förekommer på samma sätt i 

Köpenhamn och Melbourne. 

Möjligheten att utföra studien på svenska kommuner, med motiveringen att de 
verkar inom samma nationella förutsättningar, undersöktes också. Dock är 
begreppet koldioxidneutralitet inte speciellt etablerat i Sverige och de städer som 
har liknande begrepp, som till exempel klimatneutral, hade sällan framarbetade 
dokument som kunde analyseras. Två sådana kommuner är Uppsala och Göteborg 
som någon gång under 2014 ska ta fram handlingsplaner för klimatneutralitet. 
Eftersom städer som delade samma begrepp sågs som en fördel för en jämförande 
studie var ett internationellt urval bättre lämpat. Det finns andra exempel på städer 
som arbetar med koldioxidneutralitet än de utvalda, till exempel Sydney, Seattle, 
Vancouver och Abu Dhabi. Dock valdes Linköping, Köpenhamn och Melbourne 
ut på grund av lämpligt tillgängligt material som ansågs kunna bidra till 
uppfyllande av studiens syfte. De tidigare nämnda skillnaderna som finns i hur 
långt städerna kommit i processen är bra att vara medveten om, men då alla har 
omfattande material där de presenterar sin problemsyn ses inte detta som ett 
hinder utifrån studiens syfte att undersöka problemframställningar. Att tre städer 
valdes ut som antal sågs som en rimlig avgränsning utifrån studiens tidsramar och 
mängden analysmaterial. Istället för att välja ett större antal städer ger detta en 
möjlighet till en fördjupad analys av materialet. Utifrån urvalet menar vi inte ge 
en heltäckande bild om hur koldioxidneutralitet tillämpas av städer i världen men 
det ger ändå indikationer på hur problemet framställs och hanteras i olika städer i 
världen.  

Att använda en jämförande studie gör att denna studies syfte på ett mer tydligt sätt 
lyfts och kan nås. Jämförelsen gör det möjligt för oss att se det “tysta” i städers 
problemframställning när de sätts i relation till varandra. Generella drag som 
återfinns i alla tre städer kan också studeras vid en jämförelse. Vid en studie med 
ett bredare och ytligare perspektiv hade djupet och detaljnivån i 
problemframställningarna inte framhävts på samma sätt vilket hade skapat en 
studie med en annan inriktning. 
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4.3 Material

I studien har material från städerna Linköping, Köpenhamn och Melbourne 
analyserats. Nedan presenteras textmaterialet tillsammans med de kriterier som 
ligger till grund för urvalet. 

4.3.1 Val av material

Materialet har tagits fram via städernas hemsidor och vi har även tagit kontakt 
med städerna för att se om det fanns ytterligare material som kunde vara relevant. 
Vid val av material togs följande kriterier hänsyn till: 

1. Dokumenten ska behandla begreppet koldioxidneutral (eng. carbon 
neutral). 

2. Dokumenten ska relatera till hur städerna arbetar med att uppnå 
koldioxidneutralitet och/eller;  

3. Dokumenten ska relatera till hur städerna definierar begreppet 
koldioxidneutralitet. 

Dessa kriterier anser vi ringa in de dokument som behövs för att uppnå studiens 
syfte och svara på studiens frågeställningar, samtidigt som kriterierna innefattar 
en för studiens storlek hanterbar mängd dokument. Dokumenten har gemensamt 
att de visar på huvudsakliga strategier och prioriteringar som görs för att uppnå 
koldioxidneutralitet. I dessa presenteras fokusområden och vilka åtgärder som 
behövs för att minska koldioxidutsläppen. Dokument av den typen är därmed 
användbara för en analys av problemframställning för att det visar på en 
uppfattning om hur problemet ska hanteras och därmed också vad problemet 
handlar om. I den presentation som finns i alla dokument ingår en viss definition 
av vad problemet handlar om och vilka avgränsningar som görs, antingen uttalat 
eller implicit. Planer och program för koldioxidneutralitet, som finns för 
Köpenhamn och Melbourne, är centrala dokument i städernas klimatarbete och är 
därför lämpliga för att undersöka hur den huvudsakliga problematiseringen ser ut i 
offentliga dokument. 

Det har inte varit möjligt att ta fram samma mängd material och samma sorts 
material från de olika städerna. Dock har vi försökt att använda liknande material 
från alla städer i studien och en ungefärligt liknande mängd, för att kunna skapa 
jämförbara resultat. Från Melbourne och Köpenhamn fanns det likartat material i 
formen av klimatprogram och planer, medan Linköping har mer av ett förarbete 
till detta som har något mindre omfattning sett till sidantal. I Linköpings fall finns 
det ändå välutvecklade dokument som definierar och redovisar fokus samt 
avgränsningar för hur koldioxidneutralitet ska hanteras.  De mindre olikheterna 
skapar dock en skillnad mellan städerna som är värd att känna till. Även språket 
har skiljts åt mellan städerna. Att dokumenten skiljer sig åt något påverkar 
jämförelsen mellan dokumenten som görs. Hade dokumenten varit av samma 
karaktär hade en textanalys som riktat in sig ytterligare på specifika detaljer och 
formuleringar kunnat göras. De använda dokumenten, till exempel de från 
Linköping, är på vissa ställen generella och inte problematiserade, och inte lika 
tydliga med exempelvis sociala aspekter. Köpenhamns och Melbournes dokument 
har tydligare kategorier och problemformuleringar, vilket gör att jämförelsen blir 
mer övergripande mellan alla de tre städerna. Studien hade varit än mer 
djupgående om materialet hade varit mer av samma art från alla städerna. 
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Skillnaderna anses dock inte vara så stora att det påverkar möjligheten att uppfylla 
studiens syfte. Vi vill påminna om att den problemframställning som görs inom de 
officiella dokumenten antagligen inte är den enda som finns i städerna, utan 
frågan om koldioxidneutralitet diskuteras och problematiseras antagligen på andra 
sätt inom olika forum i städerna, till exempel informellt på stadsförvaltningen. 
Den sortens analys är dock inte vad den här studien syftar till, utan vi vill 
undersöka hur problemet kommuniceras och framställs officiellt. 

4.3.2 Analyserat material

Det material som har analyserats i studien presenteras i tabell 1. Då materialet 
som tidigare nämnt är av något olika karaktär är det svårt att helt jämföra det, men 
vi anser att materialet är av tillräcklig mängd och liknande karaktär för att kunna 
uppfylla studiens syfte.

Tabell 1. Tabell över det material som har analyserats i studien.

