
 

 

 

 
 

Kommunal och regional 
samverkan 

för hållbar utveckling 
En studie av projektet Pilotlän Kalmar inom Energimyndighetens 

program Uthållig kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luleå Tekniska Universitet 
Peder Rönnbäck 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 
Inom ramen för programmets andra omgång utsågs Kalmar län till ett pilotlän 
där lokala och regionala aktörer gemensamt undertecknade en avsiktsförklaring 
rörande deltagandet i Uthållig kommun. Samtliga tolv kommuner samt 
Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget i Kalmar län avsåg att 
gemensamt arbeta med hållbar energianvändning i valda delar av 
energisystemet. Detta skulle ske genom att aktörerna prövade en tidigare 
använd samverkansmodell och dessutom införde arbetsmodellen som Uthållig 
kommun bygger på i ett regionalt sammanhang. Genom fallstudien av den 
regionala samverkan är det förväntade resultatet att kunna påvisa vilka faktorer 
som kan vara av betydelse då det gäller att utveckla regionala samverkansformer 
rörande energifrågor samt att kunna presentera policyrekommendationer då det 
gäller organisatorisk anpassningen av kommunerna och regionen i en mer 
uthållig riktning. Teoretiskt utgår studien från kulturteori och nätverksstyrning. 
Materialet som använts är dokumentation av projektet, intervjuer med 
medlemmarna av referensgruppen samt en enkätundersökning bland dessa. 
Studien har visat att referensgruppen kulturteoretiskt sett funnits vara en 
tämligen homogen grupp. Det är dock svårt att påvisa kopplingar mellan detta 
och det arbete de valt att utföra. Samverkan har till stor del bedrivits med 
Regionförbundet som central part, där direktkontakten mellan övriga parter 
varit mer begränsad, beroende på vilken typ av samverkan som avses. 
Regionförbundet och Länsstyrelsen har också koordinerat sitt agerande gentemot 
övriga parter i länet. Den nätverksstyrning som tillämpats har funnits fungera 
utifrån de intentioner som fanns med projektet.    
 

Nyckelord: energi, klimat, samverkan, regional utveckling, nätverksstyrning, kulturteori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Ett stort tack till Energimyndigheten som gjort denna studie möjlig. 
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Bilaga 2 

KOMPLETTERANDE FRÅGEFORMULÄR,  
 

 
1. Svara på frågorna nedan genom att ange ett eller flera kryss efter varje fråga 
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Vilken/vilka organisationer anser du har störst 
inflytande över energihushållningsfrågor i Kalmar 
län?  

             

Vilken/vilka organisationer har liknande syn på 
energihushållningsfrågor som den du företräder? 

             

Tänk på de personer som du ofta vänder dig till för 
att få information i energihushållningsfrågor. 
Vilken/vilka organisationer tillhör dessa personer? 

             

Tänk på de personer som du ofta vänder dig till för 
att få råd i energihushållningsfrågor. Vilken/vilka 
organisationer tillhör dessa personer? 

             

Tänk på de personer som du ofta söker samarbeta 
med (dvs. samordnar ditt agerade med) i 
energihushållningsfrågor. Vilken/vilka 
organisationer tillhör dessa personer?  

             

 
 
 
2. Nu följer ett antal påståenden om olika insatser riktade mot energihushållning  i Sverige. Ange i vilken utsträckning du instämmer 
i eller tar avstånd från vart och ett av påståendena (ringa in den siffra som bäst svarar mot din uppfattning). 

 Håller inte 
alls med 

   Håller helt 
med 

Ekonomiska styrmedel är det bästa sättet att hantera problem rörande 
energihushållning 1 2 3 4 5 

Statlig reglering är det bästa sättet att hantera problem rörande energihushållning. 1 2 3 4 5 

Ökad samverkan mellan aktörer är det bästa sättet att hantera problem rörande 
energihushållning. 1 2 3 4 5 

Ökad beslutsmakt på regional/lokal nivå är det bästa sättet att hantera problem 
rörande energihushållning.  1 2 3 4 5 

För att hantera problem rörande energihushållning är det viktigare att få till stånd 
gemensamma lösningar än att tillgodose individuella intressen. 1 2 3 4 5 

Problem rörande energihushållningen kan hanteras genom nya tekniska lösningar 
och vetenskapliga framsteg.  1 2 3 4 5 

Vi människor måste anpassa vårt beteende och våra aktiviteter för att hantera 
problem rörande energihushållning. 1 2 3 4 5 

Det viktigaste är att energihushållningen inom industrisektorn effektiviseras 1 2 3 4 5 

Det viktigaste är att energihushållningen inom transportsektorn effektiviseras 1 2 3 4 5 

Det viktigaste är att energihushållningen inom bostads- och servicesektorn 
effektiviseras 1 2 3 4 5 

 
 

 
 
 



  
3. Vilket av följande fyra påståenden stämmer bäst in på din personliga uppfattning om naturens sårbarhet? Ange endast ett 
alternativ. 

 Naturen är mycket tålig och kan återhämta sig även efter svåra påfrestningar  
 Naturen klarar många påfrestningar, men är sårbar för stora ingrepp   
 Olyckor/miljökatastrofer är oförutsägbara och planering meningslös   
 Vi kan inte ta några risker i vårt umgänge med naturen   
 
 
4. Nu följer ett antal påståenden om miljön. Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av 
påståendena (ringa in den siffra som bäst svarar mot din uppfattning). 

 Tar helt 
avstånd 

ifrån 

Tar delvis 
avstånd 

ifrån 

Osäker Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Balansen i naturen är tillräckligt stark för att klara av de moderna 
industrinationernas påverkan. 1 2 3 4 5 

Människan har rätt att förändra naturen efter sina behov. 1 2 3 4 5 
Växter och djur har lika stor rätt att existera som människor. 1 2 3 4 5 
Trots våra speciella förmågor lyder vi människor fortfarande under naturens 
lagar. 1 2 3 4 5 

Människorna är ämnade att härska över naturen. 1 2 3 4 5 
Jorden kan liknas vid en rymdfarkost med mycket begränsade utrymmen och 
resurser. 1 2 3 4 5 

När människan ingriper i naturens förlopp får det ofta katastrofala följder. 1 2 3 4 5 
Vi närmar oss gränsen för den folkmängd jorden kan föda. 1 2 3 4 5 
Jorden har gott om naturresurser bara vi lär oss hur vi ska använda dem. 1 2 3 4 5 
Människan förgriper sig allvarligt på naturen. 1 2 3 4 5 
Människans uppfinningsrikedom kommer att garantera att vi inte gör jorden 
obeboelig. 1 2 3 4 5 

Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi snart att få uppleva en stor 
ekologisk katastrof. 1 2 3 4 5 

Så småningom kommer människan att lära sig tillräckligt om hur naturen 
fungerar för att kunna kontrollera den. 1 2 3 4 5 

Den så kallade ”ekologiska krisen” som mänskligheten står inför har kraftigt 
överdrivits. 1 2 3 4 5 

Balansen i naturen är väldigt känslig och rubbas lätt. 1 2 3 4 5 
 
 



  
5. Alla människor har värden som fungerar som vägledande principer i deras liv. Sådana värden kan vara olika viktiga för olika 
personer. Vi vill att du anger hur viktigt vart och ett av följande värden är som en vägledande princip i ditt liv.  
       
Nedan och på nästa sida finns ett antal värden angivna med en kort beskrivning av innebörden inom parentes. Läs först igenom alla värden. 
Skriv sedan ner de två värden som är minst viktiga för dig och de två värden som är mest viktiga för dig på raderna nedan.   
 
De två minst viktiga värdena för mig är: _______________________________ och ______________________________ 
 
De två mest viktiga värdena för mig är:  _______________________________ och  ______________________________ 
 
6. Ange sedan hur viktigt varje värde är för dig genom att ringa in den siffra som bäst svarar mot din uppfattning. Hoppa inte över 
något värde och kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel svar utan det är din egen uppfattning om vart och ett av värdena som 
vi är intresserade av. 

  Tvärt emot 
mina 

värderingar 

Inte 
viktigt 

 Viktigt    Mycket 
viktigt 

Av 
yttersta 

vikt 

 
FRIHET (frihet att tänka och handla) 

 
-1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

SJÄLVKONTROLL (lägga band på sig 
själv, motstå frestelser) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

TRYGGHET FÖR SINA NÄRMASTE 
(säkerhet för nära personer) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

FRAMGÅNGSRIK (lyckas, uppnå sina 
mål) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

VIDSYNTHET (vara tolerant mot 
annorlunda idéer och föreställningar) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

SOCIAL ORDNING (ett stabilt samhälle)  -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

RESPEKT FÖR TRADITION (bevara 
gamla sedvänjor)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

SOCIAL MAKT (kontroll över andra, 
dominera) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

ETT OMVÄXLANDE LIV (ett liv fyllt 
med utmaningar, nyheter och förändring)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

AUKTORITET (ha rätten att leda eller 
beordra andra) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

BEVARAD MILJÖ (bevara mångfalden i 
det ekologiska systemet)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

OBEROENDE (självtillit, klara sig själv) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

KREATIVITET (vara unik, fantasifull) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

SOCIAL RÄTTVISA (motarbeta 
orättvisor, bry sig om de svaga) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

PLIKTTROGENHET (fullgöra sina 
skyldigheter) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

INFLYTELSERIK (kunna påverka 
människor och händelser)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

VÄLSTÅND (materiella ägodelar, pengar)  -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

HJÄLPSAM (arbeta för andras 
välbefinnande)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

NYFIKENHET (vara intresserad av allt, 
utforska)  

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

LOJALITET (trogen sina vänner och sin 
grupp) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 
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1. Kommunal och regional samverkan  
för hållbar utveckling   

 
 
Kommuner tillskrivs en central roll i arbetet med hållbar utveckling och 
förväntas många gånger på egen hand utforma lösningar för att uppnå detta 
högprioriterade samhällsmål (Prop. 2001/02:55). Statens intentioner att låta den 
lokala nivån ta ansvar för dessa komplexa frågor innebär dock en stor utmaning 
för den kommunala verksamheten. Bro (2000) menar exempelvis att den 
kommunala nivån inte nödvändigtvis är den mest lämpande administrativa 
nivån för att hantera förekommande problem (Bro, 2000:13). Beroende på 
problemens och lösningarnas karaktär kan det istället vara lämpligare att 
försöka samverka över kommungränserna och även över fler administrativa 
nivåer (se t ex Lundqvist, 2004). Detta antas öka kommunernas förmåga att 
hantera komplexa problem, då de genom samverkan kan dela på resurser, stödja 
varandra och verka över ett större geografiskt område. Samtidigt leder detta till 
ökat behov av koordinering av beslutsprocesserna där självständiga aktörer skall 
samlas kring kollektiva beslut.  
 
De svenska kommunerna utgör idag arenor för en rad processer som har 
betydelse för en utveckling mot en uthållig energianvändning och därmed hållbar 
utveckling. I syfte att stimulera dessa processer bedriver Energimyndigheten 
sedan ett antal år programmet Uthållig kommun där ett hundratal av landets 
kommuner och regionala aktörer hittills har deltagit. Programmet Uthållig 
kommun syftar till att ”med energin som språngbräda” skapa ett samhälle som 
är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart. Den övergripande 
visionen är att komplettera och underlätta andra pågående aktiviteter och 
processer inom energi- och klimatområdet i de deltagande kommunerna (Fell, 
2008:3-5).  
 
En andra etapp pågick mellan 2008-2011 och föregicks av en etapp som pågick 
mellan 2003-2007. Tidigare forskning inom den första etappen av Uthållig 
kommun har visat att det sätt på vilket Energimyndigheten styrde processerna 
var framgångsrikt då det gällde att styra komplexa processer, genom att kunna 
prioritera bland olika lösningar, mobilisera resurser och slutligen genomföra 
olika projekt. Styrningen har skett utifrån principerna om nätverksstyrning – en 
styrningsform som blivit allt vanligare och kännetecknas av en samverkan 
mellan självständiga aktörer som bildar nätverk för att lösa kollektiva problem 
och där statens roll innebär att använda och stärka deltagarnas ambitioner för 
att åstadkomma ett mer uthålligt energisystem snarare än att intervenera och 
styra processerna i traditionellt hierarkisk mening. Tidigare forskning pekar 
dock på behov av ytterligare forskning, bland annat med avseende på hur 
aktörernas strategiska handlande formats under processerna (Fell, 2008:213-
223).  
 
Inom ramen för programmets andra omgång urskiljde sig Kalmar län som utsetts 
till ett pilotlän där lokala och regionala aktörer gemensamt undertecknade en 
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avsiktsförklaring rörande deltagandet i Uthållig kommun. Samtliga tolv 
kommuner samt regionförbundet, länsstyrelsen och landstinget i Kalmar län 
avsåg gemensamt bidra till en hållbar energianvändning inom ett energisystem 
som är tryggt, kostnadseffektivt och ger låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. 
Genom deltagande fick de goda förutsättningar att koordinera och stimulera 
arbetet inom länet sett ur ett regionalt perspektiv (Regionförbundet, 2008a). 
Organisatoriskt innebär det att aktörerna skulle utveckla en modell för regionalt 
samarbete samt att pröva Uthållig kommuns arbetsmodell i regionala 
organisationer. Den statliga styrningen sker genom att företrädare för staten, i 
detta fall Energimyndigheten, initierar program som bygger på idén att 
programdeltagarna skall söka nya vägar att samarbeta för att hantera komplexa 
problem på energiområdet. Dessa samarbeten kan ta sig olika uttryck såsom 
skapandet av olika nätverk eller samverkansformer med olika grad av 
formalisering.  
 
I detta fall var det alltså stort fokus på att Kalmar län som region utgjorde den 
geografiska enheten inom vilken samverkan skulle äga rum. Av betydelse i 
sammanhanget är att Kalmar län är ett av de län som i dag har ett 
regionförbund. Den 1 juli 1997 inleddes en försöksverksamhet med ändrad 
regional ansvarsfördelning i bland annat Kalmar län, vilken avslutades 31 
december 2002. Under försöksperioden övertog ett regionalt självstyrelseorgan 
uppgifter rörande länets långsiktiga utveckling från framförallt länsstyrelsen, 
däribland uppgiften att ta fram ett Regionalt utvecklingsprogram (RUP) som 
skulle utgöra strategin för länets långsiktiga utveckling. Strategin skulle omfatta 
en analys av de möjligheter och problem som länet stod inför, vilka 
utvecklingsmål länet skulle ha, vilka åtgärder som bidra till att uppfylla målen 
samt det ansvar som ålades olika parter (SKL, 2009). I arbetet med att fullgöra 
sina uppgifter skulle det regionala självstyrelseorganet samverka med länets 
kommuner och landsting samt med länsstyrelsen och övriga berörda statliga 
myndigheter (Lag 1996:1414). Efter försöksperiodens utgång permanentades 
möjligheten att inrätta regionala samverkansorgan genom Lag (2002:34) om 
samverkansorgan i länen. Ett samverkansorgan skulle utgöra en kommunal 
beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala 
utvecklingsfrågor i länet enligt vad som gällt under försöksperioden, men nu 
betonades även samverkansorganets samordnande roll i genomförandet av 
strategin. I Kalmar län hade samverkan kring hållbarhetsfrågor inletts 2002 
med framtagande av RUP (Västerviks kommun, 2007).  
 
Föreliggande studie avser analysera de processer varigenom det regionala 
samarbetet utvecklades inom ramen för Pilotlän Kalmar för att se hur aktörerna 
hanterade frågor som sträcker sig över flera administrativa enheter och nivåer. 
Studien utgår från resultat som presenterats i tidigare studier av det arbete som 
ägde rum med anknytning till pilotomgången av Uthållig kommun och som 
presenterats i avhandlingarna Nätverksstyrning för en hållbar utveckling (Fell, 
2008) och Den kommunala policyprocessen – strömmar i kollektivtrafiken och 
politiken (Rönnbäck, 2008). Medan Fell belyste frågor rörande nätverksstyrning 
av komplexa processer har Rönnbäck exempelvis studerat de politiskt-
administrativa arrangemang som formade kollektivtrafiken i ett antal svenska 
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kommuner. Det idag dominerande arrangemanget där länsnivån i form av 
Länstrafiken ansvarar för upphandlingen beskrevs som problematiskt då 
kommunerna inte upplevde sig delaktiga i processen kring bland annat 
upphandling av trafiktjänster (Rönnbäck, 2008). Det förefaller således viktigt att 
studera de arrangemang som påverkar kommunernas förmåga att utveckla olika 
former av hållbara lösningar, särskilt då detta sträcker sig över kommungränser 
och administrativa nivåer. 
 
För att nå en fördjupad förståelse av vilka drivkrafter och förväntningar som låg 
bakom deltagande i det nya länsövergripande programmet inom Uthållig 
kommun, samt för att kunna påvisa vilka faktorer som kan vara av betydelse då 
det gäller att utveckla regionala samarbetsformer, kopplas de teoretiska 
ramverken om kulturteori (policykulturer), nätverksstyrning och institutionell 
teori (politiskt-administrativa institutioner) samman. Det går att påvisa en 
koppling mellan å ena sidan det politiskt-administrativa system vars 
institutionella arrangemang formar policyskapandet och å andra sidan 
policykulturer. Hur en frågas gestaltas och vilka förslag som får gehör påverkas 
av de aktörer som har tillträde till processen. Detta kan i sin tur påverka 
förekomsten av olika policykulturer. De problem som uppfattas kan skilja sig åt 
beroende på vilka ”kulturella glasögon” aktörerna har på sig, samtidigt som det 
finns många policyförslag som söker problem. Eftersom de flesta fenomen är 
mångfacetterade är det långt ifrån självklart att aktörerna kan enas om en bild 
av verkligheten; d v s vad som är problematiskt och hur det skall lösas 
(Rönnbäck, 2008).  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att studera de processer varigenom den regionala 
samverkan i Kalmar län utvecklades inom ramen för Uthållig kommun, för att se 
hur aktörerna hanterade frågor som sträcker sig över flera administrativa 
enheter och nivåer. Målet är för det första att få en fördjupad förståelse av vilka 
drivkrafter och förväntningar som låg bakom deltagande i länsprogrammet för 
att kunna påvisa vilka faktorer som kan vara av betydelse då det gäller att 
utveckla regionala samarbetsformer. Målet är för det andra att kunna presentera 
policyrekommendationer då det gäller den organisatoriska anpassningen av 
kommunerna och regionen i en mer uthållig riktning.  
 
Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

- Vilket eller vilka skäl kan förklara uppkomsten samverkansprojektet 
Pilotlän Kalmar? 

- Hur ser de nätverk ut som formats kring samverkansprocessen? Hur har 
de bildats och vilka principer och regler har legat till grund för samverkan 
och beslutsfattande? 

- Vilken betydelse har den regionala nivåns aktörer haft för 
samverkansprocessen? 

- Hur kan samverkansprocessen förstås utifrån den kulturteoretiska 
begreppsapparaten?   
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I nästa kapitel följer en genomgång av studiens teoretiska grund. Därefter följer 
kapitel 3 som innehåller en redogörelse av studiens genomförande och metodval. 
Kapitel 4 är en redovisning av projektets tillblivelse och genomförande baserat 
på den skriftliga dokumentationen. I kapitel 5 redovisas intervjuer med 
medlemmar av referensgruppen och i kapitel 6 följer en redovisning av 
enkätundersökningen som genomförts med samma personer. Slutligen följer 
kapitel 7 som innehåller en analys av materialet utifrån de frågeställningar som 
ligger till grund för studien samt ett antal policyrekommendationer.   
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2. Några teoretiska  
utgångspunkter  

 
Frågan är hur den samverkan som sker i Kalmar län inom ramen för 
Energimyndighetens program Uthållig kommun skall förstås? Delar av vald 
teoretisk ansats i denna studie är gjord på grundval av att den tidigare visat sig 
tillämpbar på den form av samverkan som Energimyndigheten tillämpat inom 
programmet Uthållig kommun (Fell, 2008:214-ff). I detta kapitel skall därför 
studiens teoretiska utgångspunkter presenteras.  
 