Linköping ”Koldioxidneutralitet, 
definition för Linköpings 
kommun” (Linköpings 
kommun, 2012 a) 

“Världens bästa 
Linköping - 
Strategisk plan 
med 
övergripande 
mål för 2011-
2014” 
(Linköpings 
kommun, 2011) 

”Vad menas med 
koldioxidneutral?” 
(Linköpings 
kommun, 2012 b) 

Köpenhamn “Copenhagen – a green, 
smart and carbon 
neutral city by 2025” 
(City of Copenhagen, 
2012 a) 

”The CPH 2025 
Climate plan” 
(City of 
Copenhagen, 
2012 b) 

Melbourne “Zero Net Emission by 
2020: Update 2014” 
(City of Melbourne, 
2014 b) 

“Carbon 
Neutral 
Program: Public 
Disclosure 
Summary 2012-
2013” (City of 
Melbourne, 
2014 e) 

“Carbon Neutral 
Program: Frequently 
Asked Questions” 
(City of Melbourne, 
2014 f) 

Målet om koldioxidneutralitet fastslogs av Linköpings kommunfullmäktige i den 
strategiska planen för 2011-2014 (Linköpings kommun, 2011). Den strategiska 
planen redogör för övergripande inriktningsmål för kommunen som ska spegla de 
politiska visioner som sedan ska vara vägledande för arbetet i nämnder och 
styrelser. De övergripande målen har formats utifrån alliansens visionsprogram. 
Innan utformningen av en klimat- och energiplan med handlingsplan för hur målet 
med koldioxidneutralitet ska uppnås, utvaldes en arbetsgrupp till att ta fram ett 
förslag till bland annat hur begreppet ska definieras (Linköpings kommun, 2012 
a). Arbetsgruppen bestod av representanter från Linköpings kommun och 
kommunala bolagen Tekniska verken, Lejonfastigheter och Stångåstaden. En 
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extern konsult har också hjälpt till i processen. Definitionen som finns i 
"Koldioxidneutralitet, definition för Linköpings kommun" (Linköpings kommun, 
2012 a) antogs av Kommunstyrelsen 2012. Avgränsningarna i dokumentet är på 
förslag av kommunledningskontoret. Vi har inte hittat någon kritik mot att det ska 
finnas ett mål om koldioxidneutralitet i kommunen. Dock har det förekommit 
olikheter i hur det ska definieras och avgränsas samt en kritik mot att arbetet går 
för långsamt. Dessa synpunkter har framgått genom Miljöpartiet som i 
definitionsdokumentet vill framföra att de vill se att kommuninvånarnas 
konsumtion samt utsläpp i andra delar av världen beräknas (Linköpings kommun, 
2012 a).  Det är förekommit frågor om vad som egentligen menas med 
koldioxidneutralitet, vilket bland annat ställs i en interpellation från en 
miljöpartist som ges svar av ett miljökommunalråd (Linköpings kommun, 2012 
b). Kritiken från miljöpartister i kommunen har också uttryckts som att det inte 
händer något - det finns fortfarande ingen plan och att det satsas för lite pengar i 
frågan (Ekstedt, 2013; Östgötakorrespondenten, 2014). 

Dokumenten som analyseras från Köpenhamn är centrala och strategiska 
dokument som är övergripande och riktar sig till många människor.  
Koldioxidneutralitet har funnits som vision i strategiska klimatplanen i 
Köpenhamn sedan 2009 (City of Copenhagen, 2012 a). I dokumentet som 
analyseras i den här studien fastställs målet om koldioxidneutralitet samt åtgärder 
och initiativ ges. Den uttalade målsättningen är att bli den första koldioxidneutrala 
huvudstaden i världen till 2025. Det är något som understryks tydligt i båda 
dokumenten (City of Copenhagen, 2012 a; 2012 b). Det har beskrivits, bland 
annat i The Guardian, som ett ambitiöst mål och det är något som representanter 
för staden gärna lyfter fram (Gerdes, 2013). Klimatplanerna är utformade på 
engelska vilket kan ses som ett sätt att visa sig för resten av världen och 
marknadsföra arbetet. I arbetet för att uppnå målet och ta fram planen ingår ett 
samarbete från stadsförvaltningen - framförallt via stadens teknik- och 
miljökontor samt det så kallade klimatsekretariatet - med flera aktörer i den 
privata sektorn och universitet (City of Copenhagen, 2012 a).  

I Australien har regeringen initierat ett program för koldioxidneutralitet, Carbon 
Neutral Program, som organisationer och företag frivilligt kan medverka i för att 
få sin organisation, produkt eller ett evenemang certifierat enligt en nationell 
standard - National Carbon Offset Standard (NCOS) (Australian Government, 
2014 a). Programmet startades 2010 och administrerades fram till maj 2013 av ett 
staligt ägt företag vid namn Low Carbon Australia, som idag drivs av det 
australienska miljödepartementet (Australian Government, 2014 c). Sydney, 
Yarra, Moreland och Melbourne är exempel på städer som blivit certifierade 
(Australian Government, 2014 b). En certifiering innebär en möjlighet att 
marknadsföra sin miljömedvetenhet, vilket görs genom den NCOS-logga som 
organisationen uppmanas använda. Dokumenten som tagits fram i arbetet med 
koldioxidneutralitet är skapade utifrån de riktlinjer som programmet ger i till 
exempel hur koldioxidneutralitet ska beräknas och vad som ska redovisas 
offentligt (Australian Government, 2013). Det strategiska dokument som gäller 
för hela stadens koldioxidneutralitet har tagits fram genom ett samarbete med 
nyckelaktörer i staden, dock specificeras inte vilka de är (City of Melbourne, 2014 
e). 
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4.4 Analysmetod

Det sätt vi har valt att arbeta med innehållsanalys har sin grund i den process som 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver, som är ett första angreppssätt av 
textmaterial. Ett av de första besluten som då bör tas är att fastslå analysenheten, 
vilket kan vara allt från en organisation eller ett samhälle, till en intervju eller ett 
enstaka kapitel i en artikel (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studies fall är 
det officiella dokument från städerna Linköping, Köpenhamn och Melbourne. 
Vidare är nästa steg i analysprocessen att läsa hela den utvalda texten flertalet 
gånger för att få en helhetsbild över materialet. Därefter sållas meningar eller 
fraser ut som innehåller relevant stoff för de för studien uppsatta 
frågeställningarna. En så stor massa text som behövs för att fortfarande ha kvar ett 
sammanhang tas med. Dessa meningar eller fraser komprimeras sedan för att 
korta ner den textmassa som kvarstår, dock med så liten påverkan på innehållet 
som möjligt. Därefter grupperas de komprimerade meningarna och fraserna i 
kategorier som speglar det budskap som framgått i den analyserade texten.