Samverkan 
Med samverkan menas vanligen någon form av interaktion mellan aktörer som 
kan ta sig väldigt olika uttryck. Den samverkan som skildras i denna studie 
antas dock ha vissa karaktärsdrag som kan sägas påverka villkoren för denna. 
För det första är ett självklart kännetecken att samverkan involverar två eller 
flera aktörer. För det andra är varje aktör sin egen principal, d v s aktören råder 
över sig själv och kan fatta beslut som rör den egna verksamheten, snarare än att 
behöva hänvisa till andra beslutnivåer inom den egna verksamheten. Denna 
autonomi är speciellt svår att uppnå inom offentliga organisationer eftersom 
olika former av beslutsbefogenheter är fördelade på olika beslutsnivåer. Om 
samverkan dessutom innebär att ekonomiska resurser skall tas i anspråk kan 
möjligheten att samverka styras av organisationens budgetprocess, d v s om 
medel inte finns avsatta för samverkan kan möjligheterna i alla fall temporärt 
begränsas. Ett tredje karaktärsdrag är att samverkan förväntas vara varaktigt 
över längre tid och medföra återkommande interaktion mellan aktörerna. För det 
fjärde innebär samverkan att aktörerna bidrar med någon form av resurs, såväl 
materiella som immateriella. Samverkan implicerar slutligen att det finns någon 
form av delat ansvar för att aktiviteterna leder till någon form av resultat 
(Peters, 1998:12). 
 
De arrangemang som formar samverkan kan också vara uppbyggda på olika sätt. 
Den ena ytterligheten är samverkan som bygger på formella regler för hur 
samverkan skall se och vilka påföljder en aktör kan räkna med om denne inte 
följer de gemensamma reglerna. Den andra ytterligheten är samverkan sker 
väldigt informellt. I det senare fallet blir samverkan i högre grad beroende av de 
personer som representerar aktörerna (Peters, 1998:14). 
 
Valet att delta i samverkan ses ofta som ett rationellt val av aktörer som vill nå 
vissa policyrelaterade mål och det går att urskilja ett antal faktorer som 
påverkar huruvida samverkan uppfattas av aktörer som ett effektivt sätt att 
organisera sig för att hantera en viss uppgift. Det förefaller också vara så att 
sannolikheten att samverkan leder till att policymålen nås ökar desto fler 
faktorer som är uppfyllda. Den första faktorn är grad av gemensamma intressen 
mellan aktörerna rörande de mål som skall uppfyllas. Förespråkare av 
samverkan som sätt att hantera uppgifter tenderar att se det som ett mål i sig 
och att skapandet av olika samverkansarrangemang därför skall stödjas. Det kan 
vara korrekt, givet att samverkan kan utvecklas, även om mål initialt saknas. 
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Avsaknad av formulerade mål kan samtidigt leda till att aktörer inte avsätter 
nödvändiga resurser, utan snarare frågar sig vad de kan ha för nytta av att delta 
i samverkan. En andra faktor är möjligheten till olika former av utbyte mellan 
aktörerna. Grunden för utbytet är att de olika aktörerna förfogar över någon 
form av resurs som de andra betraktar som värdefull för att nå målen, vilket 
alltså skapar incitament till samverkan. Den tredje faktorn är av negativ 
karaktär och handlar om frånvaro av bättre sätt att uppnå samma mål. En fjärde 
faktor handlar om ledarskapet hos de olika aktörerna. Inställningen till och 
intresset för samverkan och de policymål som finns inom ledarskapet kan 
påverka utfallet. Även om det objektivt sett kan finnas goda argument för 
samverkan kan ett bristande stöd och intresse från t ex en kommunledning leda 
till sämre resultat än om förhållandena vore de motsatta.  
 
Slutligen bör ett ytterligare incitament till att delta i samverkan nämnas. 
Deltagande i samverkan kan tolkas som ett resultat av rationella val, men 
deltagande kan även vara en symbolhandling från aktörens sida. Genom att 
delta kan aktören uppfatta det som att denne uppfyller förväntningar från sin 
omgivning. I sådana situationer handlar det om att aktören väljer att delta då 
denne uppfattar det som att icke-deltagande kan vara förknippat med sociala 
kostnader såsom exempelvis offentlig kritik, skadat anseende eller försämrade 
relationer med berörda aktörer.   
 
Interkommunal samverkan 
Kommunerna ställs idag inför stora ekonomiska och politiska förändringar där 
kommuner, i syfte att hantera dessa förändringar, i allt större utsträckning sökt 
samarbete med andra offentliga och privata aktörer. Det finns olika orsaker till 
att antalet samverkansprojekt ökat. Det kan handla om att mobilisera och nyttja 
gemensamma resurser. Motivet för samverkan är här främst ekonomiskt och 
drivkraften är att kommunerna kan genom stordrift minska de kostnader 
kommunerna har för att utföra olika uppgifter. Motiven bakom samverkan kan 
dock vara andra än ett rent ekonomiska. Det kan även handla om att mobilisera 
resurser i syfte att stärka den regionala identiteten och göra regionen attraktiv 
för människor och företag eller att samverka kring resursbevarande av 
gemensamma resurser i den naturliga miljön, såsom exempelvis hav eller 
vattensystem (Lundqvist i Gossas, 2003:19-21). 
 
Tidigare forskning kring interkommunal samverkan har bland annat studerat 
vilka geografiska och innehållsliga mönster som går att finna. Då det gällde 
spridning av policyinnovationer visade det sig att det vanligaste var att 
innovationer spreds till angränsande kommun och det var särskilt tydligt om den 
kommunen låg i samma län (Schmidt i Lundqvist, 1998:99). En senare studie har 
visat att de flesta mellankommunala samarbeten är mellan kommuner inom 
samma län och om samarbetet sträcker sig över länsgränser är det mellan 
kommuner som gränsar mot varandra (Lundqvist, 1998:99). Ytterligare mönster 
rörande samverkan visar att det ofta sker då målen för samverkan går att 
aggregera på en högre nivå, vilket innebär att det är enklare för de enskilda 
aktörerna att enas om en gemensam målbild. Exempel på detta kan vara stora 
investeringar i infrastruktur eller energiproduktions-anläggningar. Ett annat 
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exempel är förvaltning av gemensamma resurser såsom exempelvis 
vattenområden som sträcker sig genom flera kommuner (Lundqvist, 1998:99). 
Formerna, eller det institutionella arrangemanget, som reglerar samverkan har 
också visat sig variera.  Den vanligaste har varit olika typer av gemensamma 
överenskommelser som inte är lagligt reglerade i t ex kommunallagen. 
Samverkansformen kommunalförbund som regleras i kommunallagen utgjorde 
endast 5 % av alla partnerskap. (Lundqvist, 1998:99). De områden där 
samverkan var vanligast (44 %) var inom olika former av resursutnyttjande 
såsom kollektivtrafik, tekniska tjänster samt brand- och djurskydd. Samverkan 
kring uppgifter som har att göra med hållbar resursanvändning, såsom t ex 
miljöskydd och fysisk planering, skedde bara i knappt 10 % av fallen. Valet av 
samverkansform visade sig också vara relaterat till målet för samverkan. I fall 
där resursmobilisering var ett mål var det betydligt vanligare med en 
samverkansform som inte reglerades i lag och där kommunerna således behöll en 
högre grad av kontroll över samverkan, eftersom det då är enklare att upplösa 
eller förändra. 
 
Oavsett anledning är det gemensamma att samverkan i olika former ofta 
initieras för att kommunerna ser det som ett sätt att öka sin handlingskraft. Det 
handlar alltså primärt inte nödvändigtvis om ökad ekonomisk effektivitet utan 
ett sätt att stärka förmågan att driva utvecklingsfrågor och påverka det 
omgivande samhället i en större omfattning än vad som är möjligt om 
kommunerna agerar på egen hand. Detta kan bland annat ske genom bildande 
av regionala samverkansorgan som kommuner tillsammans med landsting kan 
bilda och ta över regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor samt frågor som rör 
transportinfrastrukturen (Lag, 2002:34). Istället för att öka den ekonomiska 
effektiviteten handlar detta alltså om att kommunerna utökar ansvaret till att 
omfatta fler uppgifter och blir en aktör som verkar på regional nivå. Statens 
strategi för att möta dessa förändringar är idag många gånger att skapa 
incitament för kommunerna att på egen hand söka samarbeten. Detta kan 
handla om att avskaffa hinder för samverkan, men även att på olika sätt stödja 
initiativ till samverkan i exempelvis nätverkskonstellationer.  Sammantaget gör 
denna utveckling det mindre relevant att se kommunen som en territoriellt 
avgränsad administrativ enhet, utan snarare en nod i en uppsättning nätverk 
skapade för att hantera olika uppgifter. Utvecklingen med allt mer utvecklad 
interkommunal samverkan har inneburit att konkurrensen om inflytande har 
ökat på den regionala nivån, vilket kan vara en källa till konflikter och i vilket 
sammanhang man skall betrakta den förändrade regionala ansvarsfördelningen 
som inledningsvis beskrevs. 
 
Om kommuner och nätverksstyrning 
Genom nätverksstyrning överlåter staten åt kommuner och andra aktörer att 
samverka och koordinera sig för att lösa olika problem, och statens roll är att 
fastställa de institutionella ramarna för detta (Gozzas, 2003:10). Nätverk av 
ömsesidigt beroende aktörer som har ett i någon grad stabilt samarbete kring ett 
policyproblem eller offentligt program brukar definieras som policynätverk 
(Hertting, 2003:39). Denna definition ger dock inget stöd då det gäller att förstå 
hur policynätverk uppkommer. Enligt Hertting skall ett ömsesidigt beroende ses 
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som en strukturell relation där samverkan skall förstås som ett 
koordineringsproblem som aktörerna har att hantera. Att istället betona 
strävanden efter ett stabilt samarbete lyfter fram aktörernas ageranden för att 
hantera olika uppgifter genom att hitta samverkansformer och mobilisera 
erforderliga resurser (Hertting, 2003:40).   
 
Ett sätt att förklara nätverkens uppkomst är att det ömsesidiga beroendet blivit 
en faktor som gynnar stabilt samarbete i ett visst sammanhang. Om 
uppfattningen att samverkan är det bästa alternativet i det aktuella 
sammanhanget finns incitament att få samverkan att fungera vilket torde 
innebära att det ömsesidiga beroendet mellan aktörerna ökar successivt. 
Förhållandena kan också vara sådana att det sedan tidigare finns ett etablerat 
stabilt samarbete, inneburit att aktörerna successivt blivit ömsesidigt beroende. I 
sådana fall har det sannolikt, i alla fall på ett övergripande plan, etablerats sätt 
som strukturerar samverkan.  
 
Nätverksstyrning som styrningsteori bygger på antagandet att aktörer, som inte 
primärt är utsedda att verkställa policy formulerad av en överordnad hierarkisk 
nivå, agerar för att etablera samverkansformer som kan gynna samtliga aktörer. 
Eftersom samverkan alltså inte har som mål att verkställa redan formulerande 
mål är det centrala att studera istället den process under vilken aktörerna 
interagerar och utbyter information om deras olika problemföreställningar och 
preferenser då det gäller val av lösningar samt där de agerar för att fatta 
kollektiva beslut.  
 
De kollektiva besluten, som fattas inom ramen för samverkan, föranleder någon 
grad av behov av koordinering mellan aktörerna. Att i nätverk koordinera 
agerandet fordrar regler som föreskriver vad som måste, inte får eller kan göras. 
Teoretiskt sett saknar nätverk ett styrande centrum, d v s aktörerna är 
jämställda och ingen aktör bestämmer således över de övriga. Skapandet av 
regler är alltså även det en del av samverkansprocessen.  
 
De regler som förekommer kan vara av olika typer. Elinor Ostrom har 
identifierat ett antal typer av regler förekommande inom politiska och sociala 
situationer, vilka skall ses som idealtyper. I Tabell 1 presenteras dessa 
regeltyper och hur regeln kan tillämpas i fall av nätverksstyrning (Hertting, 
2003:47-49; Ostrom, 1986:468; Ostrom, 2007:38-39).   
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Tabell 1: Regeltyper i politiska och sociala situationer och deras tillämpning i 
nätverksstyrning 
Dimension  Definition Nätverksstyrning 
1. Gränsregler 
 

anger vem eller vilka som 
måste, kan eller får ingå i en 
politisk process 

Fri entré, fri sorti, informella 
erkännanden av ömsesidiga 
beroenden  

2. Positionsregler anger vilka särskilda roller 
som finns inom processen 

Resursinnehavare, berörda 
intressen 

3. Omfångsregler anger vilka frågor och 
företeelser som institutionen 
omfattar 

Funktionellt och geografiskt 
avgränsat policyproblem 

4. Auktoritets- eller 
procedurregler 

anger vilka handlingssätt och 
strategier som aktörerna kan 
eller måste vidta 

Deltagarna kan agera själva 
men är beroende av samarbete 
med varandra för att 
mobilisera maximal 
implementeringskapacitet 

5. Aggregeringsregler anger hur relationen mellan 
enskild aktör och kollektivt 
utfall ser ut och därmed 
vilken kontroll som en 
deltagare i en viss position har 

Förhandlingar krävs för att 
deltagarna skall kunna 
samordna sig och mobilisera 
resurser 

6. Nyttoregler  anger vilket utbyte och nytta 
som aktörer har av att vara 
deltagare 

Inflytande, maktbyte, att bli 
hörd  

7. Informationsregler  Uppriktigt utbyte av 
information om 
föreställningar och 
preferenser 

 
Gränsregler anger vem eller vilka som måste, kan eller får ingå i en politisk 
process. Detta kan framgå av formella beslut, men kan även definieras mer 
informellt i form av bekräftelser av ömsesidiga beroenderelationer.  Nätverk är 
öppna och bygger på frivillighet, varför det inte finns tvingande gränsregler. 
Positionsregler anger vilken roll aktörerna har i processen utifrån det intresse 
man representerar och de resurser man förfogar över. Omfångsregler anger vilka 
frågor som omfattas av nätverket, d v s vilka policyproblem som skall adresseras 
inom ramen för denna samverkan. Detta kan innebära att aktörerna kan delta i 
andra nätverk kring andra frågor där de möts men andra regler tillämpas. 
Procedurregler anger vilka handlingssätt som är tillåtna inom nätverket, vilket 
kan innebära att aktörer har såväl skyldigheter som rättigheter att agera på ett 
visst sätt. Då nätverksstyrning tillämpas innebär detta frånvaro av tvångsmakt 
eller utfärdande av tvingande direktiv. Aggregeringsregler anger hur relationen 
mellan enskild aktör och kollektivt utfall ser ut och därmed vilken kontroll som 
en deltagare i en viss position har.  Utifrån principerna om nätverksstyrning 
innebär detta att aktörerna kan välja samarbete eller att stå utanför samarbete, 
vilket försämrar möjligheterna för aktörerna som grupp att nå sina mål. Detta 
innebär i sin tur att gemensamma överenskommelser måste träffas genom 
förhandling.  
 
Nyttoregler anger vilket utbyte och nytta som aktörer har av att vara deltagare. I 
fall där samverkan sker på frivillig grund och där parterna således behåller sin 
autonomi ger deltagande i samverkan parterna åtminstone en möjlighet att 
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påverka andras uppfattningar och preferenser. Slutligen, anger 
informationsregler hur informationsbytet sker inom nätverket. I fall av 
nätverksstyrning antas det ske genom ett uppriktigt informationsutbyte mellan 
aktörerna om deras respektive föreställningar och preferenser, vilka kan förstås 
genom att använda ramverket om policykulturer. Hendriks (1994) menar att vi 
kan tala om olika policykulturer då vi vill försöka förstå hur problem definieras 
och vilka policyförslag som presenteras (Hendriks, 1994:51–52). Policykultur 
skall här förstås som de värderingar, normer och övertygelser som policyaktörer 
[…] har i en specifik policyfråga (Hendriks, 1999:68). De olika typerna som 
förekommer skall förstås som idealtyper. Då idealtyper används är det viktigt att 
notera att de är analytiska verktyg som bidrar till att bringa ordning i det 
empiriska materialet, men de avser inte att beskriva verkligheten och man skall 
heller inte förvänta sig att finna renodlade idealtyper i verkligheten (Bergström 
& Boréus, 2000:158,170).  
 
Policykulturer 
Teorin om policykulturer utgår ifrån kulturella idealtyper som benämns den 
individualistiska, hierarkiska, respektive egalitära idealtypen1. Konstruktionen 
av idealtyperna bygger på antagandet att aktörer har tydliga uppfattningar, 
värderingar, känslor och intressen som är djup rotade och påverkar deras 
agerande. Skillnader mellan aktörer då det gäller i dessa frågor kan vara källa 
till konflikt i politiken om problemet definition eller målformulering (Algotsson, 
1996:149; Thompson och Wildavsky, 1986:275-278; Hendriks, 1999:37–38; 
Verveij, 2007:475). I denna studie granskas samverkansprocesserna utifrån vilka 
kulturer som finns närvarande och om eventuella skillnader i kulturer kommer 
till uttryck i agerandet och hur detta hanteras i samverkansprocesserna.  
  
Den individualistiska policykulturen 
Den individualistiska policykulturens grundvärderingar är den individuella 
friheten, som värnas genom att individen har möjlighet att göra sina egna val i 
olika frågor. Enligt detta synsätt måste åtgärder främst skydda individuella 
rättigheter genom ett majoritetssystem beslutsfattande system, men med hänsyn 
tagen till minoriteter. Medlemmar av den individualistiska kulturen föredrar löst 
sammanslutna nätverk där friheten för aktörerna är stor och där samverkan 
sker genom förhandling och olika överenskommelser snarare än formaliserat 
genom regler (Ney, 2009:39). 
 
En problemdefinition utifrån individualistiska grundvärderingar tar sin 
utgångspunkt i att det föreligger begränsningar av den individuella friheten. 
Inom ramen för Pilotlän Kalmar innebär detta att miljöpåverkan inte 
nödvändigtvis uppfattas som ett problem förrän miljöeffekterna börjar inkräkta 
på den individuella friheten för medborgarna. Ett policyförslag skulle bygga på 

                                                 
1 Ramverket innehåller en fjärde idealtyp benämnd den fatalistiska policykulturen som 
utelämnas här då antagandet är att den inte kan vara förekommande i samverkansprocesserna.  
Den fatalistiska policykulturen skiljer sig åt från de övriga då den kännetecknas av passivitet. 
Eftersom det enligt fatalisterna är liten möjlighet att försöka påverka interaktionen är det mest 
rationella att avstå från deltagande. (Hendriks, 1999:53-54; Ney, 2009:41). 
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en fri marknadslösning snarare än reglering och rikta sig mot utbudssidan före 
efterfrågesidan Ett sätt att öka utbudet är öka energiproduktionen, vare sig det 
gäller ändlig eller förnybar energi. I och med detta är åtgärder för att stimulera 
ökad energiproduktion att föredra framför energieffektiviseringsåtgärder, 
åtminstone så länge de inte bygger på marknadslösningar.  
 
Den egalitära policykulturen 
Enligt den egalitära policykulturens grundvärderingar skall resurser vara 
tillgängliga för alla, d v s en intragenerationell rättvisa. Detta innebär att dagens 
generation måste även beakta framtida generationers behov då vi formar dagens 
samhälle (Hendriks, 1999:52; Stenmark, 2000:37).  Egalitärer uppfattar naturen 
som skör och gemensamt beslutsfattande bör präglas av principerna om 
deltagardemokrati med beslutsfattande på gräsrotsnivå. Inom den egalitära 
kulturen dominerar uppfattningen att aktörer inom nätverket är jämställda och 
att förekommande regler skall strukturera interaktionen i så liten utsträckning 
som möjligt (Ney, 2009:41). 
 
Problemet, enligt det egalitära synsättet, är att samhällets energisystem i stor 
utsträckning byggts upp utan större hänsyn till hur de negativa effekterna 
fördelas. Inom ramen för Pilotlän Kalmar skulle egalitära policyförslag således 
innebära olika åtgärder för att begränsa energianvändningen, men även 
stimulera ökad produktion av förnybar energi. 
  
Den hierarkiska policykulturen 
I den hierarkiska kulturen dominerar uppfattningen att gällande regelverk skall 
följas, oavsett dessa är formella eller informella, och styras av experter på det 
aktuella området. Styrning sker företrädesvis i en hierarkisk ordning från 
överliggande till underliggande administrativ nivå, s k top-down (Ney, 2009:40-
41). Kännetecknande är en stor tilltro till teknik för att lösa olika 
problemsituationer. Genom att bevaka och ha kontroll över energisystemet och -
produktionen skulle således ordning i systemet upprätthållas. En ökad 
energianvändning som skapar obalans i systemet är initialt inget problem. Enligt 
den hierarkiska policykulturen kan ökningen mötas med ökad produktion, men 
även energieffektiviseringsåtgärder. Avgörande för val är vad som anses vara 
effektivast. Först då dessa lösningar är uttömda eller inte anses genomförbara 
börjar energianvändningen att uppfattas som ett problem varvid olika sätt att 
minska användningen blir viktiga för att återställa balansen i systemet. 
  