I denna studie används inte enbart innehållsanalys, utan den kompletteras med 
analys utifrån Bacchis analysverktyg “Vad är problemet?” (1999). Därmed har 
Bacchis (1999) analysfrågor varit ett grundfokus vid genomläsning av 
dokumenten, och då framförallt “Vilket är problemet som presenteras?”. De 
kategorier som skapas i analysen utgår i och med denna fråga ifrån de olika 
problem som presenteras i dokumenten. Därefter används resterande av Bacchis 
(1999) analysfrågor om antaganden, aspekter som inte är problematiserade samt 
effekter för att fördjupa problemframställningarna som identifieras i första frågan. 
Att besvara Bacchis (1999) fjärde fråga om vad som inte är problematiserat i 
framställningen utifrån dokument kan ses som svårt, då det handlar om studie av 
någonting som inte finns. Därför är det viktigt att ha tidigare forskning att relatera 
till och jämföra med, men det är också viktigt att vi använder oss av just en 
jämförande studie. Vid jämförelse fallen emellan kan vi se vad som är 
problematiserat i en stad men möjligen inte i en annan.  

Efter kategorisering och sammanställning av städernas problemframställning görs 
slutligen en jämförelse. Vid jämförelse av de olika städerna identifieras likheter 
och skillnader i problemframställningen. Presentationen av analysen sker sedan 
utifrån de kategorier och aspekter som varit utmärkande under analysens 
genomförande.

4.5 Validitet, reliabilitet och etik

Pålitligheten för en studie diskuteras bland annat av Graneheim och Lundman 
(2004), under rubriken “Measures for achieving trustworthiness”. Graneheim och 
Lundman (2004) lyfter validitet och reliabilitet som viktiga utgångspunkter. En 
diskussion av dessa begrepp fastställer trovärdigheten av det publicerade 
materialet.  

Shields och King (2001) menar att det största problemet kring validitet och 
reliabilitet är tvetydighet gällande ords och meningars betydelse. Vid just analys 
av textdokument är detta något som är extra relevant för denna studie. För att få 
ett så stabilt och trovärdigt material som möjligt, med hög reliabilitet, har allt 
material analyserats av båda författarna. Detta undviker i så stor grad som möjligt 
att subjektiva åsikter från en av författarna kommer fram i analysen. Att också 
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beskriva i detalj vilka dokument som använts samt analysens tillvägagångssätt 
höjer reliabiliteten i studien (Bergström & Boréus, 2012). Detta är något som 
eftersträvats genom hela uppsatsen. Vad gäller yttre validitet, så syftar inte studien 
till att ge en heltäckande bild av hur alla städer i världen som arbetar med 
begreppet koldioxidneutralitet går till väga. Dock menar vi att studien ger 
indikationer på hur problemframställningar inom arbetet med koldioxidneutralitet 
kan hanteras och framställas, utan att ge en generaliserande bild. 

Validitet handlar om studiens trovärdighet gällande hur metoder och processer 
uppnår studiens fokus (Graneheim & Lundman, 2004). Det behandlar allt från val 
och insamling av material, beslut om fokus i studien, val av sammanhang samt 
tillvägagångssätt under analys. Genom att diskutera och synliggöra de val som 
gjorts under studiens process visas det på varför det tillvägagångssätt som 
används är mest relevant för att uppfylla studiens syfte. De resonemang som förs 
underbyggs av tidigare studier inom ämnet vilket visar på trovärdigheten av det 
ämne som studeras. 

En studie av en process i samhället ska under insamling av data, hantering av data 
samt redovisning av analys förhålla sig etiskt korrekt (Denscombe, 2007; 
Vetenskapsrådet, 2009). Det innebär mer praktiskt att de som deltar i studien på 
något sätt ska bemötas med respekt, hänsyn och integritet. Deltagarnas medverkan 
i studien ska inte orsaka något besvär och resultatet ska vara öppet men samtidigt 
hänsynstagande och skyddande av deltagarnas integritet. I den här studien är allt 
material offentligt publicerat av städerna själva sedan innan. 
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5. Analys
I detta kapitel redovisas studiens resultat baserat på den textanalys som 
genomförts på textmaterialet från de olika städerna. För att rama in hur problem 
framställs i dokumenten har den jämförande analysen utgått från framing och 
Bacchis (1999) analysverktyg, vilket sätts i ett sammanhang med hjälp av tidigare 
forskning inom ämnet. Utifrån Bacchi (1999) har analysen kretsat kring vissa 
centrala frågor som analysen sedan strukturerats efter. Eftersom Bacchi talar om 
sambandet mellan vilka lösningar som lyfts fram och vilken problemframställning 
det ger har analysen riktat in sig på att identifiera prioriterade lösningar och vad 
de innebär för hur problemet framställs. I samband med det har det också varit 
aktuellt att undersöka den diskussion kring ansvar som finns i dokumenten - vem 
är det som ska lösa problemet? Analysen presenterar också vilka aspekter som har 
varit mer tysta och inte problematiserats i dokumenten.  

5.1 Övergripande problemframställning

Utifrån första frågan i Bacchis (1999) analysverktyg undersöker den inledande 
delen av analysen vad som övergripande innefattas i problemframställningarna i 
städernas dokument, och därmed vilka avgränsningar som görs kring 
koldioxidneutralitet. Det gemensamma huvudproblemet i städerna är att det sker 
för stora koldioxidutsläpp. Det intressanta i detta är de likheter och skillnader som 
finns mellan städerna, vilka områden som framställs som problem som orsakar 
utsläpp samt vilka lösningar som föreslås. Dessa behandlas nedan.  

En inledande fråga är hur koldioxidneutralitet övergripande presenteras och 
motiveras i städernas dokument. Det skapar en grundläggande ram för hur 
problemen tolkas och värderas i enlighet med hur Nelson, Oxley och Clawson 
(1997) samt Bacchi (1999) beskriver framing. Köpenhamns dokument inleds med 
att frågan framhålls som något som behöver hanteras holistiskt. Att skapa en så 
kallad grön tillväxt ses som ett nyckelelement för att uppnå målet med 
koldioxidneutralitet samtidigt som staden kan expandera och utvecklas (City of 
Copenhagen, 2012 a). Problemet som framställs här berör alltså att få en stad att 
ställa om den pågående utvecklingen i en grönare riktning samtidigt som den 
positiva utvecklingen på andra fronter fortsätter och gynnas av den gröna 
satsningen. Problemframställningen i Linköpings dokument är mer inriktade på 
tekniska detaljer om hur koldioxidneutralitet ska mätas och därmed ges inte någon 
tydlig motivering till arbetet, annat än att uppnå en hållbar stad. Det skulle kunna 
förklaras av att Linköping inte kommit lika långt i sitt arbete med att ta fram en 
plan där strategiska och holistiska aspekter tas upp. Linköpings 
definitionsdokument är, som nämnts tidigare i materialbeskrivningen, ett steg på 
vägen i att ta fram en mer utförlig plan och kommunen fokuserar i den här fasen 
på avgränsningar och liknande.  