 
I denna studie antas att det i policyprocessen oftast deltar aktörer från dessa 
olika policykulturer. Aktörerna, som vid en viss tidpunkt är involverade i en 
policyprocess, kan sägas utgöra en policygemenskap och denna kan i princip vara 
allt mellan en monokulturell hegemoni, d v s dominerad av en policykultur, till 
en multikulturell pluralism, d v s flera jämlika policykulturer (Hendriks, 
1994:51). Thompson, Ellis & Wildavsky (1990:96) menar dock att alla processer 
till viss del måste vara kulturellt pluralistiska för att vara framgångsrika. I 
denna studie antas dessutom att de olika värderingsmönster, som kännetecknar 
de olika idealtyperna, kan medföra skillnader i aktörernas syn på problem 
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rörande energihushållning och hållbar utveckling samt vilka principer som bör 
styra samverkansprocessen (se Tabell 2).  
 
Tabell 2: Policykulturernas karaktärsdrag i förhållande till energiområdet 
Policykulturer Individualistiska Egalitära Hierarkiska 
Grundläggande 
värderingar 

Individuell frihet, mobilitet Hållbarhet, rättvisa Kontroll, ordning, 
teknikoptimism 

Problemdefinition Inskränkningar av friheten Energiproduktionens kort- 
och långsiktiga 
miljöpåverkan 

Energiproduktion - tillgång 
och miljöpåverkan 

Policyinriktning Marknadslösningar såsom t 
ex avgifter, subventioner för 
att skapa en viss mix av 
energiproduktion 

Begränsa energiproduktion 
baserad på ändliga 
resurser, satsa på förnybara 
energislag  

Ny teknik och nya sätt att 
hantera energiproduktion 
och -användning  

Nätverksegenskaper Aktörerna behåller stor 
frihet, låg grad av 
interaktion 

Jämlika aktörer, hög grad 
av interaktion 

Regelstyrda, hierarkisk 
ordning, hög grad av 
integration 

 
 De sätt dessa kulturella skillnader hanteras antas påverka funktionssättet i 
samverkansprocesser. En möjlighet är att nätverken, inom vilket samverkan 
sker, ger aktörer från olika politiska kulturer möjlighet att delta och där 
deliberativa processer tillåter ifrågasättande av rådande ståndpunkter, åsikter 
och förståelse. En annan möjlighet är en policykultur tillåts dominera, även om 
andra är närvarande. I dessa fall kan konsekvenser vara målmedvetna lösningar 
som dock är bristfälliga både då det gäller effektivitet och legitimitet. Effekten av 
samverkan kan vara begränsad, eftersom en sluten kulturell hegemoni har 
dominerat processerna rörande målformulering, problemformulering och val av 
relevant kunskap. För att undvika detta bör systemet präglas av tillgänglighet, 
det vill säga att aktörer från alla kulturer har tillgång till processen och 
lyhördhet, det vill säga att aktörer är lyhörda för argumenten från andra 
(Thompson, 2008:212).  
 
I detta kapitel har de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien 
presenterats. I följande kapitel behandlas de metodologiska överväganden som 
gjorts för att utifrån det teoretiska ramverk som beskrivits besvara studiens 
frågeställningar. 
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3. Genomförande, metod & material 
 
Projektet har genomförts som en fallstudie av Pilotlän Kalmar och omfattar de 
handlingar och beslut som kan hänföras till formandet av en regional samverkan 
inom programmet Uthållig kommun. Studien tar sin utgångspunkt hos de 
enskilda aktörerna, d v s samtliga tolv kommuner i Kalmar län samt 
regionförbudet, länsstyrelsen, landstinget och Linnéuniversitetet som 
fortsättningsvis benämns parter vilket är det begrepp som används. Därefter 
sker en utvidgning av studien till att omfatta utvecklandet av de regionala 
samverkansprocesserna.  
 
Flera av parterna agerar länsövergripande, men på olika mandat. Länsstyrelsen 
ansvarar för de statliga insatserna i enskilda län med målet att utifrån en 
helhetssyn kombinera nationell politik med regionala inslag. Ett av de områdena 
som länsstyrelserna ansvarar för är de statliga insatserna i det regionala 
utvecklingsarbetet (Halvarsson, 2003). I detta fall har dock mycket av detta 
arbete flyttats över till Regionförbundet i och med dess bildande. En annan part 
som agerar länsövergripande är landstinget vars huvudsakliga ansvarsområde är 
hälso- och sjukvård, men även landsting har till uppgift att arbeta med 
utvecklingsfrågor inom sitt verksamhetsområde. Skillnaden är att detta är en 
frivillig uppgift för landstingen. Övriga parter är det tidigare nämnda 
regionförbundet, Linnéuniversitetet2 och länets tolv kommuner. 
 
Kommunerna har olika egenskaper som antas påverka deras respektive 
förutsättningar för samverkan, resursmobilisering, kapacitet att finna lösningar 
och att implementera dessa. De tolv kommunerna har en befolkning mellan 
knappt 6 000 invånare till drygt 60 000 invånare och respektive kommuns 
organisations storlek torde stå i relation till detta. De största 
befolkningskoncentrationerna finns i kustkommunerna Kalmar, Västervik och 
Oskarshamn. Bland länets tolv kommuner finns sex olika kommuntyper 
representerade (se Tabell 3). Sju av dem är av typen varuproducerande kommun, 
vilket innebär att en stor del av befolkningen bor och verkar inom det lokala 
näringslivet. Resterande kommuner är alla av olika typ. Av detta går det att anta 
att det även på denna grund är olika förutsättningar som föreligger för de olika 
kommunerna då det gäller att skapa en hållbar utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Linnéuniversitetet bildades 1 januari 2010 genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö 
universitet. 
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Tabell 3: Kommuner i Kalmar län – folkmängd och kommuntyp 
Kommun  
 

Folkmängd  
2010-12-313 

Kommuntyp4 

Borgholm 10676 Turism- och besöksnäringskommun 
Emmaboda 9187 Varuproducerande kommun 
Hultsfred 13696 Varuproducerande kommun 
Högsby 5777 Pendlingskommun 
Kalmar 62815 Större stad 
Mönsterås 12909 Varuproducerande kommun 
Mörbylånga 14021 Förortskommun till större stad 
Nybro 19651 Varuproducerande kommun 
Oskarshamn 26163 Varuproducerande kommun 
Torsås 6962 Varuproducerande kommun 
Vimmerby 15473 Varuproducerande kommun 
Västervik 36206 Kommun i tätbefolkad region 
 
 
Genomförande och metod  
Datainsamlingen har varit indelad i två faser. Syftet med den inledande fasen 
har varit att kartlägga vilka aktörer som är/har varit inblandade i arbetet med 
att utveckla regional samverkan inom programmet Uthållig kommun samt hur 
detta har utvecklats under programtiden. Detta har skett genom att studera 
befintlig dokumentation i form av avsiktsförklaringar, mötesprotokoll, 
minnesanteckningar, rapporter och annan dokumentation av arbetet. Materialet 
har insamlats via aktörernas hemsidor, Energimyndighetens extranät för 
Pilotlän Kalmar samt i samband med inledande kontakter med några av 
aktörerna. 
 
Den andra fasen syftar till att inventera vilka uppfattningar aktörerna har av de 
problem som de vill hantera, vilka lösningar de eftersträvar och vilken typ av 
hållbar utveckling som de åsyftar. Antagandet är här att rådande policykulturer, 
d v s uppfattningar om aktörernas problem och önskvärda lösningar, är av 
betydelse för vilka frågor som lyfts fram och var de sedan hanteras hos de 
enskilda aktörerna. Frågor av betydelse är således vilka i kommunerna som 
deltagit i ansökan och deltar i genomförandet av Uthållig kommun? Vilken 
                                                 
3 Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
4 Indelningen i kommuntyper Pendlingskommuner består av kommuner där mer än 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i någon annan kommun. Förortskommun till större stad är 
kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun och där det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna av typen 
Större stad. Större stad är kommuner med en folkmängd mellan 50 000 och 200 000 invånare 
samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. I kommungruppen Turism- och 
besöksnäringskommuner ingår kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och 
campingplatser överstiger 21 stycken per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per 
kommuninvånare. Varuproducerande kommuner är kommuner där 34 procent eller mer av 
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år förvärvsarbetar inom varuproduktion; tillverkning och 
utvinning, energi och miljö och byggverksamhet; enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI2007). 
Slutligen, består kommungruppen Kommun i tätbefolkad region av kommuner med mer än 300 
000 personer inom en radie på 112,5 km (SKL, 2010). 
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resursmobilisering som skett bland aktörerna, vilka positioner de har i olika 
nätverk eller hur de beskriver relationen till andra aktörer i nätverket. Vilken 
betydelse har expertkunskap haft då det gäller att definiera vilka problem 
aktörerna har med avseende på hållbar utveckling? Ett annat antagande är att 
många frågor rörande kommunernas uthållighet ligger på en högre administrativ 
nivå än den enskilda kommunen, vilket således sätter fokus på 
mellankommunala samverkansformer eller samverkan med andra, speciellt 
regionala, aktörer. Svar på dessa frågor och skapandet av en bättre bild av vilka 
strategiska överväganden som ligger bakom aktörernas beslut att delta i nätverk 
och vad som kan bidra till att förstå deras agerande och interaktion med andra 
aktörer har erhållits genom djupintervjuer med ett urval av de aktörer som 
deltar i det regionala samarbetet. För att kunna besvara studiens frågor har 
målet varit att identifiera de som deltar i processerna att forma det 
gemensamma länsöverskridande arbetet. Urvalet av intervjupersoner har 
baserats på en beskrivning av hur arbetet med Pilotlän Kalmar har organiserats 
på länsnivå. Enligt beskrivningen har det praktiska arbetet och dess innehåll 
drivits genom processer inom den referensgrupp som varit central i arbetet och 
av den anledningen är det samtliga medlemmar av referensgruppen, vid 
tidpunkten för intervjuerna, som intervjuats5.  

Intervjuerna har varit semistrukturerade till sin karaktär, d v s intervjuerna har 
strukturerats utifrån ett i förväg fastställt frågeunderlag där frågorna haft öppna 
svarsalternativ och där det funnits utrymme för följdfrågor. Intervjuerna har 
kompletterats med en enkät där frågorna har haft fasta svarsalternativ. I 
enkäten används begreppet energihushållning. Respondenterna har blivit 
instruerade att förstå begreppet som att det omfattar både produktions- och 
konsumtionssidan Frågeunderlag för intervjuer och enkät presenteras som bilaga 
1-2. 
 
Operationalisering av begrepp: 
En del av de begrepp som presenterats i kapitel 2 måste operationaliseras, med 
andra ord måste det fastställas hur de skall hanteras för att göras möjliga att 
observeras i det empiriska materialet. De olika regler som presenteras i Tabell 1 
kartläggs genom tryckt material och intervjuer enligt följande: 
  

• Gränsregler: tydliggörs genom en analys av hur aktörer kan ansluta sig till eller 
lämna processen. 

• Positionsregler: tydliggörs genom en analys av aktörernas roller i processen, deras 
inbördes relationer samt förfogande över resurser. 

                                                 
5 Referensgruppens sammansättning har varierat något under projekttiden. Ett flertal av det 
intervjuade har varit med sedan idén om ett pilotlän väcktes, andra blev involverade då den 
organisation de företräder gick med i den gemensamma ansökan, några har blivit involverade 
under projekttiden då ansvaret för partens deltagande har flyttats inom den egna organisationen 
och några har slutligen blivit involverade på grund av personella förändringar i den egna 
organisationen (Intervju 2-18). Eftersom de även representerar olika organisationer med olika 
roller och uppdrag är det rimligt att anta att de som grupp betraktat har många olika perspektiv 
på processen i projektet där det kan råda tämligen stor diskrepans.   
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• Omfångsregler: tydliggörs genom en analys av vilka frågor som hanterats inom 
processen och vilka eventuella prioriteringar som gjorts. 

• Auktoritets- eller procedurregler: tydliggörs genom en analys av de handlingar som 
kan, måste eller får vidta. 

• Aggregeringsregler: tydliggörs genom att analysera de förhandlingar som sker 
inom samverkan, där aktörernas inbördes relationer (huruvida de är jämlika eller 
om det finns asymmetriska maktrelationer)  

• Nyttoregler: tydliggörs genom en analys av aktörernas motiv för deltagande i 
processen 

• Informationsregler: tydliggörs genom en analys av hur aktörerna kommunicerar 
och uttrycker sina föreställningar och preferenser. 

 
Kartläggningen av aktörernas policykulturella tillhörighet sker genom sektion 
två i enkäten (se bilaga 2) samt intervjuerna. Som nämndes i kapitel 2 så är de 
presenterade policykulturerna idealtyper, men i realiteten kan aktörer dock 
förväntas vara mer komplexa i sina uppfattningar så att det inte med enkelhet 
går att placera dem i endera policykulturell idealtyp. Den systematiska 
kategorisering som har gjorts baseras på de värden och deras inbördes relation 
som respondenterna givit de påståenden som återfinns i enkätens sektion 2. 
Detta har kompletterats med intervjumaterialet i strävan att få en verifiering av 
den kategorisering som gjorts utifrån enkätsvaren.      
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4. Pilotlän Kalmar – ett regionalt utvecklingsarbete 

 
I detta kapitel beskrivs det arbete som aktörerna gjort inom ramen för Pilotlän 
Kalmar. Framställningen följer kronologiskt de processer som ägt rum under 
projektet, från ansökan att delta i Uthållig kommun till projektets formella 
avslutande 2011.  
 
Samverkan inleds 
Den 7 oktober 2008 samlades alla parter i Kalmar län och Energimyndighetens 
ledning vid ett upptaktsmöte i Kalmar. Under mötet undertecknade parterna en 
avsiktsförklaring och i och med detta var projektet Pilotlän Kalmar inom 
Energimyndighetens program Uthållig kommun formellt inlett. I praktiken hade 
dock parterna redan träffats och påbörjat arbetet. Under det första halvåret år 
2008 genomförde parterna uppstarten av projektet (Regionförbundet i Kalmar 
län, 2009a). 
 
Samtidigt presenterade Länsstyrelsen den energi- och klimatstrategi för Kalmar 
län som de tagit fram på uppdrag av regeringen. Den hade via 
Näringsdepartementet givit Länsstyrelserna i uppdrag att i samråd med 
Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, kommunerna samt andra 
berörda regionala aktörer utarbeta regionala klimat- och energistrategier. Målet 
var att därigenom bland annat minska klimatförändringarna, främja 
energiomställningen, öka andelen förnybar energi och främja 
energieffektivisering. Den vision som formulerades för Kalmar län indikerar att 
Länsstyrelsen ville använda länets resurser för att skapa tillväxt inom det 
förnybara energiområdet:  
 

”Kalmar län använder sina rika tillgångar på jord, skog, sol och vind till att 
eliminera utsläppet av fossil koldioxid och bli nettoexportörer av förnybar energi. 
Jordbruksnäringen utvecklas samtidigt som dess utsläpp av växthusgaser minskar” 
(Länsstyrelsen i Kalmar län, 2008:5). 

 
I regleringsbrevet uttrycktes också att strategierna skulle tillvarata 
möjligheterna till ett integrerat sektorsövergripande regionalt 
energiomställningsarbete i samråd med nationell och lokal nivå, vilket 
Länsstyrelsen också tog fasta på i strategin: 
  

”För att nå målen krävs en samverkan mellan länets aktörer. Arenor finns redan 
idag där samverkan sker. […] En viktig arena är ”Uthållig kommun” och ”Uthålligt 
län” […]”.(Länsstyrelsen i Kalmar län, 2008:5).  

 
Dessutom skrevs att möjliga synergieffekter med andra relevanta regionala 
program skulle tillvaratas (Länsstyrelsen i Kalmar län, 2008:5-6). 
 
I klimat- och energistrategin skrevs att målet till år 2030 var att förnybar energi 
skulle ersätta all energi som tidigare utvunnits ur fossilt bränsle. 
Elförbrukningen skulle dessutom minskas, men något kvantitativt mål 
fastställdes inte utan minskningen skulle vara så stor som möjligt. För att nå 
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målen skulle några huvudsakliga åtgärder genomföras, nämligen effektivisering 
av energianvändningen, konvertering från fossila till förnybara bränslen och 
ökad produktion av förnybara bränslen (Länsstyrelsen i Kalmar län, 2008:4-5).  
 
Den part som skulle stå för koordineringen av arbetet var Regionförbundet i 
Kalmar län:  
 

”En motor i arbetet är Regionförbundet som definierat klimatområdet som extra 
viktigt för Kalmar län där utvecklingsfrågor och miljöfrågor går hand i hand” 
(Länsstyrelsen i Kalmar län, 2008:5).  

 
Regionförbundet startade 1997 som en försöksverksamhet inom ändrad regional 
ansvarsfördelning. Vid försöksperiodens slut 1997 permanentades förbundet och 
ombildades till kommunalt samverkansorgan. Förbundets huvudsakliga uppgift 
är att vara en länsövergripande organisation för länets kommuner och landsting 
som skall tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling. Som en grund 
för arbetet har man tagit fram regionala utvecklingsprogram (RUP) där det är 
stipulerat vilka temaområden som utvecklingsarbetet skall fokusera på, 
nämligen: 
 

• En rund och gränslös region 
• Kultur och upplevelse som kreativ kraft 
• Konkurrenskraftigt näringsliv för en hållbar tillväxt 
• Lärande på alla nivåer 
• Miljö i balans      

  
Från ett tidigt stadium kunde Uthållig kommun under Regionförbundets ledning 
kopplas till andra aktiviteter inom energi- och klimatområdet som bedrevs i 
länet. Regionförbundet hade år 2006 satt upp ett mål om att länet skulle vara en 
fossilbränslefri region år 2030 och bildat en Klimatkommission som bl a hade till 
uppdrag att följa och granska det pågående arbetet inom energi- och 
klimatområdet (Regionförbundet i Kalmar län, 2006). Inledningsvis kopplades 
projektet till de regionala klimatmål som Regionförbundet hade fastställt som 
var fokuserade kring satsningar på förnybar energi i syfte att bidra till 
ekonomisk tillväxt: 
 

• Energi och miljö som tillväxtfaktor! Fler jobb och mer export.  
• Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län  
• Vindkraft - Vindkraft ska utgöra en betydande del i arbetet för en fossilbränslefri 

region.  
• Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi.  
• Effektivare energianvändning 

(Regionförbundet i Kalmar län, 2006)  
 
Arbetet med att uppfylla klimatmålen ägde rum under det övergripande namnet 
Fossilbränslefri region även kallat NoOil6. Dessa övergripande klimatmål bröts 
ner till delmål för avstämning år 2010,2014 respektive år 2020 och 
                                                 
6 För NoOil var målen att I) bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export, II) göra att 
Kalmar län är 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid och III) effektivisera länets energianvändning 
(Regionförbundet i Kalmar län, 2010b). 
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överensstämde med de regionala miljömål som länsstyrelsen hade fastställt. Att 
kopplingen gjordes mellan de regionala målen och Pilotlän Kalmar motiverades 
med att arbetet inom pilotlänet kunde förbättra möjligheterna att nå de redan 
beslutade regionala målen: 
 

”Genom att både på det lokala planet i kommunerna och gemensamt i länet höja 
intensiteten på klimat- och energiarbetet förbättras möjligheterna att nå målen.”                        
(Regionförbundet i Kalmar län, 2009a) 

 
Pilotlän Kalmar kom också tidigt att koordineras med ett EU-finansierat projekt. 
Via den regionala utvecklingsfonden hade ytterligare medel beviljats för att bl a, 
liksom i Pilotlän Kalmar, studera hur ett spontant samarbete mellan 
kommunerna i länet kan organiseras och utvecklas för att förverkliga de 
regionala klimatmålen inom Fossilbränslefri region.  
 
Intresset från EU för den offentliga sektorns roll då det gäller utvecklandet av 
förnybar energi och hur detta kopplas samman med ekonomisk tillväxt är också 
tydlig i ett EU-direktiv från 2006. De skäl till direktivet som framförs är att en 
effektivare energianvändning genom kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder 
anses kunna minska gemenskapens energiimport och utvecklandet av en 
energieffektivare teknik kan samtidigt öka gemenskapens innovationsförmåga 
och konkurrenskraft (4). Den offentliga sektorn tillskrivs en viktig roll i strävan 
att nå en effektivare energianvändning och uppmanas agera på flera olika sätt 
för att bidra till att stimulera en ökad energieffektivisering. För att stimulera 
efterfrågan av energitjänster skall den offentliga sektorn uppmanas ta ökad 
hänsyn till energieffektivitet då det gäller investeringar i energiförbrukande 
utrustning, energitjänster och andra åtgärder som syftar till förbättrad 
energieffektivitet (7). Den offentliga sektorn uppmanas även ta initiativ till 
pilotprojekt inom energieffektiviseringsområdet (8), sprida kunskapen om dessa 
projekt och visa goda exempel för främst övrig offentlig sektor (8,14) (EU direktiv 
2006/32/EG) 
 
Med anledning av samordning mellan projekten möjliggjordes en utvidgning av 
de aktiviteter som planerats, framförallt då det gällde det externa arbetet 
utanför projektgruppen. Dessutom uttalades målet att knyta dåvarande 
Högskolan i Kalmar7 till projektet, antingen genom någon form av samarbete 
eller som fullvärdig part i projektet (Regionförbundet i Kalmar län, 2009a). 
 
Sammanfattningsvis hade det alltså under de senaste åren blivit en ökad 
fokusering på energi- och utvecklingsfrågor i länet samt att det skett förändring 
av ansvarsfrågan i och med bildandet av Regionförbundet. Med dessa 
utgångspunkter inleddes projektet Pilotlän Kalmar.  
 
 
 
                                                 
7 Högskolan i Kalmar gick den 1 januari 2010 samman med Växjö Universitet och bildade Linnéuniversitetet. 
Strax innan hade högskolan formellt gått in i projektet i samband med att dess rektor skrev 
under avsiktsförklaringen 2009-10-02 (Linnéuniversitetet, Dnr 2009/810).   
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Verksamheten i pilotlänet 
I den verksamhetsplan som fastställdes av styrgruppen och som var en 
förlängning av avsiktsförklaringen förband sig parterna att var för sig:  
 

• Tillsätta en intern arbetsgrupp samt kontaktperson  
• Tillskapa övrig organisation som behövs för arbetet  
• Ta fram handlingsplan med tydligt uppställda mål  
• Förankra arbetet internt och hos kommunens medborgare och företag  
• Genomföra och driva aktiviteter med syftet att energiperspektivet blir en integrerad del 

av projekt och den egna verksamheten  
• Följa upp och utvärdera de insatser som görs, samt återrapportera dem till 

Energimyndigheten  
• Informera om lyckade satsningar, som kan verka som ett gott exempel 

 
I och med att kompletterande ekonomiska medel beviljades av den regionala 
utvecklingsfonden i syfte att bl a stärka näringslivsaspekterna initierades 
ytterligare aktiviteter såsom Expertstöd för social hållbarhet (jämställdhet, 
integration, folkhälsa m m), samarbete med Högskolan i Kalmar, sedermera 
Linnéuniversitetet (ev partnerskap) samt ytterligare aktiviteter för att skapa 
kontakter och spridning av kunskap kring verksamheten (Regionförbundet, 
2008a). 
 
En del av syftet med projektet var att på ett nytt område pröva det arbetssätt 
som använts inom Miljösamverkan Sydost. Där hade kommunernas miljökontor 
samverkat inom vissa problemområden, som varit svåra eller eftersatta, för att 
bygga upp relevant kunskap (Intervju 10).  Inom den samverkan väljs 
kontinuerligt projekt som löper under en period om vanligtvis ett år och vars 
resultat skall vara möjliga att använda för samtliga kommuner. Styrkan ligger i 
att här nyttja de större kommunernas kompetens för att stödja de mindre 
kommunerna som har mindre kapacitet att hantera olika typer av frågor som 
inte heller är lika frekventa (Intervju 13).   
 
Huvuddragen i verksamhetsplanen var därigenom att under 2009 bedriva 2-4 
länsgemensamma projekt inom områdena biogas, energieffektivisering, 
beteende/skola och transporter Principerna för urval av projekt var att välja 
sådant som parterna kände var angeläget att arbeta med och där arbete möjligen 
redan inletts i mindre omfattning: 
 

”Vi startar gemensamma projekt inom sådana områden som flertalet kommuner vill 
använda programmet till. Det arbete som bedrivs i de enskilda kommunerna skalas 
upp till ett gemensamt arbete som ger mervärde i form av kvalitetshöjning, 
effektivitet och möjligheter till lösningar som innefattar flera kommuner” 
(Regionförbundet, 2008b). 

 
De konkreta aktiviteter som beslutades om var uppdra åt arbetsgrupper att ta 
fram projektförslag inom respektive område, vilka senare skulle behandlas av 
styrgruppen som skulle besluta om vilka projekt som ska genomföras. Därutöver 
skulle två temadagar anordnas om solenergi respektive klimatanpassad 
upphandling.  
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Projektförslagen 
Att det blev områdena ovan som valdes var ett resultat av den urvalsprocess som 
ägt rum i referensgruppen där de röstat på 50 olika förslag. Förslagen indelades 
sedan i 17 områden där de röstade på vilka områden som samverkan skulle 
fokusera på (se Tabell 4). 
 
Tabell 4: Röstresultat från den första omröstningen 
 
Biogas 9 röster 
Utbildning och beteende  9 röster 
Energieffektivisering 5 röster 
Transporter och resor 5 röster 
Upphandling 2 röster 
Infrastruktur 1 röster 
Hållbarhetskonsekvensanalyser 1 röster 
Gatubelysning 1 röster 
Turism 1 röster 
Samhällsplanering, fysisk planering 1 röster 
Klimatmöte 1 röster 
Vindkraft, strategier och planer, 
internationellt samarbete, uppvärmning sol, 
uppföljning, avfall 

Samtliga 0 röster 

 
Mellan vissa områden var det i praktiken svårt att dra gränser, vilket innebar 
att närliggande förslag slogs samman. Exempelvis så fördes förslaget om ett 
gatubelysningsprojekt in under området energieffektivisering, vilket även skedde 
med förslaget om internationellt samarbete. Ett annat exempel är att förslaget 
om avfall sorterades in under biogas. Förslaget om vindkraftsprojekt fick inga 
röster, men eftersom det redan pågick projekt inom vindkraftsområdet 
beslutades det att inte föreslå inledande av nya projekt inom området, men det 
pågående dock skulle räknas som en del av UK. Området transporter 
uppfattades som ett viktigt område att arbete med samtidigt som det också här 
var svårt att sätta gränser mot andra områden, såsom biogas. Det beslutades 
därför att området transporter och de inkomna förslagen skulle behandlas vid ett 
särskilt möte. Det beslutades även att föreslå att den Klimatlöfteskampanj som 
redan inletts i Kalmar kommun skulle skalas upp till att bli länsövergripande. 
Mötet beslutade att föreslå fastställandet av fyra huvudområden, vilka kom att 
ingå i verksamhetsplanen; biogas, energieffektivisering, beteende/skola och 
transporter. Dock utpekades det inte specifika projekt inom områdena 
(Referensgruppen 2008-10-15). 
 
Vid styrgruppens första möte diskuterades förslaget till verksamhetsplan och 
huvudområden. Beslutet blev att godkänna förslaget och att konkreta 
projektförslag skulle tas fram av respektive huvudområdes arbetsgrupp för 
senare beslut i styrgruppen (Styrgruppen, 2008-11-07). 
 
Projekten tar form 
Vid det kommande referensgruppsmötet presenterades de förslag som tagits 
fram av respektive arbetsgrupp. Inom huvudområdet biogas var förslaget att 
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genomföra en utredning för att få en uppfattning om vilka orsakssamband som 
fanns mellan produktion, infrastruktur och konsumtion. Eftersom en ökad 
användning av biogas för främst fordon krävde en ökad produktion av biogas och 
en infrastruktur med tankställen ansågs det viktigt att få en helhetsbild av 
förutsättningarna (Referensgruppen 2009-02-13). Uppfattningen var också att 
det offentliga hade en roll i utvecklandet av biogasanvändningen: 
 

”Signalerna från offentliga förvaltningar är viktig för att andra delar i biogaskedjan 
ska komma igång såsom produktion och distribution. Uttalanden från offentligheten 
om intentionerna bör sammanställas och göras kända så att signalen till marknaden 
blir så stark som möjligt” (Arbetsgruppen, 2009-01-15). 

 
Vissa av funktionerna kunde bli en fråga för det offentliga, samtidigt som man 
ville att privata aktörer skulle engagera sig i produktion och distribution. En 
viktig del var här att stimulera en ökad efterfrågan på biogas. För att få till 
stånd ett ökat kommunalt engagemang skulle det därför tas fram 
informationsmaterial och visioner.  Slutligen föreslogs en insats för att ta fram 
fler substrat som kunde rötas, främst från det marina området (musslor, vass, 
fisk e t c.) (Referensgruppen 2009-02-13). Detta resulterade i ett EU-finansierat 
projekt för att studera möjligheterna att få fram de nya substrat för 
biogastillverkning ur Östersjön och länsgemensam utbildning för politiker och 
tjänstemän (Regionförbundet, 2010a).  
 
Under året var fler aktörer, däribland arbetsgruppen för biogas, inblandad i 
framtagandet av en handlingsplan för biogas i länet utifrån målet att bli en 
Fossilbränslefri region. I handlingsplanen formulerades en vision för år 2020: 
 

”Kalmars läns potential för biogas nyttjas på ett optimalt sätt. Biogaskedjan från 
produktion till användning har utvecklats i hela verksamhetsområdet. Det finns god 
tillgång på biogas som fordonsbränsle, med god spridning inom området. 
Biogasproduktion är spridd på många branscher och olika råvaror vilket tryggar 
försörjningen i en föränderlig värld. Kunskapen om biogas och dess fördelar har ökat 
i hela samhället vilket ökar efterfrågan och tryggar fortsatt tillväxt inom 
biogasbranschen” (Regionförbundet i Kalmar län, 2009b). 

 
Satsningen på biogas sågs som en del i arbetet med Fossilbränslefri region målen 
för detta arbete visar på ambitionen att minska användningen av fossilbränslen 
men samtidigt skapa ekonomisk tillväxt: 
 

”Kalmar län ska ta ett nationellt ansvar och bli Europas goda exempel. Länet ska 
vara en föregångsregion i arbetet med minskade klimatpåverkande utsläpp samtidigt 
som vi åstadkommit en hållbar tillväxt. Länet kan, genom ett gemensamt och 
strukturerat arbete, visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål och 
hållbar tillväxt” (Regionförbundet, 2009b). 

 
Genom att konvertera från fossil till förnybar energi, effektivisera energi-
användningen, producera förnybar energi, men också varor och tjänster som 
underlättar tjänster och produkter skulle transformeringen till ett 
fossilbränslefritt samhälle underlättas. Beräkningar visade att om 10 % av 
fordonsbränslet i länet ersattes med biogas skulle 1,500 arbetstillfällen skapas. 
Omställningstakten skulle öka genom ett samlat agerande i de frågor kommuner 
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och landsting äger själva, ett utökat samarbete med de övriga aktörer från såväl 
den privata sektorn som offentlig sektor och högskola och universitet. Det 
fastslogs att förverkligandet av det strategiska arbetet med att förverkliga målen 
skulle kräva omfattande insatser av ett stort antal aktörer i, men även utanför 
Kalmar län. Biogas Sydost8 fick ansvar för den del av arbetet som inkluderade 
aktörer utanför länet. Ansvaret att samordna arbetet inom länet tilldelades 
projektgruppen inom UK Kalmar län. För särskilda kommunövergripande 
projekt inom temaområdena delades ansvaret mellan projekt gruppen som skulle 
samordna och initiera aktiviteter som sedan skulle drivas av separata 
projektgrupper (Regionförbundet, 2009b).  
 
Inom huvudområdet energieffektivisering var förslag till gemensamt projekt att 
ta fram länsgemensamma mål och mätmetoder för energiförbrukning i olika 
typer av fastigheter. Dessutom föreslogs att det skulle anordnas ett antal 
gemensamma utbildningar inom energieffektivisering. Under 2009 arbetade 
arbetsgruppen för energieffektivisering med genomförandet av de beslutade 
aktiviteterna. De tog fram ett förslag till länsgemensamma mål för 
energiförbrukning i fastigheter uttryckt i förbrukningstal, vilket dock inte lyftes 
fram som ett förslag. Anledningen var att det saknades information om aktuell 
förbrukning, vilket innebar att det var oklart vilken effekt målen skulle ha. Det 
ansågs därför att länet borde ha en procentsats om 20 % minskning till 2020 som 
mål. Det genomfördes även studiebesök vid lasarettets solenergianläggningar 
(Arbetsgruppen, 2009-01-23, 2009-09-17; Regionförbundet i Kalmar län, 2010a). 
 
Inom området transporter föreslogs det att genomföra en förstudie för att ta fram 
planeringsverktyg för att samordna statliga, kommunala och landstings-
kommunala resor och transporter, vilket också genomfördes under året 
(Regionförbundet i Kalmar län, 2010a). 
 
Inom det sista området, beteende/skola, hade det ännu inte bildats någon 
arbetsgrupp. Energikontor Sydost presenterade dock idén om att skala upp 
Klimatlöfteskampanjen till ett gemensamt projekt. Gruppen beslutade här att 
förorda att alla kommuner kontaktades för att undersöka vilket intresse som 
fanns för detta (Referensgruppen 2009-02-13). 
 
Vid det kommande mötet i styrgruppen beslutades att gruppen ställde sig bakom 
samtliga förslag. Dessutom arbetades det för att sprida projektet 
Klimatslöfteskampanjen till hela länet från att ursprungligen vara ett projekt 
som endast Kalmar kommun deltog i (Styrgruppen, 2009-03-06). 
  
Projektomröstningen avseende 2010 
I slutet av 2009 genomfördes en omröstning om vilka projektidéer som parterna 
ville genomföra under 2010. Totalt 16 olika idéer fanns som alternativ. De idéer 
som flest ville arbeta med var energieffektivisering i kommunala (egna) 
fastigheter (43%, 9 st), samverkan om hantering av hushållsavfall för 

                                                 
8 Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som verkar för att stödja biogasutvecklingen i Sydöstra Sverige. 
Medlemmar är kommuner, energibolag, intresseorganisationer och företag (Internet 2)  
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biogasproduktion (33%, 7 st), byte till energisnål gatubelysning (29%, 6 st), 
energieffektivisering i företag (29%, 6 st), klimatsmart besöksnäring (24%, 5 st), 
energi- och klimatanpassad fysisk planering (24%, 5 st). Förslag såsom 
utbildning i sparsam körning (5%, 1 st) och gemensamma underlag för 
upphandling (10%, 2 st) var bland de som fick minst röster. Liksom året innan 
var det störst intresse för förslag inom områdena biogas och 
energieffektivisering. Det fanns dock ett större intresse för arbete inom 
besöksnäringen, medan intresset var mindre för området transport och resor 
(Regionförbundet i Kalmar län, 2009c). 
 
 
Verksamhetsplan 2010 
I september 2009 behandlade referensgruppen resultatet av omröstningen 
avseende satsningar under 2010. Då det gällde projekt hade energieffektivisering 
i egna (kommunala) fastigheter (45 %) och samverkan om hushållens matavfall 
för produktion av biogas (33 %) fått flest röster. Omröstning om temadagar hade 
resulterat i flest röster för temadagar om uthålliga transporter (45 %) och 
driftoptimering för fastighetsskötare (45 %). Gruppen enades därför om att 
föreslå styrgruppen dessa projekt och temadagar (Referensgruppen, 2009-09-09). 
 
Styrgruppen följde liksom året innan referensgruppens förslag. Dessutom 
fortsatte projektet kring Klimatslöfteskampanjen och gemensamt skulle man 
utföra temadagar kring uthålliga transporter och driftoptimering för 
fastighetsskötare. Med de extra EU-medlen blev det möjligt att genomföra 
ytterligare aktiviteter inom området, nämligen: 
 

- expertstöd för social hållbarhet (jämställdhet, integration, folkhälsa m m) 
- förbättrad informationsspridning 
- utökade näringslivskontakter 
- klimatforum 2009 
- regional slutkonferens 2011-03-10 
- deltagande i ytterligare konferenser och studiebesök 

(Regionförbundet i Kalmar län, 2009d). 
 
Biogas 
För 2010 beslutade gruppen att föreslå att 2010 års arbete skulle innehålla ett 
länsgemensamt projekt om samverkan kring hushållens matavfall för 
biogasproduktion. Projektet skulle inledas med ett möte mellan kommunpolitiker 
och tjänstemän som ansvarade för avfallshanteringen och skulle beröra 
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR), vilket är ett kommunalförbund bildat 
av kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås för gemensam insamling 
och hantering av avfall. Av den anledningen behövde kontakt även tas med 
förbundet for att bl a utreda formen för samverkan (Arbetsgruppen 2009-10-29, 
2010-09-02). 
 
Energieffektivisering 2010 
Den 1 januari 2010 infördes ett Energieffektiviseringsstöd vilket innebar att 
kommuner och landsting kunde söka ett energieffektiviseringsstöd från 
Energimyndigheten för strategiskt arbete med energieffektivisering i den egna 
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organisationen. Eftersom Länsstyrelsen i respektive län hade ansvar för 
samordning av det regionala arbetet med strategiska energi- och klimatfrågor 
skulle de utgöra ett stöd för de sökande. Skälet till inrättande av stödet var 
tidigare nämnda EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn 
ska vara en förebild i att energieffektivisera (Referensgruppen 2010-02-03). 
 
Under året bedrevs det gemensamma projekt Energieffektivisering i egna 
fastigheter, där det initialt kartlades hur kommunerna arbetade med 
energieffektivisering, vilken strategi de hade för att uppnå målet 20% och hur de 
såg på behovet av stöd och samverkan. Därefter genomfördes besök hos varje 
part, där kunskap om strategisk energieffektivisering och goda exempel 
förmedlas till berörda politiker och tjänstemän. Slutligen genomfördes andra 
informations- och utbildningsinsatser genom studiebesök i andra kommuner som 
genomfört strategiskt arbete med energieffektivisering och utbildning av 
fastighetsskötare (Arbetsgruppen 2009-10-20, 2009-12-15, 2010-03-04). 
 
En utmaning för projektet energieffektivisering i egna fastigheter visade sig vara 
att genomförandet av åtgärder i syfte att energieffektivisera är beroende av hur 
förvaltningarnas budgetar är konstruerade. Problemet var att kostnaden för en 
energieffektiviseringsåtgärd kunde ha en återbetalningstid på flera budgetår. De 
ekonomiska förtjänsterna med energieffektivisering skulle därför diskuteras med 
fastighetsansvariga. Parterna sökte under året energieffektiviseringsstödet. När 
stödet beviljats skulle en nylägesanalys, strategi och åtgärdsplan tas fram. Har 
blev det tydligt att samordning mellan Länsstyrelsen och Regionförbundet var 
nödvändigt då det gällde arbetet att stödja kommunerna att ta fram 
klimatstrategier och anpassningsplaner. Länsstyrelsen genomförde under hösten 
besök hos kommunerna för att diskutera deras energieffektiviseringsarbete 
(Referensgruppen, 2010-05-06, 2010-09-02).  
 
Inom övriga huvudområden var det inte lika mycket aktivitet. Inom området 
beteende/skola var det i huvudsak aktivitet inom Klimatlöfteskampanjen. 
Arbetsgruppen för transporter hade genomfört en temadag om transporter 
(Referensgruppen, 2010-09-02). Redan i maj månad hade det också inletts 
diskussioner om hur arbetet skulle prioriteras under 2011, som var det sista året. 
Medlemmarna i referensgruppen var av uppfattningen att många pågående 
aktiviteter kunde förlängas t o m 2011. En omröstning skulle dock genomföras 
kring återstående idéer och nya eventuella idéer (Referensgruppen, 2010-05-06). 
 