Städerna presenterar fokusområden och avgränsningar för vad som är relevant att 
hantera inom frågan koldioxidneutralitet - alltså vilka områden som problemet 
omfattar. I Melbourne lyfts framförallt de sex områdena stadsförvaltning, 
kommersiella byggnader och industri, bostadshus, stationär elförsörjning, 
transport och frakt samt avfallshantering som de områden där problemet ska lösas 
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(City of Melbourne, 2014 b). Något som lämnas utanför avgränsningarna är delar 
av de utsläpp som av staden räknas in under område 3 (City of Melbourne, 2014 
f).  De så kallade område 3-utsläppen innefattar indirekta utsläpp som till exempel 
flygresor och konsumtion. Av dessa utsläpp medtas enbart de som av staden anses 
vara signifikanta i beräkningarna. Som en del av att problemet i Köpenhamns 
dokument framställs som holistiskt presenteras många olika sektorer och områden 
som bör förbättras; energi, rörlighet och trafik, stadsadministration och 
avfallshantering. Det är alltså inte en viss sektor som är i huvudfokus utan många 
områden framställs ha gemensamt fokus, och Köpenhamns dokument presenterar 
koldioxidneutralitet som något som de ska uppnå genom ett gränsöverskridande 
arbete. En likhet kan urskiljas mellan städerna Köpenhamn och Melbourne i de 
avgränsningar som görs och hur flera olika sektorer behandlas, vilket skapar en 
problemframställning med effekten att problemet är något som behöver angripas 
från flera olika håll med flera aktörer.  

Linköpings dokuments problemframställning skiljer sig något åt från de andra 
städerna främst då de har nästan uteslutande fokus på energi och avfall. Som 
tidigare påpekats har Linköping ett välutvecklat energi- och avfallssystem med 90 
% som kommer från förnybara energikällor och avfallsförbränning (Tekniska 
Verken, 2014). Det är därför förståeligt att de framhäver dessa områden i sitt 
arbete med koldioxidneutralitet. Eftersom Linköpings definitionsdokument tagits 
fram tillsammans med kommunala bolag som Tekniska verken samt 
fastighetsbolag är det förståeligt att fokus hamnar på områden de kan hantera 
själva och råda över, och inte blanda in individuella aspekter. I övrigt ska 
problemet avgränsas till Linköpings kommuns geografiska yta (Linköpings 
kommun, 2012 a).  Produktion av varor och tjänster samt tjänste- och 
semesterresor utanför kommunen undantas tillsammans med trafikarbete på E4:an 
som inte startar eller slutar i Linköping. I vissa fall relateras dock problemet till ett 
större sammanhang, ofta i fall som innebär en positiv faktor för kommunens 
koldioxidberäkningar i form av minskade utsläpp. Ett exempel som gynnar 
kommunen är inkluderingen av förnybar energi från kommunägda bolag utanför 
kommungränsen. Avfallshanteringen tolkas utifrån hur omgivande avfallssystem 
ser ut i Europa, där alternativet generellt är deponi. Problemet med avfall 
framställs således som något som framförallt finns utanför kommunen. Sett 
utifrån det omvärldsperspektivet ses Linköpings avfallssystem som något som 
bidrar med stora utsläppsminskningar, vilket gör att lokala utsläpp från 
förbränning spelar mindre roll. Öppenheten i hur beräkningar och tolkningar 
diskuteras gör att Linköping skiljer sig åt från de andra städerna. Det skulle också 
kunna kopplas till karaktären hos Linköpings dokument där syftet är att kartlägga 
beräkningsmetoder och definitioner. De områden Linköping behandlar är därför 
djupgående men det saknas det mer övergripande angreppssättet som finns hos de 
andra städerna, som fokuserar på fler områden och sektorer.    

5.2 Vem ska lösa problemet?

Städerna framställer olika aktörer som de som har ansvar i frågan om 
koldioxidneutralitet. I detta avsnitt presenteras likheter och skillnader i hur 
ansvarsfördelningen framställs i städernas dokument och vilken effekt det får för 
vad problemet uppfattas vara och hur det ska hanteras.  
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Dokumenten från Melbourne inleds med och poängterar därefter ofta att 
problemet gällande koldioxidneutralitet är ett problem som behöver lösas 
kollektivt av alla i staden, både företag och individer, och att arbetet bör påbörjas 
fortast möjligt (City of Melbourne, 2014 b). Det uttrycks bland annat som 
“Reducing Melbourne’s greenhouse gas emissions and working to become a zero 
net emissions city requires collaboration from everyone in our community.” (City 
of Melbourne, 2014 b, s. 10). Dock lyfter Melbournes dokument också att det är 
genom ett tydligt ledarskap från stadsförvaltningen som problemet ska lösas, och 
att det är just stadsförvaltningen som ska gå i bräschen i denna fråga.  

En diskussion kring ansvar och samarbete är också något som finns i 
problemframställningen i Köpenhamns dokument, där det ses som en ansvarsfråga 
för alla i staden; invånare, näringsliv och stadsförvaltning (City of Copenhagen, 
2012 a). Stadsförvaltningen presenterar vad som ska göras inom den egna 
organisationen, främst i form av energiåtgärder, men pekar också ut andra 
sektorer och aktörer som behöver bidra. Ett individansvar nämns huvudsakligen i 
samband med trafik och transport där det finns mål om hur stadens invånare 
behöver göra en omställning till ett hållbarare transportsätt. Den kommersiella 
sektorn anses ha stor potential för att minska utsläpp med ett mål om minskning 
av koldioxidutsläpp med 67 %, och därmed läggs ett ansvar på den privata 
marknaden. Dessa framställningar av ansvar och struktur kan kopplas till Hodsons 
(2010) forskning om att städers hantering av klimatfrågor gestaltar de intressen 
och påtryckningar som finns utifrån om hur stadens utveckling ska fungera. Det är 
alltså möjligt att det holistiska synsättet i dokumenten från Köpenhamn och 
Melbourne har skapats genom förväntningar utifrån på att staden ska arbeta med 
koldioxidneutralitet på just detta sätt. I Linköping har det till exempel tagits upp 
en debatt från den politiska oppositionen (Östgötakorrespondenten, 2013; 2014) 
men det skulle också kunna vara press från media eller intresseorganisationer.

I Linköping är det på kommunal- och företagsnivå som problemet huvudsakligen 
ska lösas enligt hur problemen framställs, och därmed inte lika mycket på 
individnivå. På sikt kan detta få effekten att det ansvar och de möjligheter som 
individer har i miljöfrågor inte lyfts och prioriteras i Linköping. Fokus på 
stadsförvaltningens egna aktiviteter är enligt Wheeler (2008) samt Plotnikoff, 
Wright och Karunamuni (2004) något som oftast ses som mer lätthanterligt, 
medan invånare betraktas som en faktor som är utanför förvaltningens kontroll. 
Det är speciellt vanligt att ha den avgränsningen i en inledande fas. Att fler 
aspekter och aktörer inkluderas ju längre arbetet med koldioxidneutralitet pågått 
är synligt i den här studien där Melbourne och Köpenhamn i större grad 
involverar andra aktörer utöver stadsförvaltningen. Som påpekats är det inte alltid 
detta är synligt i förslagen till åtgärder där individer inte lyfts fram som delaktiga i 
problemhanteringen så ofta. Genom problemframställningen i Köpenhamns 
dokument kommunicerar staden ut både internt och externt att det krävs ett stort 
engagemang för att uppnå koldioxidneutralitet, och att alla har ansvar i arbetet. Då 
alla förväntas delta i en och samma process blir det en effekt att denna lösning 
framställs som “den rätta, enda vägen”, precis som Bacchi (1999) menar att en 
viss problemframställning kan framställa problemet som givet och det enda sättet 
att se frågan på. Det kan bli liknande effekter av problemframställningen i 
Melbournes dokument där förväntningar ställs på företag inom kommersiell och 
industriell sektor samt individer, som framställts som extra viktiga aktörer, tar sig 
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an problemet på det sätt som staden framställt det. En stor del av ansvaret hamnar 
därmed på aktörer utanför stadsförvaltningens kontroll och det gäller att de också 
delar problemsynen och är drivna i frågan om det ska lyckas. 

5.3 Hur ska problemet lösas?

I detta avsnitt så presenteras analysen av de prioriterade lösningarna som finns i 
städernas dokument. Som konstateras i teorin om framing bestäms inramningen 
av ett problem utifrån vilka aspekter som lyfts fram som viktiga, vilket till 
exempel kan vara föreslagna lösningar. Eftersom lösningar enligt Bacchi (1999) 
är något som formar problemframställningen och skapar ett fokus för hur frågan 
hanteras är detta av vikt att diskutera i analysen. De lösningar som identifierats i 
städernas dokument har huvudsakligen varit relaterade till områdena energi, avfall 
och trafik. Nedan diskuteras dessa lösningar och vilka effekter de får för 
problemframställningen.  

5.3.1 Energi  

Den problemframställning som framhävs tydligast av alla tre städer är 
energifrågan. Den framställs som ett nyckelproblem som behöver lösas för att 
uppnå kolidioxidneutralitet. Energifrågan anser vi behandlas utifrån två olika 
perspektiv av städerna, där den första delen behandlar hur energin produceras, och 
den andra delen behandlar energieffektivisering. 

Gällande energiproduktion är städernas dokument gemensamt att andelen 
producerad förnybar energi anses vara för låg (Linköpings kommun, 2012 b; City 
of Copenhagen, 2012 a; City of Melbourne, 2014 f). I Köpenhamns dokument 
finns ett uttalat mål om att bioenergi och vindkraft bör utgöra basen i 
energiproduktionen, och med basen menas åtminstone två tredjedelar av den 
energi som produceras. Även utveckling av solenergi på kommunala byggnaders 
tak föreslås som en lösning. En sådan satsning på en omställning av 
energiproduktionen kräver en del ekonomiskt, vilket också diskuteras: “When 
coal is phased out in favour of biomass in the future of district heating in 
Copenhagen, heating will become more expensive, seen from an economic point 
of view.“ (City of Copenhagen, 2012 b, s. 11). I Linköpings dokument sätts den 
förnybara elproduktionen som motvikt till den totala elkonsumtionen inom 
kommunen, och målet är där att den förnybara produktionen till sist ska likställas 
med den totala konsumtionen av energi (Linköpings kommun, 2012 b). I 
dokumenten tillhörande Melbourne sägs staden behöva en ökad andel förnybara 
energikällor för att kunna ändra vad som beskrivs som en alltför kolintensiv 
energisektor från bland annat brunkol (City of Melbourne, 2014 b). Analysen 
visar att Linköping skiljer sig från de övriga städerna genom ett relativt snävt 
energifokus på huvudsakligen avfallsförbränning och biogasproduktion. Andra 
energikällor, som till exempel vind- och vattenkraft eller solenergi behandlas inte 
djupare. Detta kan bero på att Linköping är den enda av städerna som har ett 
relativt välutvecklat avfallssystem som förser staden med energi. Därmed kan 
Linköping fokusera på att satsa de resurser de har på att utveckla existerande  
energisystem och lägga mindre vikt på att hitta andra energikällor eller fasa ut 
kolintensivt brunkol.  

Den andra delen av problemframställningen kring energi rör hur 
energianvändningen måste effektiviseras, eftersom en hög energikonsumtion 
framställs som ett problem. Prioriteringen av att använda energieffektivisering 
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som verktyg är också vad APA (2007) funnit vara huvudfokus för åtgärder inom 
städers energifrågor. I Linköpings dokument uttrycks det som att ”För att lyckas 
med denna oerhört tuffa ambitionsnivå måste energieffektiviseringen ta ordentlig 
fart.” (Linköpings kommun, 2011, s. 7). Vidare framställs även klimat- och 
resurseffektivisering som ett problem som behöver lösas (Linköpings kommun, 
2012 a), vilket ses som en ekonomisk besparing snarare än som en kostnad 
(Linköpings kommun, 2012 b). I Köpenhamns dokument framställs också 
energikonsumtionen som problematisk. Det används för mycket energi till 
elektricitet och till uppvärmning, och Köpenhamn arbetar inte tillräckligt mycket 
med att uppnå energieffektivitet och koldioxidreduktion (City of Copenhagen, 
2012 b). Dessutom pekas byggnader, fordon, gatubelysning och energiproduktion 
ut som områden där för mycket energi används. Liknande framställningar görs 
också i Melbournes dokument. Inom området energieffektivisering är det ofta 
byggnader som nämns (City of Melbourne, 2014 b). Bland annat ingår det i 
stadsförvaltningens egna åtgärder att ställa om deras största byggnader till att ha 
en bättre energiprestanda. Samtidigt är det i de privata marknadssektorerna som 
det i Melbournes (City of Melbourne, 2014 b s. 12) dokument anses finnas störst 
potential att göra förbättringar, medan bostadshus och byggnader i stadens ägo är 
en mindre bidragande faktor: 

"Non-residential electricity usage by commercial buildings
and industry clearly has the biggest single impact,

accounting for over 50 per cent of our emissions profile."