Projekt och temadagar 2011 
Omröstningen för projektåret 2011 resulterade i att referensgruppen beslutade 
föreslå styrgruppen att aktiviteterna under 2011 skulle vara temadagar där den 
ena skulle vara en utbildningsdag om klimat- och energifrågor för nyvalda 
politiker och den andra skulle behandla miljövänlig upphandling, vilket skulle 
inkludera Corporate Social Responsibility (CSR). De gemensamma projekten som 
föreslogs var ett projekt rörande energieffektivisering i företag, där det dels fanns 
stöd att söka och Energikontor Sydost höll sedan tidigare på med ett relevant 
projekt. Dessutom föreslogs det att man skulle ta fram en klimatsimulator för 
länet. Det kan noteras att intresset att ha ett solenergiprojekt är inte var så stort 
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även om det genomförts vissa aktiviteter inom det området (Referensgruppen, 
2010-09-02). 
 
Eftersom slutet på projektperioden närmade sig började också diskussionen om 
hur en fortsättning på samverkan efter Uthållig Kommun skulle forma sig. 
Medlemmarna i referensgruppen var positiva till fortsatt samverkan och ansåg 
att nätverket i Kalmar län borde hållas samman. I en fortsättning borde dock en 
avgränsning göras till vissa områden eller vara projektbaserad 
(Referensgruppen, 2010-09-02). 
 
Aktiviteter under 2011 
Projektet Pilotlän Kalmar avslutades 20 juni 2011 och under den sista 
projekttiden fortsatte arbetet kring biogassamverkan för hushållsavfall. Även 
arbetet med att ta fram nya substrat för rötning av biogas fortsatte under 2011, 
med bl a skördning och pilotförsök av rötning av vass. Ett storskaligt försök 
genomförs under 2012-13 (Internet 2). 
 
Inom området energieffektivisering fortsatte arbetet med energieffektivisering i 
egna fastigheter och energieffektivisering i företag (Referensgruppen 2010-11-
18). Den planerade energi- och klimatutbildning av nya politiker genomfördes av 
Linneuniversitetet i april 2011 (Linneuniversitetet, 2011). Därutöver fortsatte 
Klimatlöfteskampanjen och temadagen om upphandling genomfördes 
(Referensgruppen, 2010-11-18). 
 
Projektet som formellt avslutades vid halvårsskiftet 2011 hade lett till ett antal 
aktiviteter inom energi- och klimatområdet, men vad var bakgrunden till 
projektet, varför valde parterna att delta och hur har de uppfattat projektets 
genomförande? Dessa och andra frågor skall behandlas i följande kapitel. 
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5. Styrning, prioriteringar & val 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med 
referensgruppens medlemmar. Syftet har varit att få en djupare förståelse för 
anledningarna till att parterna ansökte om deltagande och de processer som har 
resulterat i de aktiviteter som beskrivits i föregående kapitel. 
 
Problemdefinition, vad och varför? 
Varför valde parterna att ansöka om deltagande i Uthållig kommun som 
utvecklades till Pilotlän Kalmar? I vilken grad fanns en tydlig uppfattning om att 
deltagande kunde bidra till hanterandet av identifierade problem eller var det 
andra faktorer som ledde till deltagande? 
 
Respondenterna har angivit ett antal anledningar till att de parter de 
representerar valde att ansöka om deltagande i programmet Uthållig kommun. 
Bland några parter sågs det som en naturlig del eller förlängning av det 
pågående länssamarbetet samlat under NoOil. Bland andra parter, i huvudsak 
kommuner, fanns också förhoppningar om att deltagande skulle innebära att 
deras interna miljö- och klimatarbete skulle kunna dra nytta av deltagandet. 
     
Länsstyrelsen hade arbetat med en energi- och klimatstrategi för Kalmar län, 
vilket skett i samverkan med Regionförbundet för vilka detta sågs som ett arbete 
som var i linje med det regionala utvecklingsprogram (RUP) som hade antagit 
2006. Deltagande i Uthållig kommun sågs alltså som ett sätt att nå de mål som 
fastställts för det regionala utvecklingsarbetet (Intervju 2, Intervju 3). Det 
länsgemensamma perspektivet lyfts även fram av en av respondenterna som 
menar att idén att alla kommuner borde delta i Uthållig kommun som en del i 
arbetet med Fossilbränslefri region ursprungligen kom från Energikontor Sydost. 
Det som uppfattades som positivt och lockade till deltagande var förväntningarna 
på stöd i form av bl a kompetens och att energi- och klimatfrågan kopplades ihop 
med näringslivsutveckling. När Energimyndigheten utlyste en andra etapp av 
programmet Uthållig kommun kontaktades därför myndigheten och idén 
presenterades. Eftersom Energimyndigheten ansåg att idén var intressant 
skrevs, förutom kommunernas egna ansökningar, en ansökan om att Kalmar län 
skulle bli ett pilotlän inom programmets omgång 2 (Intervju 9). 
 

”bakgrunden ligger ju i att vi redan hade ett gemensamt länsarbete. Vi hade 
gemensamma länsmål och vi jobbade gemensamt på en del olika sätt och här såg vi 
ju då en möjlighet att få lite struktur på det, att kanske synas inte minst” (Intervju 
9.) 
 

En annan respondent menade att de allmänna politiska intentionerna att arbeta 
med miljö- och energifrågor i kombination med länets mer specifika mål var en 
drivkraft: ”det är ju en intention som politiken ville ha – man ska jobba med de 
här frågorna, det är viktigt och sen kan man göra det på lite olika sätt givetvis, 
men det är ju lite mer dragkraft i det ifall man är alla länets kommuner och 
deltar i Uthållig kommun” (Intervju 7). 
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Respondenterna som representerar kommunerna angav som anledning till 
deltagande vanligen skäl som hade ett mer kommunalt perspektiv. Bland dessa 
var avsikten att den egna kommunen skulle kunna dra nytta av deltagande 
utifrån deras förutsättningar och beroende på och i vilken omfattning de redan 
hade inlett ett miljö- och klimatarbete. Bland dem som redan inlett arbetet sågs 
deltagande som en utveckling av det pågående arbetet. En av respondenterna 
menade exempelvis att: 
 

 ”kommunen har alltid varit en miljökommun […], alltså man har varit duktig på det 
här med Agenda 21-frågor och alltså miljöfrågor överhuvudtaget […] så att det var på 
något sätt självklart att vi skulle vara med i det här” (Intervju 4). 
 

En annan menade att: ”[v]i har alltså haft en prioritering av miljöfrågorna sen -
94 och ett kommunalråd har haft ansvar för frågorna sedan dess (Intervju 8). 
Andra skäl som framfördes var att kommunen ville marknadsföra sig inom 
förnybar energi (Intervju 11), arbetade med energifrågor (Intervju 7) och att 
kommunen arbetade med att skriva en klimatstrategi (Intervju 18). 
 
Respondenten företrädande en annan part menade att de sökte ett sätt att få en 
fortsättning på tidigare projekt. Efter att de genomfört ett projekt kallat 
Klimatpiloterna9 bestämdes att nya aktiviteter skulle genomföras för att 
fortsätta engagera invånarna arbetet med att nå NoOil-visionen. Det ledde till 
att länets kommuner engagerade sig i Klimatslöfteskampanjen som initierats av 
Världsnaturfonden (WWF). Det var dock ingen tanke som fanns då pilotlänet 
bildades utan beslutades bli en gemensam insats inom temaområdet beteende 
(Intervju 8). 
  
Det fanns samtidigt ett antal andra kommuner som menade att de inte hade 
kommit så långt i miljö- och klimatarbetet och därför såg deltagande som en 
möjlighet att få stöd att inleda eller öka takten på arbetet (Intervju 15, Intervju 
16). En respondent menade exempelvis att deltagandet var ett politiskt beslut 
eftersom miljöprofilen var viktig för kommunen, samtidigt som den 
miljöprofilerande verksamheten var tämligen blygsam vid ansökningstillfället 
(Intervju 16). 
 
En annan respondent menar att det här finns en koppling mellan omfattningen 
mellan kommunens insatser på området och dess storlek: ”vi är ganska små […], 
vi klarar inte att famna eller ha den här vida blicken på hela det här långa, 
breda spektrat som handlar om att hitta bra lösningar för allt från vatten och 
avlopp till andra miljömålsrelaterade grejor – då är det alltid bra att vara med i 
olika nätverk […] vi såg fördelar i att vara med i ett sådant här nätverk eller ett 
sådant program” (Intervju 6). 
 
Det faktum att det utvecklades till ett länsgemensamt projekt förefaller ha varit 
viktigt för vissa parter, samtidigt som det var mindre viktigt för andra som i 

                                                 
9 Klimatpiloterna var ett projekt som bedrevs i Kalmar kommun mellan åren 2007-09 där ett antal 
kommunmedborgare skulle efter olika råd om vad det gick att göra i vardagen för att minimera utsläppen av 
växthusgaser (Internet 3). 
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vissa fall även hade eller höll på att involvera sig i miljörelaterade projekt i 
andra nätverk. En av respondenterna menade exempelvis att ”[n]är man fick 
förfrågan så var man väl kanske lite tveksam till en början […] men när 
samarbetet började forma sig kändes det mer som självklart att gå in i det” 
(Intervju 5). Eftersom kommunen arbetat mycket med att konvertera från olja 
till biobränsle och påbörjat arbete med en energi- och klimatstrategi betraktades 
deltagande i pilotlänet som väl förenligt med det arbete som redan bedrevs i 
kommunen (Intervju 5).  
 
En annan part hade engagerat sig i det dåvarande nätverket 
Klimatkommunerna och avsåg därför inte till en början ansökan om att delta i 
Uthållig kommun.  När sedan förslaget om att hela länet skulle ansöka 
gemensamt ändrade man sig då det sågs som ett mervärde att bedriva arbetet 
med energi- och klimatfrågor gemensamt med övriga aktörer i länet: ”sen stödde 
vi ju den här tanken att vi skulle försöka hålla ihop länet och det stärktes ju 
ytterligare när både regionförbund, länsstyrelse och landsting var med från 
början”. Projektet sågs också som en naturlig fortsättning på det mer 
tidsbegränsade arbete som bedrevs inom Klimatkommunerna (Intervju 10). 
  
Företrädaren för en annan part ger istället uttryck för att programmet var 
viktigare än med vilka samarbete skulle ske: ”vi såg väl möjligheten att få hjälp 
med miljöfrågorna genom att gå med i UH-programmet. Länsdelen var sekundär. 
Det lobbades hårt för det, men det var inte skälet till att vi gick med utan det var 
själva programmet ” (Intervju 13).  Att programmet betraktades som intressant i 
sig uttrycks också av en annan respondent som menade att projektet var i linje 
med det arbete de redan bedrev och att de därför tidigt ansökte om att delta. 
Förväntan var att deltagande skulle ge arbetet struktur genom 
nätverkssamverkan med andra kommuner, dock var det då inte känt att det 
skulle bli kommunerna i länet (Intervju 12). 
 
Ett ytterligare skäl till deltagande som några ger uttryck för är att de kände till 
hur den första programomgången genomförts och antog att den andra skulle 
genomföras på samma sätt. En respondent menar att de förväntningar på det 
stöd parterna skulle få baserades på hur stödet från Energimyndigheten varit 
uppbyggt i omgång 1 där Energimyndigheten och olika forskargrupper på nära 
håll följde och stödde arbetet i 5 kommuner. Då idén om ett pilotlän växte fram 
blev det en ny dimension på det arbetet och ett delvis annat projekt än 
ursprunget (Intervju 8). 
 
Även om motiven för deltagande alltså har varierat blev det slutligen en 
gemensam ansökan som ledde till att projektet Pilotlän Kalmar inleddes. Den 
ursprungliga idén som formulerats i samtal mellan Regionförbundet, 
Länsstyrelsen och Energikontor Sydost fick alltså successivt stöd från alla de 
som skulle bli projektets parter. Det var till en del ett resultat av de insatser som 
Regionförbundet genomförde då det stod klart att det fanns ett intresse i länet 
(Intervju 2, Intervju 6). 
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Gemensamma mål för projektet 
De flesta respondenter kopplar ihop arbetet inom Pilotlänet med den 
länsgemensamma NoOil-visionen (Intervju 4, 5, 7, och 18). Fossilbränslefri 
region 2030 är det mål som formulerades 2006, NoOil. Minst lika viktigt är det 
att ta vara på möjligheterna att utveckla länets näringsliv utifrån målet att bli 
fossilbränslefritt. Programmet Uthållig kommun och pilotlänet hade inga direkta 
mätbara mål utan handlade om att utveckla arbetsformer för samverkan och 
kompetensutveckling för att förbättra möjligheterna att nå målet (Intervju 2 och 
12). Detta bekräftas av en annan respondent: ”vårt gemensamma mål var väl att 
samlas kring de målen och […] försöka få in klimat- och energifrågorna i den 
kommunala verksamheten” (Intervju 10). 
 
En av respondenterna menar att referensgruppen har haft stort inflytande över 
valet av temaområden, att parterna fritt har kunna välja hur de valt att 
engagera sig i respektive temaområde samt att parterna har haft samma 
möjlighet att påverka detta oavsett vilken part de företrätt (Intervju 5). 
 
Samverkan har strukturerats på samma sätt som inom Miljösamverkan sydost, 
där kommunernas tillsynsorganisationer för miljötillsyn haft en arbetsgrupp som 
lyft frågor som de uppfattat som viktiga att arbeta med (Intervju 6). 
 
Styrning och inflytande 
Styrning skall här ses som den mer formella kontrollen och kan i detta projekt 
beskrivas utifrån två dimensioner, dels den styrning som Energimyndigheten 
utövat utifrån att de formulerat de övergripande villkoren och målen för 
projektet och dels den styrning som skett internt i länet inom 
projektorganisationen. Inflytande inkluderar styrning men är ett vidare begrepp 
då det även inkluderar mer informella påverkansmöjligheter på en process. 
   
Energimyndighetens styrning 
Styrningen från Energimyndigheten beskrevs ske med ”ganska lösa tyglar”, 
eftersom kraven som ställts på parterna i pilotlänet uppfattas som tämligen 
enkla att uppfylla (Intervju 6, 10, 12, 14 och 17).  Detta beskrivs av en av 
respondenterna som positivt eftersom arbetsbelastningen i de kommunala 
organisationerna beskrivs som hög och det dessutom behövs tid för att göra de 
omställningar som är målet (Intervju 7). En annan respondent var av samma 
uppfattning och menade att parten har kunnat känna sig nöjda för det de gjort 
snarare än missnöjda för vad de inte gjort (Intervju 14). 
 
En annan respondent menade också att styrningen inneburit att kommunen har 
ändrat sitt agerande på ett sätt som har mer långgående konsekvenser i och med 
att miljö- och klimatfrågor har integrerats i den kommunala verksamheten:   
 

”Jag uppfattar det som en ganska mild styrning och det tror jag är en bra 
förutsättning för det handlar väldigt mycket om att få flera att tänka energi och 
klimat och för vår del även miljö då. Vi är små organisationer, men det är ändå 
många funktioner som ska ta det av det här” (Intervju 10).  
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Respondenten menar vidare att just det faktum att styrningen utifrån varit mild 
och att det fått ta tid har haft effekt på hur politikerna i kommunen förändrat 
sitt tanke- och arbetssätt:  
 

”inför denna mandatperiod var det första gången som fullmäktige tog beslut om 
inriktningsmål och utan att vi påpekat det kom de och frågade hur vi skulle ta med 
klimatfrågorna, koldioxidutsläppet, miljöfrågorna i inriktningsmålen. […] så det är 
viktigt tycker jag att man tänker på det från alla medverkande att resultatet kanske 
är det […] att man kanske fått flera människor med insikter och medvetande och de 
kan faktiskt göra någonting i sin vardag” (Intervju 10). 

 
Projektets interna styrning 
Projektet organiserades, som tidigare nämnts, med en styr- och referensgrupp. 
Som nämndes i kapitel 3 har intervjuerna gjorts med medlemmarna av 
referensgruppen och frågorna avser också endast att skapa en bild av det arbete 
som skett inom den. 
 
En genomgående uppfattning är att den interna processen beskrivs som väldigt 
informell och demokratisk (Intervju 6, Intervju 7, Intervju 12, Intervju 15, 
Intervju 16, Intervju 17). I diskussionerna inom referensgruppen beskrivs 
ambitionen ha varit att föra en diskussion och försöka formulera gemensamma 
idéer och förslag som alla parter kunde enas kring. Man försökte med andra ord 
skapa konsensus utan att för den skull bli formell (Intervju 2). Att detta fokus 
har valts förefaller naturligt givet det mandat gruppen haft:  
 

”Det är aldrig beslut som fattas, som är bindande för parterna, utan det handlar om 
att sprida information och engagemang, att parterna skall hitta en partner i någon 
fråga de vill arbeta med. I den meningen är gruppen snarast en arena” (Intervju 2). 

 
Samtidigt som målet varit att nå konsensus instämmer respondenterna i att det 
varit möjligt att föra olika ståndpunkter som kunnat avvika från den 
dominerande åsiktslinjen. En av respondenterna menade exempelvis att ”det är 
väldigt öppet för kommunernas egna synpunkter och ståndpunkter” (Intervju 5). 
Parterna förefaller också ha betraktats som jämlika oavsett man var en regional 
aktör eller liten kommun: ”även små kommuner kan vara med och påverka […] 
man ger dem en röst. Jag tror att det kan ha varit grunden för att vi har fått den 
här acceptansen” (Intervju 8). 
 
En rimlig förklaring till att det ändå förefaller ha varit tämligen lätt att nå 
konsensus har rimligen att göra med den frivillighet som funnits eftersom 
parterna inte varit förbundna att arbeta med frågor enligt en viss modell, utan 
har kunnat delta utifrån sina egna förutsättningar (Intervju 15).: ”[d]et är ju 
ändå väldigt högt till tak och […] varje kommun jobbar ju med sina egna projekt 
för sig och de redovisas ju så man får ändå många goda exempel” (Intervju 4). 
Parterna har alltså sedan själv valt vad de ville arbeta med. Det var alltså 
frivilligt att exempelvis ha med en representant i en arbetsgrupp. Till andra 
aktiviteter såsom temadagar och studieresor anmälde sig parterna utifrån eget 
intresse (Intervju 2). En av respondenterna menar vidare att mandatet och 
principen om frivillighet kan kopplas till det faktum att Regionförbundet ägs av 
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medlemmarna, d v s kommunerna och landstinget, och således är förbundets 
uppdragsgivare (Intervju 9). 
Det förs dock fram viss kritik mot detta arbetssätt då en respondent menar att 
den frivilliga karaktär som präglat arbetet och där mycket av samverkan kretsat 
kring kunskaps- och informationsutbyte dock leder till relativt låg 
utvecklingspotential för organisationen som helhet, eftersom det saknas 
bindande överenskommelser (Intervju 8). 

Inflytande 
Respondenterna har tillfrågats om vilken/vilka organisationer de anser har störst 
inflytande över energihushållningsfrågor i Kalmar län? Frågan handlar alltså 
inte specifikt om inflytande över projektet utan avser komplettera bilden av vilka 
aktörer som anses betydelsefulla i länets energiarbete i allmänhet. Figur 1 visar 
att respondenterna anser att länets aktörer, d v s kommunerna, 
Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i fallande ordning (baserat på 
nodens storlek) anses vara de mest inflytelserika10. Dessutom tillskrivs 
energibolag, Energimyndigheten, näringsliv och Energikontor Sydost stort 
inflytande. Eftersom inga representanter från dem ingår bland respondenterna 
får de en mer perifer position i nätverket. Det kan konstateras att dessa aktörer 
inte ingått i projektorganisationen även om de alltså anses ha inflytande över 
sakområdet i allmänhet. I ett länsperspektiv framgår också tydligt 
uppfattningen om skillnaden i inflytande mellan Regionförbundet och 
Länsstyrelsen, där den senare anses ha jämförelsevis ytterst begränsat 
inflytande.    

                                                 
10 Storleken på noderna speglar hur många andra parter som angivit parten som noden 
representerar i den aktuella frågan. Positionen i nätverket speglar det totala antalet svar 
kopplade till en specifik part oavsett det avser dess egna svar eller att andra respondenter har 
utpekat parten i sina svar (summering av in- och utgående relationer). Eftersom specifika 
kommuner inte kunde anges i svarsformuläret utan endast kommunerna som grupp, även om de 
i nätverket redovisas enskilt men anonymt, visar figuren att samtliga kommuner skulle ha varit 
lika integrerade i nätverket vilket alltså inte behöver ha varit fallet i praktiken. Det är också värt 
att notera att respondenterna endast är representanter för de formella parterna i Pilotlän 
Kalmar. Övriga organisationer som finns med i nätverket får därför en än mer perifer position än 
vad som kan ha varit fallet i praktiken. 
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Figur 1: Vilken/vilka organisationer anser du har störst inflytande över 
energihushållningsfrågor i Kalmar län? 
 
 
Samverkan 
En huvudsaklig idé bakom projektet var som tidigare nämnts att pröva och 
utveckla den samverkansform som utvecklats inom Miljösamverkan Sydost. Ett 
grundläggande kännetecken för samverkan är att det skall ske interaktion 
mellan deltagarna. Samverkan kan sedan ske under en rad olika former och ge 
olika slags utbyten. 
 
Samverkan mellan kommuner 
Intervjuerna med respondenterna i referensgruppen bekräftar att samverkan till 
övervägande del inneburit informationsutbyte och dialog om vilka områden som 
skulle prioriteras i arbetet. Det har även framkommit att den största kommunen 
har betraktats som en viktig resurs för de övriga kommunerna. 
 
Fler av respondenterna menar alltså att en stor del av samverkan är ett resultat 
av att Regionförbundet haft en samordnande roll då det inte funnits så mycket 
samverkan utanför arbetet i pilotlänet, annat än inom temaområdena där alla 
kommuner inte sitter med i alla (Intervju 8, 13, 16). En annan respondent menar 
att: ”vi har nog inte haft något specifikt samarbete med någon enskild annan 
kommun […], utan vi har jobbat ihop med allihopa” (Intervju 10). Där något 
projekt inletts är samverkansparten grannkommunen (Intervju 16). 
 
Detta ska inte tolkas negativt, utan det har tidigare kunnat konstateras att 
respondenterna varit nöjda med den stora frivillighet som format samverkan. 
Flera lyfter fram att informationsutbytet och dialogen har haft positiv effekt och 
att formen av samverkan har varit ett bra sätt att utbyta erfarenheter (Intervju 
12). En annan betonar att pilotlänet som arena för möte har varit viktig: ”men 
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just att man träffas och går igenom och ser vad som händer i kommunerna, det 
blir ju som en styrka, man inhämtar energi och ork av det” (Intervju 7). 
 
I denna samverkan lyfts de större kommunerna och särskilt Kalmar kommun 
fram som en betydelsefull part. Bland respondenterna som representerar 
kommunerna är det flera som lyfter fram att en större kommun som Kalmar har 
varit med, eftersom de har större resurser och kunnat stödja kommuner där 
arbetet har legat på enskilda tjänstemän (Intervju 11, 12). En annan respondent 
menar att: ”[Kalmar] har varit lite storebror i pilotlänet […], men de har inte 
gått sin egen väg utan de har hjälpt oss andra i pilotlänet som kanske är lite 
mindre kommuner” (Intervju 5). 
 
Samverkan med RF 
Regionförbundet uppfattas av respondenterna stå för kunnighet på området som 
i kombination med kunskap om förhållandena i länet inneburit en förmåga att 
hantera processen på ett bra sätt (Intervju 6). Samordning av aktiviteter och 
informationsspridning har hanterats av samordnaren på Regionförbundet. 
Uppfattningen bland respondenterna som företräder kommuner är uteslutande 
är att samordningen fungerat mycket bra ur de andra parternas synvinkel, då 
det gäller att stödja de andra parterna i deras arbete, att sprida information och 
att driva arbetet framåt (Intervju 4, 7). För Länsstyrelsen som har en annan roll 
i projektet sker kontakterna i detta sammanhang i huvudsak vid 
sammanträdena (Intervju 3). 
 
En av respondenterna menar också att samverkan mellan den egna 
organisationen och Regionförbundet präglats av öppenhet i dialogerna, där båda 
parterna kunnat framföra både positiv och negativ kritik (Intervju 5). Flera av 
respondenterna uppfattar det som att Regionförbundet varit pådrivande och 
därigenom hållit igång parternas organisationer och skickat signaler om att det 
är viktigt att samarbeta (Intervju 8, 11, 17). 
 
Det förekommer också en uppfattning att samverkan skett med Regionförbundet 
som en nod i nätverket kring vilken mycket av kontakterna sker: ”Samverkan 
utgår mycket från Regionförbundet och spontan samverkan därutöver det finns 
ju egentligen inte” (Intervju 6).  Den samverkan som ägt rum har heller inte varit 
så utvecklad, vilket tidigare indikerats, utan har ofta varit begränsad till  
informationsutbyte (Intervju 15, 17). 
  
Samverkan mellan Regionförbundet och Länsstyrelsen 
En övergripande fråga var hur de regionala parterna agerat i energifrågorna som 
projektet omfattat. Bildandet av Regionförbundet innebar att frågor rörande 
regional utveckling lyftes över till det nybildande förbundet medan Länsstyrelsen 
fortsatte med tillsynsverksamhet och att ta fram energianalyser, energibalanser 
m m (Intervju 8).  Här kan konstateras att parterna redan innan pilotlänet hade 
utvecklat arbetsformer för att koordinera sitt agerande: 
 

”Sen har då Länsstyrelsen fått ett ansvar för energiomställningen i samhället, och 
Regionförbundets styrelse beslutade ju om […] fossilbränslefri region, så där fanns 
det likartade mål, och under hela den här resan så har vi ju träffats här och 
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diskuterat och har Länsstyrelsen fattat ett beslut där då har Regionförbundet tittat 
på det beslutet” (Intervju 2). 
 

De båda organisationerna har alltså strävat efter att ha förenliga mål genom att 
i beredning av beslut stämma av beslutsförslagen med den andra organisationen. 
Någon av respondenterna beskriver det som att Länsstyrelsen, även innan 
projektet inleddes, var en resurs i energihushållningsfrågor och de olika bidragen 
de handlagt (Intervju 6). 
  
Länsstyrelsen betraktade initialt Uthållig kommun som ett kommunalt projekt, 
men igenom att idén med ett pilotlän med alla 12 kommunerna engagerade och 
Regionförbundet som drivande kraft bakom arbetet med ansökan förändrades 
Länsstyrelsens inställning till projektet: ”Även om vi varit med och lyssnat från 
början så var väl inte tanken att man skulle vara med, om det inte varit ett 
pilotlän” (Intervju 3). Länsstyrelsen själva beskriver därefter sin roll i projektet 
som underordnad Regionförbundet: ”[d]en är underordnad, […] vi är med som 
part och kan ge olika syn på hur Länsstyrelsen ser på saker och ting, men det är 
ändå Regionförbundet som är den styrande och hjälpande parten” (Intervju 3). 
En av respondenterna menar att Länsstyrelsens agerande nog kan förklaras av 
att de som myndighet vill ha en mer fristående roll och av den anledningen vill 
de inte ta initiativ i det löpande arbetet i projektgrupperna (Intervju 12).  
Länsstyrelsens agerande stämmer överens med den dominerande uppfattningen 
att Länsstyrelsen i detta sammanhang har haft samma roll som de andra 
kommunerna, med begränsade kontakter med kommunerna. Då 
energieffektiviseringsstödet infördes, vilket handläggs av Länsstyrelsen, tog den 
dock en mer framträdande roll (Intervju 3, 4, 7, 9-12, 14-18). Då uppdraget att 
handlägga energieffektiviseringsstödet ålades Länsstyrelsen diskuterade dock de 
med Regionförbundet om hur detta skulle samordnas med aktiviteterna inom 
pilotlänet för att det skulle bli så effektivt som möjligt (Intervju 9). 

Även om Länsstyrelsen alltså fått uppdrag inom energiområdet finns dock 
uppfattningen att Regionförbundet bör vara den som driver energifrågorna 
framöver:  
 

”[D]et är viktigt […] att den regionala parten här i länet med politiker tar tag i det 
här. Det kan inte bara vara staten som sitter och puffar för det här, utan vi måste 
vara aktiva så det är väldigt bra när den statliga representanten stiger litegrann åt 
sidan kanske, och låter regionen stå från en del bra saker” (Intervju 2). 
  

Ytterst handlar detta om hur staten agerar och ger uppdrag till sina 
myndigheter, vilket i sin tur kan skapa osäkerhet på i detta fall regional nivå. I 
och med energieffektiviseringsstödet som alltså handläggs av Länsstyrelsen 
uppstod en situation med otydlig rollfördelning mellan Regionförbundet och 
Länsstyrelsen (Intervju 8). En annan respondent menade att: ”nu får vi väl 
fundera framåt […] vem som skall ta ledartröjan och hur vi bäst jobbar i 
framtiden har fått de här uppdragen som de ju inte hade för tre år sedan” 
(Intervju 9).  
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Samverkan med Landstinget 
Landstingets deltagande i projektet likställs med kommunernas, d v s deras 
medverkan handlar om frivilligt deltagande i möten, arbetsgrupper och 
temadagar. Övriga parter menar att de inte haft så mycket direkt samarbete 
med Landstinget, däremot har de visats på goda exempel från deras arbete med 
energieffektivisering av fastigheter (Intervju 2-5, 7-13, 15-17). Flera 
respondenter menar också att omfattningen på Landstingets verksamhet innebär 
att de genom sina upphandlingar av t ex leasingbilar kan skapa en stor 
efterfrågan av miljövänliga alternativ (Intervju 6, 10, 11). 
  
Linnéuniversitetet 
Flera av respondenterna upplever att de inte märkt så mycket av 
Linnéuniversitetets deltagande i pilotlänet och att anknytningen till lärosätet 
har varit svagt (Intervju 8, 10-13, 15-16, 18). 
 
Det är dock viktigt att notera att Linnéuniversitet blev en part sent under 
projekttiden och beskrivs huvudsakligen ha tillfört kompetens i form av 
forskningsverksamhet och anordnandet av en utbildning till länets politiker 
(Intervju 2, Intervju 4, Intervju 5, Intervju 12, Intervju 17). Företrädare för LNU 
har även deltagit på studieresor (Intervju 3). Flera av respondenterna resonerar 
att Linnéuniversitets sena anslutning till projektet och det interna arbetet till 
följd av bildandet av lärosätet innebar att de inte kunde arbeta så aktivt med 
Pilotlänet (Intervju 6, Intervju 9). 
 
Respondenten som representerar Linnéuniversitetet menar att det fanns goda 
kontakter med Regionförbundet, men bekräftar att engagemanget initialt var 
begränsat till att olika forskargrupper involverades i temaområdena. Successivt 
blev projektet dock något som engagerade allt fler vid lärosätet (Intervju 14). 

Ovan nämnda parter var formella deltagare i projektet, men det kan samtidigt 
vara så att det finns aktörer som påverkar projektarbetet utan att för den skull 
vara formella medlemmar. 
 
Nya aktörer eller? 
Ett argument för denna typ av organisering av projekt med större samordning 
mellan parter och utvecklat informationsutbyte är ökad effektivitet (Gossas, 
2003:10). I dessa sammanhang är det rimligt att anta att nätverken där parterna 
ingår utvecklas genom att fler involveras. Frågan är då hur parterna upplever 
att deras nätverk förändrats till följd av deltagande i projektet? 
 
Beroende på vilken organisation man arbetar inom har nätverkets förändrats i 
olika grad till följd av deltagande i projektet. Bland de som arbetar inom de 
regionala parterna menar en av respondenterna att många av kontakterna fanns 
redan innan projektet (Intervju 9). Samma uppfattning finns bland kommunerna 
samt att nätverken kan ha utökats mest för personer som arbetar inom större 
kommuner i och med att personer inom dessa organisationer är mer 
specialiserade (Intervju 11, 13). 
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Den nätverksstruktur som funnits innan projektet startade är helt naturligt en 
konsekvens av tidigare samverkan. Mellan Regionförbund och Länsstyrelse har 
det funnits samverkan, men den har intensifierats i och med projektet. Uthållig 
kommun bidrar också till att hitta nya sätt att samverka och närma sig andra 
parter såsom Landsting och Linnéuniversitetet: 
  

”det är också ett sätt att knyta ihop det här och förstärka det regionala 
utvecklingsarbetet, att få de här parterna tillsammans att dra nytta av varandra och 
engagera […] alltså entusiasmera varandra, att se vad de andra gör” (Intervju 2). 
 

Här har också olika yrkesgrupper mötts, vilket inte skett tidigare (Intervju 2). 
Det hade sedan tidigare funnits en länsövergripande samverkan på miljöområdet 
i form av Miljösamverkan sydost, vilket är ett nätverk för miljöcheferna och 
samarbete mellan energi- och klimatrådgivarna (Intervju 4, 13). I många 
kommuner var det också energi- och klimatrådgivare som representerade parten 
i referensgruppen (Intervju 4). 
 
Bland respondenterna finns uppfattningen att deras nätverk har vuxit över tid 
och det upplevs därför som enklare att ta kontakt med personer inom andra 
organisationer (Intervju 16, 18). En respondent menar samtidigt att det 
närmaste samarbetet har varit med de som haft samma befattning i andra 
kommuner (Intervju 5). 
 
Blandningen av människor med olika kompetenser som mötts inom projektet har 
även stärkt de befintliga nätverken och i arbetsgrupperna har man kommit 
närmare varandra, fått ökad förståelse vilket inneburit en större öppenhet för att 
hitta nya lösningar tillsammans (Intervju 6). 
 
Samverkan med aktörer utanför Pilotlänets organisation 
Energikontor sydost är en aktör som flera sett som en part i projektet och det 
finns även en uppfattning att de borde ha varit formella deltagare. Anledningen 
till detta är att parterna ansett att energikontoret besatt relevant kompentens 
och hade mycket idéer som hade varit värdefulla för projektet (Intervju 4, 
Intervju 7, Intervju 13, Intervju 17).  Det faktum att de inte ingått i pilotlänet 
har inneburit att Energikontorets kompetens inte tillvaratagits och 
verksamheterna har heller inte kunnat samordnas på ett sätt som skulle ha varit 
möjligt om de medverkat som part (Intervju 5). 
 
Det kan antas att olika former av utbyte sker med olika parter, d v s beroende på 
vad målet med utbytet söker man utbyte med en viss part. Figur 2 visar hur 
respondenterna svarat på frågan om vem eller vilka de söker utbyte med då det 
handlar om att inhämta information i energihushållningsfrågor. Den viktigaste 
aktören har här angivits vara Energimyndigheten följt av Regionförbundet och 
andra kommuner. Därefter följer energibolag och Energikontor Sydost som alltså 
inte varit en formell del av projektnätverket. Nodens storlek är beroende av antal 
respondenter som angett aktören som viktig informationskälla. Aktörens 
placering i nätverket är beroende på hur många kontakter som respondenten 
angivit. 
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Figur 2: Figuren illustrerar svar på frågan: Tänk på de personer som du ofta vänder till 
för att få information i energihushållningsfrågor. Vilken/vilka organisationer tillhör 
dessa personer? 
 
Respondenterna har även tillfrågats om vilka de vänder sig då det gäller att få 
råd i energihushållningsfrågor, se Figur 3. Antagandet är här att de man vänder 
sig till för råd är sådana som man har större tillit till eller kan identifiera sig 
med i högre grad. Mönstret är i stort överensstämmande med det i Figur 2. Den 
största skillnaden är att respondenterna i högre grad angett andra kommuner, 
vilket torde kunna förklaras att parterna har lättare att identifiera sig med 
varandra. 
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Figur 3: Figuren illustrerar svar på frågan: Tänk på de personer som du ofta vänder till 
för att få råd i energihushållningsfrågor. Vilken/vilka organisationer tillhör dessa 
personer? 
 
Respondenterna har slutligen tillfrågats om vem eller vilka de söker samarbete 
med i energihushållningsfrågor. Figur 4 visar att Energimyndigheten och även 
Länsstyrelsen här fått en betydligt mer perifer roll och att andra kommuner 
blivit lika viktiga som Regionförbundet. Att Energimyndigheten och 
Länsstyrelsen blivit mer perifera är rimligt utifrån att de har andra roller i dessa 
frågor och därför inte är naturliga samarbetspartners, medan de 
mellankommunala kontakterna blir allt viktigare då det t ex gäller 
avfallshantering. 
 
 

 
Figur 4: Figuren illustrerar svar på frågan: Tänk på de personer som du ofta söker 
samarbeta med (d v s samordnar ditt agerande med) information i 
energihushållningsfrågor. Vilken/vilka organisationer tillhör dessa personer? 
  
Prioriteringar 
Initialt i projektet var fokus på att fastställa vad projektorganisationen skulle 
arbeta med och vilka områden som skulle prioriteras. Processen att fatta beslut 
om detta beskrivs överlag som en demokratisk process. Genom den inledande 
dialogen tydliggjordes områdets komplexitet och man kom också fram till vilken 
ambitionsnivå som var rimlig med tanke på att inte fanns några extra resurser 
för att arbeta inom projektet (Intervju 10, intervju 17). 
 
En erfarenhet som hade gjorts inom Miljösamverkan sydost var att man bara 
kunde driva ett begränsat antal projekt, vilket också blev principen inom 
pilotlänet (Intervju 10). Redan från början var det således bestämt att 
samverkan skulle kretsa kring gemensamma projekt och utvecklandet av 
kompetensen hos parterna genom bl a anordnandet av temadagar. Initialt hade 
man i referensgruppen, som tidigare nämnts, en brainstorming där parterna 
lyfte fram olika idéer om vad de ville arbeta med (Intervju 2). ”Från början tror 
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jag vi hade en lista på 50 idéer och det var ju en rätt så grannlaga uppgift att så 
att säga vaska fram någonting både hanterbart och vettigt som tilltalade alla” 
(Intervju 10). De inledande diskussionerna handlade om området man skulle 
arbeta med och hur de skulle se på det, om de skulle utgå från det som var 
möjligt, satsa på sådant där arbete redan inletts eller välja det där intresset var 
störst (Intervju 10, Intervju 12, Intervju 18). Många av dessa idéer kunde sedan 
grupperas ihop så att fyra olika temaområden växte fram: ”Det visade sig att 
många handlade om transporter, många handlade om energieffektivisering”.  
Varje år sedan den omröstningen 2008 har de diskuterat gamla och nya förslag, 
och fastställt vilka områden som de skulle arbeta med under respektive år 
(Intervju 2). 
 
Varför valdes då dessa områden? Det förefaller vara samma skäl bakom detta 
som till varför parterna valde att ansöka till programmet, d v s de ville få stöd i 
arbete de redan inlett eller stöd för att kunna inleda det, trots begränsade 
resurser (Intervju 15). Kommunernas egna önskemål styrde alltså valet utifrån 
vad de arbetade med, i kombination med att det var områden ”som låg i tiden” 
(Intervju 5). Arbetet med energieffektivisering ägde redan rum hos samtliga 
parter. Användning och produktion av biogas var inte utvecklad i någon större 
omfattning. Transportområdet ansågs viktigt utifrån målet att bli en 
fossilbränslefri region samt att ett bättre transportsystem ansågs nödvändigt för 
att knyta arbetsmarknadsregionerna bättre: ”Biogas låg ju i tiden […] och 
transporter är ju en väldigt viktig del för att vi skall komma ner till NoOil-
visionen” (Intervju 3). Slutligen ansågs temaområdet beteende viktigt för att 
minska användningen av fossila bränslen och kopplades till den pågående 
Klimatslöfteskampanjen samt att man planerade för att genomföra insatser i 
länets skolor (Intervju 6, Intervju 8, Intervju 12, Intervju 16). 
 
Ambitionen att koncentrera sig på ett begränsat antal områden fanns kvar 
genom hela projekttiden. Även om det genomfördes årliga omröstningar om vilka 
områden parterna skulle arbete inom och vilka konkreta aktiviteter som skulle 
genomföras gjordes särskilt inför det sista projektåret också en bedömning om 
vilka insatser som skulle ge störst nytta (Intervju 4, 17). Inom arbetet med 
pilotlänet insåg parterna också tidigt att det inte gick att applicera modellen från 
Miljösamverkan sydost fullt ut. Då det gällde att samverka kring temaområden 
ansågs ett år vara alldeles för kort period för att exempelvis arbeta med biogas. 
Detta innebar att temaområdena funnits med under hela projekttiden. 
Miljösamverkan sydost omfattade också bara en kommunal förvaltning medan 
pilotlänet omfattar hela organisationen hos kommuner och landsting, vilket 
ställde andra krav på arbetsformer (Intervju 9). 
 