Här identifieras byggnader i den kommersiella och industriella sektorn som en 
stor bidragande faktor till utsläpp.  

Den identifierade problemframställningen kring energi visar att 
koldioxidneutralitet antas uppnås i städerna genom fokus på främst energifrågor. 
Effekten av detta blir att det är de frågorna som hamnar i centrum medan andra 
frågor får mindre uppmärksamhet och resurser. Prioriteringen av energi visar på 
ett antagande om att koldioxidutsläppen till stor del kan härledas till produktion 
och konsumtion av energi, och att det är där de största utsläppsminskningarna kan 
göras. Konsumtion av energi diskuteras här huvudsakligen utifrån hur 
energianvändningen kan effektiviseras. Att energifrågorna hamnar i centrum för 
städernas klimatarbete kan kopplas till det Hodson och Marvin (2012) lyfter fram 
om energifrågornas ökade prioritet, i och med deras betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen och hot från klimatförändringar. Det är av betydelse att säkra 
nuvarande och framtida energitillförsel. Hodson och Marvin (2012) samt Bulkeley 
et al. (2011) talar om existensen av energitrender. En energitrend där många av 
städernas åtgärder finns är trenden om förnybar energi som Wheeler (2008) i sin 
forskning finner vara en av de vanligaste satsningarna i städerna. Det syns bland 
annat i Linköpings huvudsatsning på biogas och avfallsförbränning. 

Genom att städerna riktar in sig på vissa lösningar uteblir somliga andra 
perspektiv och problematiseringar. Till exempel i Köpenhamns och Melbournes 
fall ska energikonsumtionen minska genom energieffektivisering av bland annat 
byggnader, inte genom förändring av ett beteende. Det drivande bakom att 
energianvändningen är hög hanteras därmed inte. Den problematiseringen saknas 
också i Linköpings dokument där det framförallt handlar om att förbättra 
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energieffektiviteten och energiproduktionen. Frågan om koldioxidneutralitet utgår 
i Köpenhamn och Melbourne även från det uttalade antagandet om att det är en 
holistisk fråga, vilket gör att frågan ska angripas ur ett helhetsperspektiv med 
ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv och involvera olika 
samhällsaktörer. Att de främsta fokusområdena för åtgärder i sin tur ofta handlar 
om energiåtgärder, speciellt energieffektivisering, kan tolkas som att en holistisk 
hållbarhet går att uppnå genom framförallt energiåtgärder. 

5.3.2 Avfall 

I alla städer framställs också en lösning vara en utveckling av avfallssystemet. I 
nuläget framställs problemet som att avfallssystemen i städerna har för stor 
klimatpåverkan och för höga utsläpp av koldioxid. Även om det avfallssystem 
som Linköping använder sig av idag är relativt välutvecklat, finns det flera 
områden inom systemet där ytterligare steg kan tas för att förbättra systemet och 
därmed minska utsläppsnivåerna (Linköpings kommun, 2012 a). Dock ses också 
det ganska välutvecklade avfallssystemet som en del av lösningen för att uppnå 
koldioxidneutralitet; "I perspektiv av nationella och internationella avfallssystem, 
så ger både el- och värmeproduktionen från avfallsförbränningen och 
biogasproduktionen från biologiskt avfall en tydlig reduktion av utsläppen av 
klimatpåverkande gaser." (Linköpings kommun, 2012 a, s. 8). Detta är ett 
exempel på hur städer använder sig av kompensation, som Kennedy och Sgouridis 
(2011) lyfter fram som ett vanligt medel för att uppnå koldioxidneutralitet. Avfall 
blir en problemframställning på ett annat sätt gällande koldioxidutsläppen i 
Köpenhamn. I Köpenhamns dokument är uppfattningen att bioavfall är en hittills 
outnyttjad energiresurs, och att framförallt plast behöver separeras från 
avfallsförbränningen för att dra ner på koldioxidutsläppen (City of Copenhagen, 
2012 b). 

I Melbournes dokument anses problemet med avfall härröra till största del från 
den kommersiella och industriella sektorn, där ungefär 80 % av allt avfall i staden 
produceras (City of Melbourne, 2014 b). Då det i Melbournes dokument sägs 
finnas bristande kunskap kring avfallshantering och bristande implementering av 
återanvändning och källsortering lyfts avfallsfrågan fram som en extra stor 
utmaning i arbetet mot att bli koldioxidneutral. Förutom en bättre hantering av det 
uppkomna avfallet behöver staden också arbeta med att förebygga 
avfallsuppkomst (City of Melbourne, 2014 f). I dokumenten från Melbourne 
framhålls att det är viktigt att arbeta med medborgarnas beteenden i denna fråga: 
”Implement resource efficiency behaviour change programs targeting residents 
and the commercial sector” (City of Melbourne, 2014 b, s. 29). De lyfter även att 
viss ny teknik måste implementeras för att nå en effektiv och önskvärd 
avfallshantering (City of Melbourne, 2014 b). 

Det finns paralleller mellan hur problem kring energi och avfall framställs av 
städerna, där det huvudsakligen inte är det bakomliggande beteendet som 
hanteras. Enligt FN:s och EU:s avfallsprinciper ska avfallshanteringen i första 
hand gå ut på att förebygga uppkomsten av avfall (UNEP, 2010; European 
Commission, 2014). I andra hand ska avfall återanvändas och återvinnas, och inte 
förrän i tredje hand deponeras. Ingen av de tre städerna följer denna prioritering 
till fullo, men den stad som är på godast väg är Melbourne. Även om ett mål i 
Melbourne är att förhindra att avfall uppstår är det betydligt mindre och färre 
åtgärder som riktas till avfallsuppkomsten till skillnad mot separering, insamling 
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och behandling av avfall. Det handlar då främst om att bli bättre på att rapportera 
och beräkna inköp och uppkomst av avfall. I Köpenhamn framställs avfall som en 
användbar resurs för energiproduktion och ett sätt att minska utsläppen om 
avfallet sorteras bättre. Att minska uppkomsten av avfall hamnar således utanför 
problemframställningen. Det innebär att även här lämnas individen utanför vad 
som ramas in som problem, trots betoningen på att alla aktörers ansvar. 

5.3.3 Trafik

En del av lösningarna och problemen som framställs i dokumenten tillhörande 
Köpenhamn och Melbourne kretsar kring trafik- och transportfrågor. Problemet i 
Köpenhamn diskuteras utifrån förbättrade möjligheter att använda sig av cykel-, 
gång- och kollektivtrafik, samt en omställning till miljövänligare bränslen (City of 
Copenhagen, 2012 b). Till exempel är ett av målen att 75 % av alla resor i staden 
ska genomföras med cykel, till fots eller via kollektivtrafik. Även i Melbournes 
dokument anses problemet bland annat vara att en för liten andel tar sig fram 
genom kollektivtrafik, cykel eller gående (City of Melbourne, 2014 b). De främsta 
problemen som ska lösas i det fallet beskrivs som förbättringar av "the reliability, 
safety and the comfort of public transport" (City of Melbourne, 2014 b, s. 25). I 
Köpenhamn handlar insatserna om ändringar i infrastrukturen för trafiken, bland 
annat utbyggnad av tunnelbanan, högfartscykelvägar, och underlättande åtgärder 
som parkering och laddningsstationer för miljöbilar (City of Copenhagen, 2012 a). 
De lösningar som föreslås i Melbourne handlar till stor del om att ändra om 
infrastrukturen för bättre gång-, cykel-, tåg-, buss- och spårvagnstrafik (City of 
Melbourne, 2014 b). En annan lösning som tas upp är att ha miljösmartare och 
mindre fordon i stadsförvaltningen och en kollektivtrafik som drivs på förnybara 
bränslen. 

De omstruktureringar av trafiken som föreslås för att uppnå mål om hållbarare 
resor av invånarna i Köpenhamn och Melbourne, bygger i båda städerna på ett 
antagande om invånarnas beteende; underlättas ett hållbart beteende kommer 
invånarna också att välja att leva hållbarare, genom att till exempel välja cykeln 
eller kollektivtrafiken till jobbet istället för bilen. Det antas finnas ett intresse hos 
allmänhet, liksom företag, att göra en omställning mot större hållbarhet. Här visar 
dock Melbourne och Köpenhamn tydligare hur de tänker inkludera individen, till 
skillnad mot avfallsfrågan i föregående avsnitt.  

I frågan om trafik är det Linköping som skiljer sig från de andra städerna. I 
Linköping är trafikens bidrag till koldioxidutsläppen ett område som, förutom att 
nämnas kort, inte behandlas vidare i dokumenten. Detta kan kopplas till att detta 
är en fråga som behandlar individansvar och beteende, vilket enligt Wheeler 
(2008) samt Plotnikoff, Wright och Karunamuni (2004) är en fråga som det inte är 
speciellt vanligt att behandla i denna inledande fas av klimatarbetet som 
Linköping befinner sig i. Linköping har dock, likt de andra städerna, en väl 
utvecklat kollektivtrafik. Transportfrågor som gång- och cykeltrafik behandlas 
istället på andra ställen, till exempel i andra mål i den strategiska planen 
(Linköpings kommun, 2011), och har valts bort från arbetet med 
koldioxidneutralitet.  

5.4 Vad är inte problematiserat? 

Analysen har identifierat aspekter som inte behandlas av en eller flera av städerna. 
Detta avsnitt utgår från den fjärde och femte frågan i Bacchis (1999) 



31�
�

analysverktyg, om vad som inte är problematiserat och vilka effekterna skulle bli 
om problemet framställts på ett annat sätt.  

Något som är gemensamt hos städerna är att konsumtion inte fokuseras på i någon 
större utsträckning. I de problemframställningar som görs i Köpenhamns 
dokument är konsumtion något som diskuteras i samband med energikonsumtion 
och hur avfall från konsumtion kan användas till förnybar energi. I övrigt är 
konsumtion en tyst fråga inom framställningen. Konsumtion relateras inte till 
konsumtion av andra varor och tjänster som till exempel mat och kläder, varken 
inom eller utanför stadsgränsen. Detta bekräftar Wheelers (2008) forskning om att 
stadsplaner av detta slag sällan diskuterar och problematiserar individers 
konsumtion, vare sig av varor eller av tjänster som exempelvis längre resor. Även 
koldioxidutsläpp från produktion är oklart om det ingår i beräkningar av utsläpp, 
och det nämns inte några åtgärder kopplat till produktion och konsumtion av varor 
och tjänster. Detta är motsägelsefullt från Köpenhamns sida då dokumenten som 
tidigare nämnt lyfter att koldioxidneutralitet är ett problem som ska lösas 
holistiskt. I Linköpings dokument är det en uttalad avgränsning att inte inkludera 
utsläpp från varor och tjänster som produceras utanför kommungränsen men 
konsumeras av invånarna. Det är något som kritiseras från lokala 
oppositionspolitiker som menar att det är något som behöver beräknas i 
kommunen (Linköpings kommun, 2012 a). Konsumtion av varor och tjänster är 
inte heller något som direkt är i fokus i något av Melbournes dokument, trots att 
de också betonar att invånare ska vara delaktiga. Den enda konsumtion som 
nämns är elkonsumtion och problem som uppstår i samband med konsumtion av 
vatten samt när det som konsumeras blir avfall. 

Att ändra beteenden och konsumtionsmönster hos individer är enligt Wheeler 
(2008) något som ofta uppfattas som en svårare fråga att hantera och därför 
fokuseras åtgärderna ofta på andra delar i händelsekedjan. Problem och lösningar 
kopplade till individer inom kommunen är för övrigt något som inte diskuteras 
alls i Linköpings dokument, trots att det tagits upp av delar av den politiska 
oppositionen. Detta kopplar vi till dels till att Linköping inte kommit särskilt långt 
i sitt arbete med koldioxidarbete, och dels till att de aktörer som tagit fram 
dokumentet inte utgår från ett individperspektiv. Det kan vara något som 
utvecklas i ett senare skede av arbetet med koldioxidneutralitet när det tas fram en 
plan. Sammanfattningsvis är de sociala aspekterna inte lika närvarande i 
problemframställningen då de sociala problem och beteenden som ligger bakom 
bland annat konsumtion inte problematiseras i så stor grad.  