Det som inledningsvis var uttalat var alltså att de skulle arbeta inom ett antal 
områden och valet av dessa var behov- och intressestyrt även om beslutet att 
välja dem växte fram under projektets inledningsskede: 
  

”Det var inte tanken från början att skapa de här områdena, men det var liksom en 
upptäckt under tiden att det visade sig bra. […] Så de här områdena, de satte sig 
liksom i början och sen har de fått leva kvar” (Intervju 2).  
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De största insatserna har alltså gjorts inom områdena biogas och 
energieffektivisering och det är även tydligt då respondenterna tillfrågats om 
vilka områden som varit viktigast inom den egna organisationen. Det som de 
flesta parter arbetat mest aktivt med är energieffektivisering, främst genom 
deltagande i studie- och utbildningsdagar och arbete knutet till 
energieffektiviseringsstödet. Även området biogas har engagerat många, men 
deltagandets omfattning varierar. Några parter är inblandade i försöksprojekten 
med nya substrat, några har gjort olika förstudier och några har begränsat 
arbetet till att hålla sig informerade genom deltagande vid möten och 
studiedagar. Inom området transporter är det vanligaste att parten har arbetat 
med framtagandet av olika interna styrdokument såsom resepolicies och 
liknande.  Förutom Klimatlöfteskampanjen har arbetet inom området 
transporter begränsats till ett mindre antal aktiviteter som genomförts av de 
enskilda parterna (Intervju 1-18).  
 
Mobilisering av resurser 
Studien visar att det arbete som bedrivits inom projektet främst har skett inom 
referensgruppen eller arbetsgrupperna. Frågan är då vilka resurser som 
parterna avsatt till detta och hur parternas åtagande har förankrats och spridits 
inom den egna organisationen? 
 
På länsnivå fanns medel via Energimyndigheten och regionala fonden för att 
finansiera samordnaren och gemensamma aktiviteter, exempelvis utbildningar 
och studieresor (Intervju 9). Därutöver har parterna finansierat sin medverkan 
själva inom befintliga resurser för den enhet där referensgruppens medlemmar 
haft sin tjänst. Vanligtvis har en del av en tjänst varit avsatt för arbetet, ibland 
fördelat på flera personer (Intervju 3, 5, 6, 12, 13, 15).  I något fall har medel 
avsatts för att finansiera delar av projekt och studieresor (Intervju 6). 
 
Då det gäller förankringen i de kommunala organisationerna har hos vissa 
parter en första förankringsprocess skett inför undertecknandet av 
avsiktsförklaringen, vilken främst handlat om att få politiskt stöd för deltagande 
(Intervju 14, 17). Under perioden projektet bedrivits har förankringen lokalt 
skett genom en styrgrupp bestående av politiska företrädare. Styrgrupperna har 
dock bildats vid olika tidpunkter under projektets gång och också varit aktiva i 
olika grad. En av respondenterna pekar här på vikten av att ha en tydlig politisk 
förankring för att ge projektet stöd inom den egna organisationen: 
 

”Politisk styrgrupp […] är jätteviktigt, för jag har känt att från början då när vi inte 
hade det, utan det låg mer på tjänstemannanivå så fick man ingen koppling till 
politiken och ledningsfunktionerna och då är det väldigt svårt att få arbetet att flyta 
på. […] det är väldigt lätt att politiken tycker – ja, men det här är intressant – och så 
slänger man ner det på någon tjänsteman utan tydliga uppdrag och sen blir det svårt 
att få arbetet att gå samman”.  

 
När sedan styrgruppen bildades blev det lättare att driva frågorna med stöd av 
politikerna (Intervju 7). 
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För att sprida kunskap om pilotlänet och betydelsen för den egna verksamheten 
bildades det i kommunerna också tvärsektoriella styrgrupper genom vilka man 
verkade för att sprida kunskap om arbetet i de flesta förvaltningarna (Intervju 4, 
6, 13, 15, 16, 17). 
 
Koppling mellan programmen Regional tillväxt och Uthållig kommun 
Programmen är kopplade via de övergripande miljömålen för regional utveckling 
som alltså syftar till ekologisk hållbarhet genom satsningen på att bli en 
fossilbränslefri region och ekonomisk hållbarhet genom målet att nya jobb skall 
skapas inom bl a den regionala energiproduktionssektorn. Att denna koppling 
funnits har underlättat förankringen av arbetet hos parterna i länet (Intervju 2). 
 
Det fortsatta arbetet 
Eftersom ett syfte med projektet varit att pröva den samverkansform som 
används inom Miljösamverkan Sydost är frågan hur respondenterna ser på det 
fortsatta arbetet, efter projekttidens slut. Bland respondenterna finns 
uppfattningar om vad det fortsatta arbetet bör fokusera på, hur det bör bedrivas 
och vilka utmaningar som finns för ett fortsatt arbete. Den vanligaste 
uppfattningen är att projektet skapat något positivt där fortsatt gemensamt 
arbete är önskvärt och att den samverkan med bredare engagemang för energi- 
och klimatfrågor, och de nätverk som utvecklats kommer att fortsätta (Intervju 2, 
Intervju 14).  En annan respondent menar även att detta är en utveckling som 
kommer att ta längre tid än den period som projektet funnits: ”ett år är kort tid 
med de här frågorna, tre år är också kort tid” (Intervju 9). 
 
En åsikt som framförs är att de beskrivningar av nuläget som tagits fram ger ett 
underlag så att politikerna bättre förstår problematiken och inser vad som krävs 
för att uppnå en förändring (Intervju 3).  Det fortsatta arbetet bör dessutom 
fokusera på områden där insatser påbörjats såsom biogas och hantering av 
matavfall för rötning (Intervju 6). Ett önskemål är att ett fortsatt arbete måste 
avgränsas och bli mer konkret, då det regionala perspektivet blir mer 
övergripande: 
  

”att man vill koncentrera sig på några fåtal projekt och att man jobbar mer konkret 
med de projekten i varje kommun […] för nu har det varit lite mer övergripande 
projekt […] som inte liksom varit fysiska i den egna kommunen” (Intervju 4). 

 
Av en annan respondent har samtidigt det regionala perspektivet betraktats som 
värdefullt, då såväl problem som lösningar kan hanteras bättre på en regional 
nivå: ”Det här med samverkan i Kalmar län är ju väldigt bra, för att det är ju 
många frågor som är regionala, […] transporter men även andra frågor […] 
biogas (Intervju 12). 
 
På grund av kommunernas olika förutsättningar och kapacitet att arbeta med 
energi- och klimatfrågor är det viktigt att det finns någon form av fortsatt 
samarbete, för att förhindra att det blir för stora skillnader i länet (Intervju 16). 
Då det gäller de hot som upplevs finnas mot en fortsättning och ett utvecklande 
av det påbörjade arbetet lyfter fler respondenter fram begränsningar i resurser 
som det största hotet. Flera företrädare för de mindre kommunerna pekar på 
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brist på resurser som en sannolik orsak till att arbetet kan komma att avstanna 
efter projekttidens slut. En av respondenterna menar att det kan variera hur 
mycket kunskap som de olika parterna tagit till sig och i vilken mån det kan 
omvandlas till konkret arbete mot målen: ” [H]ar vi lyckats få in det i några 
strukturer, det är nog väldigt olika – alltså olika kommuner har inte haft 
resurser att få in det i någon struktur, så jag tror det kommer se olika ut”. 
Respondenten menar därför att resurser behöver tillföras för att den ökade 
kunskapen som förvärvats under projekttiden skall omsättas i handling (Intervju 
8). 
 
Energieffektiviseringsstödet anses dock ge viss grund för en fortsättning i den 
meningen att det tillför ekonomiska resurser för att bedriva arbetet (Intervju 5, 
6, 12, 13, 15, 16, 17). Det finns dock undantag, då en av respondenterna menar 
att det ändå är ekonomiskt lönsamt att fortsätta arbetet: ”Ekonomiskt borde det 
inte vara några problem eftersom många gånger så är det ju ekonomiskt 
fördelaktigt att jobba med de här frågorna” (Intervju 7). 
 
Har förväntningarna uppfyllts? 
Avslutningsvis har respondenterna tillfrågats om hur nöjda de är med resultatet 
av projektet Pilotlän Kalmar givet de förväntningar de hade då det inleddes. 
 
Några har uppfattningen att projektet lett till mindre resultat än de förväntat, 
men då handlar det om respondenter som jämför denna programomgång av 
Uthållig kommun med den föregående.  Förväntningar på att de skulle fått mer 
hjälp av Energimyndigheten, i form av bl a experthjälp på olika områden. Även 
om respondenterna betonar att Energimyndigheten har bidragit med stöd 
upplevs det inte alltid vara något som alla kommuner har kunnat nyttja givet 
deras förutsättningar (Intervju 6, 13, 18). 
 
Fler av övriga respondenter uttrycker att de överlag är nöjda med det som 
åstadkommits. Projektet har inneburit att man inlett ett arbete, prövat ett sätt 
att organisera arbetet och sannolikt har kommit längre än vad som annars skulle 
ha varit fallet (Intervju 15, 16). I många hänseenden har parterna använt 
programmet Uthållig kommun för att skapa en organisation för ett arbete som 
sågs som nödvändigt och ändå skulle genomföras (Intervju 8). En respondent 
betonar att detta varit en inledande fas som inneburit att energi- och 
klimatfrågor lyfts på dagordningen: 
 

”Nu tycker man kanske att många av de här grupperna man har deltagit i inte har 
resulterat i något konkret här, men kunskapen man har fått har ju indirekt påverkat 
allt vi har gjort. Det tror jag man glömmer ofta” (Intervju 16).  

 
Några av respondenterna menar avslutningsvis att flera av parterna nog hade 
behövt ytterligare stöd för arbetet inom den egna organisationen då de endast 
har kunnat använda begränsade resurser för att implementera arbetet (Intervju 
4, Intervju 9). 
 
Hos några av respondenterna finns också uppfattningen att resultatet av 
projektet blivit minst på de svåraste områdena att arbeta med.  Beteende var ett 
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område som diskuterades och blev ett temaområde, men som är svårt att arbeta 
med och möjligen därför inte resulterat i så mycket konkret (Intervju 13). En 
annan respondent menar att transportområdet varit det svåraste området. 
Områdena energieffektiviseringar och biogas kommer att leva vidare (Intervju 3).  
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6. Nätverk för samverkan  
 
Den referensgrupp som bildades kan betraktas som ett nätverk bildat för att 
koordinera det gemensamma agerandet. I detta kapitel skall nätverket 
analyseras utifrån ett kulturperspektiv samt regionalt perspektiv. 
 
En kulturanalys 
Samverkansprocesser skall ses som policyprocesser som involverar två eller flera 
aktörer. I detta kapitel analyseras den process som utgjort Pilotlän Kalmar 
utifrån kulturteori som beskrivits närmare i kapitel 2. Enligt den bär aktörer 
djupt rotade uppfattningar som kan påverka samverkansprocessen. 
Referensgruppen kommer därför att beskrivas och analyseras utifrån fyra 
policykulturella idealtyper, nämligen den individuella, egalitära, hierarkiska och 
fatalistiska idealtypen.  
 
Enligt kulturteorin skall olika kulturtyper förhålla olika till olika former av 
styrmedel. Den individualistiska policykulturen, där friheten för aktörer att göra 
sina egna val är en central idé, skall idealt sett förorda ekonomiska styrmedel 
som metod att påverka aktörers agerande. Den egalitära kulturen förordar 
snarare statlig reglering som styrmedel då detta uppfattas som mer jämlikt. 
Statlig reglering förordas även av den hierarkiska kulturen med skälet är då 
istället att de betraktar tydlig styrning som ett värde i sig. I diagrammet 
summeras värdena som respondenterna givit de olika påståendena. Påståendet 
att ekonomiska styrmedel är bästa sättet att hantera energihushållningsfrågor 
har alltså ett något större stöd totalt sett än påståendet att statlig reglering är 
det bästa sättet. I de flesta fallen har respondenterna givit likartat medhåll till 
de olika påståendena, men ekonomiska styrmedel har nästan genomgående fått 
större stöd än statlig reglering. I enstaka fall har stödet varit likvärdigt. 
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Diagram 1: Respondenternas inställning till olika typer av styrmedel  
 
Nätverket som visas i Figur 5 nedan är samma nätverk som Figur 4 men här har 
noderna markerats med den policykultur som respondenten gett uttryck för11. 
Bland parterna är det den svagt egalitära policykulturen som dominerar. Det tar 
sig bland annat uttryck i att många respondenter har samtyckt i hög grad till 
påståendet att vi människor måste anpassa vårt beteende och våra aktiviteter 
för att hantera problem rörande energihushållning. Även den individualistiska 
och hierarkiska policykulturen är företrädd, även om det är i liten omfattning. 
Det finns dock inget som visar på att policykultur kan förklara vilka parterna 
söker samarbete med inom ramen för referensgruppens arbete.  

                                                 
11 Fastställande av policykultur har gjort utifrån respondenternas svar på del 2-4 i enkäten (se bilaga X). Del 2 
och 3 innehåller svarsalternativ  enligt en ordinalskala vilket innebär att det går att ordna svaren inbördes men 
inte ge dem ett visst värde.  Fastställande av policykultur har därför baserats på hur respondenterna rangordnat 
för de olika policykulturerna signifikanta påståenden. Detta fastställande grundar sig alltså bara på svaren för den 
respondent som företrätt organisationen i referensgruppen så det är bara den gemenskapen som det är möjligt att 
uttala sig om, inte parternas organisationer i övrigt. 
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Figur 5: Samarbete kultur (Ljusgrön= svagt egalitär, mörkgrön= 
egalitär, blå=individualistisk, röd=hierarkisk, vit=ingen uppgift) 
 
I Figur 6 visas vilka respondenterna anser har en liknande syn på 
energihushållningsfrågor som den egna organisationen, men här är attributet 
policykultur markerat för de olika respondenterna. Inte heller här finns någon 
uppdelning mellan parterna som kan hänvisas till respondenternas 
policykulturella tillhörighet. Det kan förefalla paradoxalt att respondenterna 
uppfattar sig ha liknande syn som respondenter som enligt kategoriseringen har 
en annan kulturell uppfattning. I detta sammanhang där det dock värt att notera 
att det bland respondenterna har handlat om gradskillnader i uppfattningar 
snarare än helt motstridiga. Det är således möjligt att eventuella gradskillnader 
mellan respondenterna uppfattas som att de ändå har liknande syn. I Figur 6 
ligger gruppen kommuner också något närmare varandra än i Figur 5. Det är här 
möjligt att respondenterna som representerar kommuner uppfattar sig ha en 
gemensam situation som är gemensam för den gruppen parter, vilket kan vara 
viktigare än gradskillnader i uppfattningar. 
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Figur 6: Liknande syn kultur (Ljusgrön= svagt egalitär, mörkgrön= 
egalitär, blå=individualistisk, röd=hierarkisk, vit=ingen uppgift) 
 
Sammantaget kan referensgruppen i kulturteoretiska termer beskrivas som 
svagt egalitär med vissa mer egalitära och individualistiska inslag. Något 
förenklat innebär detta att den vanligaste uppfattningen är att miljön uppfattas 
som tämligen känslig för mänsklig aktivitet och har ett värde som gör att den 
skall värnas om. I frågan vilka styrmedel som är att föredra är det en liten 
övervikt för individualistiska styrmedel som ekonomiska styrmedel är exempel 
på. 
 
Eftersom ett av målen med projektet vara att pröva den samverkansmodell som 
tillämpats inom Miljösamverkan Sydost och dessutom involvera de 
länsövergripande aktörerna har studien även kartlagt respondenternas 
uppfattningar om hur de betraktar samverkan som ett effektivt sätt att uppnå 
målen och hur vad de anser om att ökat ansvar för dessa frågor ges till lokala och 
regionala aktörer. 
 
Regionalt ansvar och samverkan 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatet av kartläggning kring 
respondenternas om samverkan som form organisationsform för att nå 
gemensamma mål och därefter följer en redovisning av interaktionen och 
samsynen mellan parterna utifrån omfånget på partnerns verksamhet. 
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Diagram 2: Uppfattning om samverkan som sätt att hantera problem 
rörande energihushållning (Håller inte alls med=1 - Håller helt med=5) 
 
Att ökad samverkan mellan aktörer är det bästa sättet att hantera problem 
rörande energihushållning rådet det stor enighet om bland respondenterna 
(72+17=89%). Resterande är mer tveksamma till att så skulle vara fallet, men 
ingen har tagit kraftigt avstånd från påståendet, se Diagram 2. Vad samverkan 
skall bestå av har respondenterna sannolikt olika uppfattningar om, vilket inte 
framgår i diagrammet. Tidigare i kapitlet framgick att respondenterna till 
övervägande del var nöjda med den tämligen lösliga samverkan som skett inom 
Pilotlän Kalmar, det går dock inte att uttala sig om vilket stöd en mer 
formaliserad samverkan har.  
 
Det är lika stor andel av respondenterna som anser att ökad beslutsmakt på 
regional/lokal nivå är det bästa sättet att hantera problem rörande 
energihushållning (28%) som det finns de som ifrågasätter detta (6+22=28%), se 
Diagram 3. Det kan också noteras att ingen av respondenterna ger påståendet 
ett mycket starkt medhåll. Intervjumaterialet ger inget direkt stöd för att dra 
slutsatser om varför det tas visst avstånd mot påståendet. Det kan dock vara så 
att det är resursbristen hos parterna, som flera respondenter tagit upp, som 
påverkat respondenternas svar. Flera respondenter menade att speciellt små 
kommuner inte kan mobilisera de resurser som krävs utan behöver olika former 
av stöd, vilket kan ses om en begränsning av makten över området.   
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Diagram 3: Uppfattning om lokal/regional beslutsmakt som bästa sätt att 
hantera problem rörande energihushållning (Håller inte alls med=1 - 
Håller helt med=5) 
 
Figur 7 visar åter nätverket som illustrerar vilka respondenterna uppgivit att de 
söker samarbete med och de här markerade med attributet omfång, d v s i vilket 
geografiskt område som parten bedriver sin verksamhet. Återigen anger nodens 
position i nätverket hur många parter och aktörer som respondenten angivit 
medan nodens storlek anger hur många parter som angivit denna part. I figuren 
framgår tydligare att de länsövergripande parterna framstår som mer perifera 
både då det gäller vilka de söker samarbete med och där andra parter söker 
samarbete med dem. Detta överensstämmer med intervjumaterialet där det 
framgår att Länsstyrelsen har behållit sin myndighetsroll i arbetet och att 
Landstingets verksamhet skiljer sig väsentligt åt från kommunerna i länet.  
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Figur 7: Samarbete omfång (gul=lokalt, röd=län, grå=regionalt, 
blå=nationellt, rosa=övernationellt)12  
 
I Figur 8 visas vilka respondenterna uppfattar har liknande syn på 
energihushållningsfrågor som den egna organisationen. Då det gäller 
uppfattningen om vilka andra parter och aktörer som har liknande syn som den 
egna organisationen framgår det att parterna i detta hänseende står tämligen 
nära varandra.  
 

 
Figur 8: Liknande syn omfång (gul=lokalt, röd=län, grå=regionalt, 
blå=nationellt, rosa=övernationellt) 

                                                 
12 Det är här gjort en skillnad mellan län (röd) som avser den administrativa region som Kalmar län utgör och 
region (grå) som här snarare skall betraktas som en funktionell region för samverkan i de aktuella frågorna. 
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Respondenterna tillfrågades även om vilken eller vilka organisationer som de 
anser har störst inflytande över energihushållningsfrågor i Kalmar län och 
svaren illustreras i Figur 9. Av figuren framgår att respondenterna ansåg att 
kommunerna och Regionförbundet var det parter som hade störst inflytande, 
medan Länsstyrelsen och Landstinget hade betydligt mer begränsat inflytande. 
Därutöver tillskrivs ett antal aktörer utanför den formella projektorganisationen 
tämligen stort inflytande. Att Energimyndigheten tillskrivs tämligen stort 
inflytande förefaller naturligt i och med myndighetens uppdrag att verka för en 
hållbar energianvändning i hela Sverige. Energikontor Sydost tillskrivs också 
visst inflytande vilket bekräftas i intervjumaterialet. Därutöver tillskrivs 
offentligt och privat ägda energibolag och näringsliv tämligen stort inflytande. 
 