Jämförelsen mellan städerna visar att förutom att tekniska och ekonomiska 
barriärer för att genomföra åtgärder nämns enstaka gånger är de annars inte 
speciellt närvarande i städernas dokument. Av städerna är det endast Köpenhamns 
dokument som lyfter fram en ekonomisk barriär i samband med en åtgärd, medan 
de andra inte problematiserar ekonomiska aspekter genom att antingen inte 
diskutera det eller enbart se det som något bra. När ekonomi tas upp i Melbournes 
och Linköpings dokument nämns det som något positivt i frågan om att minska 
kostnader i samband med en energiomställning till en mindre energiförbrukning 
och miljövänligare energikällor. Tekniska eller ekonomiska barriärer tas inte 
heller upp i Linköping och Köpenhamn när utveckling av stadens avfallssystem 
diskuteras. Melbournes dokument berör endast teknikfrågan i samband med att 
några olika områden identifieras som beroende av teknikinsatser. Med en annan 
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problemframställning skulle städerna och deras dokument eventuellt ha ett mindre 
fokus på ekonomisk tillväxt. Detta på grund av att implementeringen av 
energieffektivisering, som är ett stort fokus nu, kommer med en relativt låg 
kostnad och är en enklare satsning ur ett ekonomiskt perspektiv. Därmed påverkas 
inte den ekonomiska tillväxten nämnvärt. Om problemet framställts på ett annat 
sätt skulle också andra, kanske mer kostnadskrävande åtgärder, kunna framställas 
som lösningen.
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6. Slutsatser
Syftet med studien var att undersöka hur städers klimatarbete fungerar genom 
fokus på tre städers arbete med koldioxidneutralitet. Genom textanalys utifrån 
Bacchis (1999) analysverktyg har vi identifierat flera problemframställningar och 
lösningar samt likheter och skillnader. I detta avsnitt återknyter vi våra 
analysresultat till de inledande frågeställningarna och redovisar de huvudsakliga 
slutsatserna i studien.  

Analysen har visat att alla städer framställer energi som ett huvudproblem inom 
frågan om koldioxidneutralitet, utifrån perspektiven produktion och 
effektivisering. Prioriterande lösningar är energieffektivisering och förändring av 
energiproduktionen, bland annat genom omställning till förnybar energi, vilket 
Wheeler (2008) menar är en vanlig inställning hos städer med klimatarbete. Även 
Hodson och Marvin (2012) samt APA (2007) talar om att energilösningar är 
vanliga att fokusera på vid klimatarbete i städer. Avfall ingår också i alla städers 
problemframställningar men ramas främst in utifrån hur det ska hanteras och 
användas efter att det uppstått. Avfall framställs även ofta som en energiresurs. Vi 
har också sett att en annan vanlig problemframställning är trafik och transport, 
och hur den påverkar koldioxidutsläppen i städerna. I dokumenten från 
Köpenhamn och Melbourne framställs problemet som holistiskt och en fråga som 
ska lösas med ansvar fördelat mellan stadsförvaltning och andra aktörer. Dock 
involveras inte alla aktörer i lösningarna på problemen - till exempel är 
individansvaret ofta inte betonat i frågor som avfall och energi. I Linköping är 
däremot problemet mer fokuserat på stadsförvaltningens och kommunala bolags 
agerande. Detta påverkar både vilka som får skyldighet och möjlighet att agera, 
och vilka frågor som blir aktuella att hantera.  

Vissa områden problematiseras inte av någon av städerna. Det är tydligt gällande 
beteenden och livsstil hos individer i samband med energianvändning, 
avfallsuppkomst och konsumtion. Det beror på att beteende och livsstil hos 
individer ses som något som är svårare för staden att påverka än exempelvis 
resurseffektivisering inom stadsförvaltningen (Wheeler, 2008; Plotnikoff, Wright 
& Karunamuni, 2004). Något annat som inte heller problematiseras är den 
utsläppspåverkan som sker utanför städernas geografiska gränser, till exempel vid 
flygresor eller produktion av varor och tjänster som konsumeras i staden. 
Tekniska och ekonomiska barriärer lämnas oftast också utanför 
problemframställningen. Detta skapar effekten att vissa frågor problematiseras 
och uppmärksammas i städerna medan andra frågor får mindre fokus. Därmed får 
inte klimatfrågan en holistisk hantering i städerna.  

Likheterna i städernas problemframställning är sammanfattningsvis deras 
gemensamma fokus på områden som energi och avfall, samt hur dessa frågor 
ramas in utifrån specifika lösningar. Det finns också en liknande geografisk 
avgränsning där utsläpp som genereras utanför stads- eller kommungränsen inte 
ingår i problemet. Inom den här studien dras slutsatsen att dessa områden och 
avgränsningar är vanliga för städer som använder sig av verktyget 
koldioxidneutralitet i sitt klimatarbete.  
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De skillnader som identifierats är mestadels kopplat till Linköping som särskiljer 
sig från Köpenhamn och Melbourne genom att inte inkludera trafik eller betona 
allas gemensamma ansvar till lika stor grad, där speciellt individens ansvar inte 
ges någon större vikt på grund av att fokus läggs på frågor där individen inte kan 
påverka i lika stor grad. Detta kan grunda sig i att Linköping inte har kommit lika 
långt i processen mot en koldioxidneutral stad som Köpenhamn och Melbourne, 
och därmed inte har inkluderat individer på något sätt i sitt arbete ännu (Wheeler, 
2008; Plotnikoff, Wright & Karunamuni, 2004). Dock har Linköping ett mer 
utvecklat energi- och avfallssystem och ligger därmed i framkant än de andra 
städerna i dessa frågor. Studiens slutsatser är en indikation på hur städers 
klimatarbete kan se ut, och är inte något som nödvändigtvis återfinns i andra 
städer som arbetar med koldioxidneutralitet. Vi har dock sett gemensamma drag i 
vad som behandlas och vilka frågor som får mest fokus, vilket ger en insikt i valda 
strategier och uppfattningar om problemet i städer. Framförallt har det även visat 
på vad som inte problematiseras i arbetet med koldioxidneutralitet. Dessa 
lärdomar om hur problemet framställs kan användas vidare och jämföras med 
andra städer. 
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7. Fortsatt forskning
Utifrån de problemframställningar som vi har funnit kring koldioxidneutralitet i 
städerna skulle även forskning om deras effekter i praktiken behövas, för att se 
hur uppfattningen om problemet sedan formar stadens klimatarbete och vilka 
utmaningar som finns i implementeringsprocessen. Den här studien har 
identifierat likheter och skillnader i vilka problem och lösningar som städerna 
lyfter fram, men sedan är det även av betydelse att ytterligare analysera varför de 
skiljer sig åt utifrån vilka omgivande förutsättningar som finns till exempel 
nationellt och regionalt. Allt eftersom fler aktörer utöver stadsförvaltningen 
involveras i arbetet med koldioxidneutralitet är det även intressant att studera 
deras problemframställningar i frågan. Då koldioxidneutral endast är ett begrepp 
av många, med alternativ som klimatneutral och fossilfri, skulle fortsatt forskning 
kunna undersöka hur klimatarbetet och problemframställningarna ser ut inom 
arbete med dessa begrepp.   
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