 
Figur 9: Vilken/vilka organisationer anser du har störst inflytande över 
energihushållningsfrågor i Kalmar län? (gul=lokalt, röd=län, 
grå=regionalt, blå=nationellt, rosa=övernationellt) 
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7. Pilotlän Kalmar – analys & rekommendationer 
 
Syftet med denna studie är att studera de processer varigenom den regionala 
samverkan i Kalmar län utvecklas inom ramen för Uthållig kommun, för att se 
hur aktörerna hanterar frågor som sträcker sig över flera administrativa enheter 
och nivåer. Samverkan mellan deltagande parter har lett fram till en fördjupad 
samverkan inom ett antal temaområden, där parterna kunnat engagera sig i en 
omfattning de väljer själva. Dessutom har det genomförts ett antal temadagar 
och en utbildning riktad till politiker. Länets lokala och regionala aktörer har 
utgjort kärnan i samverkan, men det finns även kopplingar till andra aktörer 
beroende på att energi- och klimatarbete kopplats samman med regional 
utveckling och även inkluderar aktörer utanför länets gränser, se Figur 10.  
 
 

 
 
Figur 10: Principskiss över aktörer och aktiviteter inom Pilotlän Kalmar 
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Följande frågeställningar ligger till grund för studien och skall behandlas i detta 
kapitel: 
 

- Vilket eller vilka skäl kan förklara uppkomsten samverkansprojektet 
Pilotlän Kalmar? 

- Hur ser de nätverk ut som formats kring samverkansprocessen? Hur har 
de bildats och vilka principer och regler har legat till grund för samverkan 
och beslutsfattande?  

- Hur kan samverkansprocessen förstås utifrån den kulturteoretiska 
begreppsapparaten?   

- Vilken betydelse har den regionala nivåns aktörer haft för 
samverkansprocessen? 

 
Att finna förklaringar till projektets tillkomst syftade dels till att få förståelse för 
de skäl som fanns bakom detta samt att få en bild av vilket eller vilka problem 
som parterna uppfattade sig stå inför. I kapitel 5 visades att skälen till 
deltagande dels var att deras interna miljö- och klimatarbete skulle kunna dra 
nytta av deltagandet. För att förstå hur projektet utvecklades framstår det dock 
som mer betydelsefullt att det bland några parter sågs det som en naturlig del 
eller förlängning av det pågående länssamarbetet samlat under NoOil och den 
samverkan som skedde inom ramen för Miljösamverkan Sydost. NoOil har målet 
att länet skall bli fossilbränslefritt år 2030 och samtidigt utveckla näringarna på 
detta område för att stimulera den ekonomiska hållbarheten i länet. De 
arbetsformer som använts är de som utvecklats inom Miljösamverkan Sydost, 
vilka bygger på dialog om vilket arbete som skall prioriteras och stöd mellan 
samverkansparterna för att bl a hantera den knapphet på resurser som kan 
finnas i mindre kommuner. Pilotlän Kalmar kan alltså ses som en förlängning på 
ett pågående process där det initialt funnits både mål, innehåll och arbetsformer, 
även om projektet utvidgats till att omfatta parternas hela organisationer. Går vi 
tillbaka till de faktorer som antas påverka förekomsten och graden av samverkan 
som nämndes i kapitel 2 kan det konstateras att flera faktorer går att identifiera 
i intervjusvaren. Gemensamma intressen mellan aktörerna fanns på en 
länsövergripande nivå, även om målen för de enskilda parterna varierat något. 
Utbyte mellan parterna då det gäller information och kunskap är något som lyfts 
fram, både då det gäller energi- och hållbarhetsfrågor. Den tredje faktorn är 
frånvaro av alternativ. Här har några av respondenterna uppgett att de har haft 
alternativ i form av andra nätverk, men har valt att delta i det länsgemensamma 
projektet då deltagandet växte. Slutligen har stödet från det politiska 
ledarskapet funnits, speciellt vid tidpunkten för undertecknandet av den 
gemensamma avsiktsförklaringen.     
 
För att kartlägga och förstå de principer och regler som utgjort grund för 
samverkan används här den kategorisering av olika typer av regler som 
presenterades i kapitel 2. Gränsregler anger hur deltagande regleras och de 
regler som tillämpats visar att deltagandet varit frivilligt då parterna har tagit 
initiativ om att ansöka till programmet. Samtidigt har parterna ansökt vid olika 
tillfällen och några har anslutit sig sedan det stod klart att ett länsövergripande 
projekt varit aktuellt. Några särskilda regler för att hantera eventuella 
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situationer där någon part skulle ha velat avbryta samverkan har sannolikt inte 
varit nödvändiga då parterna har kunnat välja i vilken grad de engagerat sig i 
programmet och de olika temaområdena. Positionsreglerna som identifierats 
visar att parternas relationer har präglats av formell självständighet. Parterna 
har varit jämbördiga och deras röst har formellt sett haft samma tyngd i t ex de 
omröstningar som gjorts. I samverkan har de således varit jämlika trots 
skillnader i storlek och omfång på parternas organisationer. Dessa skillnader 
samt skillnader vad det bl a gäller näringslivsförhållanden och geografiskt läge 
påverkar nästa regeltyp. Omfångsreglerna anger vilka frågor som skall hanteras 
inom ramen för samverkan. Ovan konstaterades det att de policyproblem som 
samverkan skulle hantera till en del handlade om parternas interna ambition att 
utveckla det interna arbetet, men därutöver fanns de övergripande målen för 
länet. Även om det således fanns olika typer av mål för samverkan hos de olika 
parterna fanns den större samsyn om vilka frågor som skulle hanteras inom 
ramen för denna. Genom omröstningar valde parterna att prioritera vad de 
skulle arbeta med gemensamt eller inom de olika temaområdena. Resultatet blev 
att arbetet fokuserat på temaområdena biogas, energieffektivisering, transporter 
och beteende. Anledningen till att de valdes var att de hade kopplingar till 
länsmålen, men även att det var områden där en del parter redan inlett ett 
arbete. Auktoritets- eller procedurreglerna, d v s de regler som anger hur parterna 
kan agera, följer tydligt principerna för nätverksstyrning. Parterna är jämställda 
oavsett de verkar på läns- eller kommunnivå, vilket innebär att det inte finns 
någon hierarkisk maktstruktur utan samverkan sker utifrån frivilliga utbyten. 
Även aggregeringsreglerna, d v s reglerna som anger relationen mellan den 
enskilda parten och det kollektiva utfallet samt den kontroll parterna har, följder 
principerna för nätverksstyrning. Parterna har själva kunnat bestämma i vilken 
omfattning och under vilka former de engagerade sig i temaområdena. Bland 
parterna varierade detta från att de arbetade med genomförande av olika 
aktiviteter, i vissa andra fall observerades vad som hände inom området eller så 
arbetade man i princip ingenting inom området. Denna frihet att prioritera 
internt förefaller parterna varit nöjda med då de därigenom kunnat prioritera 
utefter sina specifika behov och förutsättningar. En respondent lyfter fram dock 
fram en vanlig invändning mot denna form av styrning, nämligen att de som 
grupp eller län inte nått så långt i måluppfyllelsen som kunde varit fallet med 
mer tvingande beslut om vad som skulle åstadkommas. Nyttoreglerna anger 
vilket utbyte och nytta som parterna hade av att vara deltagare. Via Programmet 
Uthållig kommun distribueras inga ekonomiska resurser utan den nytta 
parterna erhållit handlar om att fått vara med och utöva inflytande i 
samverkansprocesserna. Några nämner att de förväntade sig annan nytta i form 
av kunskap och expertisstöd, vilket skedde i den första programomgången. Den 
sista typen av regler, informationsregler, anger hur parterna kommunicerar sina 
föreställningar, problemsituationer och preferenser i de aktuella frågorna. 
Processen har i detta fall innehållit fora där inte bara respondenterna utan även 
andra företrädare för parterna t ex politiker kunnat delta för att diskutera 
gemensamma frågor och ha ett informationsutbyte.  
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Hur kan då samverkansprocessen förstås utifrån kulturteoretiska termer? Den 
kultur som i studien definierats som en svagt egalitär policykultur har dominerat 
samverkan i referensgruppen, i den meningen att flest respondenter funnits 
tillhöra den gruppen. Ett antal individer har dock gett uttryck för värderingar 
som inneburit att de fastställts tillhöra andra policykulturer, även om det är små 
gradskillnader. Detta skulle kunna förklara att referensgruppen förefaller ha 
haft lätt att nå konsensus i val av prioriteringar. Även om projektets 
arbetsformer var givna från början harmoniserade även de tämligen väl med 
förekommande värderingar, varför även inte formerna för genomförande förfaller 
ha varit källa till konflikt.   
 
Studien har även belyst vilken betydelse den regionala nivåns aktörer har haft 
för samverkansprocessen. Här är det inledningsvis nödvändigt att ta hänsyn till 
den distinktion mellan län och region som presenterats tidigare. För det andra är 
det nödvändigt att skilja på aktörer som har sitt verksamhetsområde som 
omfattar län eller region, d v s som här kallats omfång och aktörs position i en 
administrativ hierarki. Landstinget agerar inom länet inom främst hälso- och 
sjukvården och är liksom de tolv primärkommunerna medlem i regionförbundet i 
Kalmar län, vilka de kan jämställas med i detta fall. Det som urskiljer 
landstinget i detta fall är att flera respondenter menat att det har en potential 
att agera marknadsdrivande i en energiomställning i kraft av storleken på 
verksamheten. Energikontor Sydost är en regional aktör som inte bara verkar i 
Kalmar län utan även i Blekinge och Kronobergs län och ägs av kommuner, 
regionförbund och landsting i dessa län. Eftersom de verkar i flera län är de en 
regional organisation och inte en länsorganisation. Detta innebär att de inte 
varit en formell part i Pilotlän Kalmar, även om de anses viktiga för 
energihushållningen i Kalmar län och haft en koppling till projektet ända sedan 
dess tillblivelse. De båda återstående länsövergripande organisationerna 
Länsstyrelsen och Regionförbundet har båda deltagit som parter i projektet och 
har verksamhetsområden som legat närmast varandra. Eftersom 
Regionförbundet dock funnits sedan 1997 förefaller det dock som att de har 
funnit sina roller inom energihushållningsområdet. Regionförbundet är de som 
driver utvecklingsfrågor i länet och Länsstyrelsen har antagit en tydligare roll 
som tillsynsmyndighet och handläggningsorgan för exempelvis 
energieffektiviseringsstödet. Sammanfattningsvis framstår alltså 
Regionförbundet som den tydligaste kraften i arbetet med länets utveckling 
medan det faktum att länsgränser inte är självklara gränser för sådant arbete 
gör att i detta fall Energikontor Sydost också är en betydelsefull organisation.   
 
Några avslutande policyrekommendationer 
Avslutningsvis presenteras här några rekommendationer då det gäller 
genomförandet av projekt av den typ som beskrivits i denna studie. Eftersom de 
utgår från detta projekt kan deras giltighet naturligtvis variera beroende på de 
specifika projektetens förutsättningar, både vad gäller innehåll och organisering.  
 
Brett deltagande 
En fråga att ställa sig är vilka aktörer som skall ges möjlighet att delta i 
processen, d v s hur gränsreglerna ska utformas. I denna studie har det visats att 
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det funnits särskilt en aktör – Energikontor Sydost – som tillskrivits betydelse 
utan att aktören varit en formell part i och med att den verkat i regionen 
sydöstra Sverige och inte bara i Kalmar län. Att en aktör av denna typ ska ges 
möjlighet att delta som formell part kan ses som fullt rimligt ur både ett energi-, 
klimat- eller regionalt utvecklingsperspektiv eftersom länsgränsen sannolikt inte 
utgör den bästa geografiska gränsen för arbetet. Dessa frågor är med andra ord 
inte geografiskt avgränsade policyproblem utan sträcker över större yta än i 
detta fall länet. Samtidigt finns en administrativ geografisk och funktionell 
indelning i form av kommun, landsting, länsstyrelse och regionförbund som 
skiljer sig från aktörer, såsom Energikontor Sydost i den meningen att de har 
reell makt i frågor inom sina kompetensområden. Att hantera denna motsättning 
är inte enkel. Det är dock rimligt att hävda att det är bättre att sträva mot ett 
brett deltagande, både geografiskt och över flera administrativa nivåer. En 
möjlighet kan vara att skilja på olika former av deltagande, t ex parter med 
beslutanderätt och parter som deltar som observatörer.   
 
Blandning av aktörer 
Ovanstående diskussion avser den organisatoriska blandningen av aktörer, men 
blandningen av aktörer kan även beskrivas utifrån deras policykulturella 
tillhörighet. I studien har de flesta respondenter fastställts tillhöra en vad som 
beskrivits som svagt egalitär policykultur. Frågan är då om det varit positivt för 
projektet eller om en större blandning varit önskvärd för att på så sätt fått fler 
perspektiv på frågorna samverkan ägt rum kring? Något entydigt svar på frågan 
är svårt att lämna. Diskussionerna inom referensgruppen skulle sannolikt fått 
annan karaktär, det är mindre troligt att resultatet skulle blivit ett annat. 
Anledningen till detta är att projektet till en del var en förlängning på redan 
pågående verksamhet och att arbetet utgått från parternas förutsättningar att 
agera inom energi- och klimatområdet. Betyder detta då att det är oväsentligt 
vilka aktörer som deltar? Det kan möjligen vara så i fall av denna typ, men det 
bör likväl vara en faktor att fundera över då representanter till olika grupper 
utses. 
 
Tydlig rollfördelning 
Bland de olika typer av regler för samverkansprocesser som går att urskilja finns 
positionsregler som anger vilka särskilda roller som finns inom processen. Vad 
som har urskilt detta projekt bland andra inom programmet Uthållig kommun är 
att den regionala nivåns aktörer deltagit, där det möjligen skulle kunnat råda 
oklarhet i rollfördelningen mellan Regionförbund och Länsstyrelse eftersom de 
båda arbetar med länsövergripande utvecklingsfrågor. Här hade dock en tydlig 
rollfördelning etablerats mellan parterna flera år innan inledningen av projektet 
och de har koordinerat sitt agerande på ett tydligt sätt. Det förefaller således 
vara positivt att ha en tydlig rollfördelning klar innan projekt snarare än att låta 
detta bli en fråga att hantera inom ramen för samverkansprocessen. 
 
Styrningsformer anpassade till förväntade resultat 
En annan fråga att ställa sig är hur valet av styrningsform kan påverka det 
förväntade resultatet. Den nätverksstyrning som tillämpats i detta fall innebär 
att parterna behållit sin autonomi och kunnat delta i den omfattning de själva 
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finner lämpligt utifrån de mål de har med deltagandet. Detta har inneburit att 
de gjort rätt prioriteringar utifrån de egna målen, men huruvida det bidragit till 
regionens mål är något oklart. Val av styrningsform bör alltså föregås av en 
diskussion om det förväntade resultatet av samverkan, både för enskilda parter 
och för de som kollektiv.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 65 

Källor 
 
Litteratur 
Algotsson, K.-G. (1996) Ord och handling i svensk miljöpolitik. Stockholm: 

Norstedts Juridik 
Bergström, G. & Boréus, K. (2000) Textens mening och makt. Lund: 

Studentlitteratur 
Bro, A. (2000) Från hälsovård till miljöskydd: en historisk institutionell analys av 

kommunalansvarsutveckling. Örebro: Örebro Studies in Political Science. 
Fell, A. (2008) Nätverksstyrning för en hållbar utveckling – En fallstudie av 

Energimyndighetens program Uthållig kommun 2003-2007. 
Doktorsavhandling, Luleå Tekniska Universitet. 

Gossas, M. (2003). Kommunen som nätverksaktör – En kommunreform för 2000-
talet? Institutet för framtidsstudier. 

Hertting, N. (2003) Samverkan på spel. Stockholm: Ègalité 
Halvarsson, A., Lundmark K. & U. Staberg (2003) Sveriges statsskick: fakta och 

perspektiv. Stockholm: Liber. 
Hendriks, F. (1994). Cars and Culture in Munich and Birmingham: The Case for 

Cultural Pluralism. i Coyle, Dennis J. & Ellis, Richard J. (red.) Politics, Policy 
and Culture. Boulder: Westwiew Press 

Hendriks, F. (1999) Public Policy and Political Instiutions: The Role of Culture in 
Traffic Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

Ney, S. (2009) Resolving Messy Policy Problems: Handling Conflict in 
Environmental, Transport, Health and Ageing Policy. London: Earthscan. 

Guy Peters, B. (1998). ’With a Little Hels From Our Friends’: Public-Private 
Partnerships as Institutions and Instruments i Pierre, J. (red.) Partnerships in 
Urban Governance. New York: Palgrave 

Lundqvist, Lennart J. (1998) Local-to-Local Partnerships among Swedish 
Municipalities: Why and How Neighbours Join to Alleviate Resource 
Constraints i Pierre, J. (red.) Partnerships in Urban Governance. New York: 
Palgrave 

Lundqvist, Lennart J. (2004) Sweden and Ecological Governance: Straddling the 
Fence. Manchester: Manchester University Press. 

Ostrom, E (1986). A Method of Institutional Analysis i Kaufmann, F-X et al. 
(red.). Guideance, Control and Evaluation in the Public Sector. Berlin & New 
York: Walter de Gruyter. 

Ostrom, E. (2007). Institutional Rational Choice: An Assessment of the 
Institutional Analysis and Design Framework I Sabatier, Paul A. (red.) 
Theories of the Policy Process. Boulder: Westview Press. 

Rönnbäck, P. (2008) Den kommunala policyprocessen – strömmar i 
kollektivtrafiken och politiken. Doktorsavhandling, Luleå Tekniska 
Universitet. 

Stenmark, M. (2000) Miljöetik och miljövård: miljöfrågornas värderingsmässiga 
dimension. Lund Studentlitteratur 

Thompson, M. & A. Wildavsky (1986) A Cultural Theory of Information Bias in 
Organizations. Journal of Management Studies, 23:3 May 1986 s. 273-286 

Thompson, M., Ellis, R. & A. Wildavsky (1990) Cultural Theory. Boulder: 
Westwiew Press. 



   

 66 

Thompson, M. (2008) Clumsiness: why isn´t it as easy as falling off a log?. 
Innovation: the European Journal of Social Science Research Vol, 21, No. 3, 
September 2008, 205-216 

Verveij, M. (2007) Four Wrongs Can Make a Right: From Stocks of Social Capital 
to Competing Ways of Life. Politics & Policy, Vol. 35, No. 3 (2007): 464-495. 

 
Offentligt tryck 
Lagtext 
SFS, (1996:1414) Lag om försöksverksamhet med ändrad regional 

ansvarsfördelning. 
SFS, (2002:34) Lag om samverkansorgan i länen 
 
Proposition 
Prop. 2001/02:55. Sveriges klimatstrategi. Stockholm: Miljödepartementet 
 
EU-direktiv 
EU direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG 
 
Internet 
(Internet 1) http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/ 
Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Kalmar-lan-tecknar-avtal-for-energi-
-och-klimatarbetet--ny-fas-i-projektet-Uthallig-Kommun-/ (2010-05-25) 
(Internet 2) www.biogassydost.se (2011-11-17) 
 (Internet 3) www.klimatpiloterna.se (2011-08-22) 
 
Dokument 
Linnéuniversitetet (2011) Linnéuniversitetets slutrapport som regional aktör i 

pilotlän Uthållig kommun. Dnr 2011/229, 2011-04-04 
Länsstyrelsen i Kalmar län (2008) Regional klimat- och energistrategi för Kalmar 

län 2008, 2008-10-29 
Regionförbundet i Kalmar län (2006) Handlingsprogram 2007, 2006-12-15  
Regionförbundet i Kalmar län (2008a) Verksamhetsplan för Uthållig kommun i 

Kalmar län. Styrgruppen 2008-11-07 
Regionförbundet i Kalmar län (2008b). Lägesrapport. 2008. NUTEK 
Regionförbundet i Kalmar län (2009a) Årsrapport 2008 från pilotlänet Kalmar 

inom Uthållig kommun 
Regionförbundet i Kalmar län (2009b) Biogas i Kalmar län - Handlingsplan, 

2009-11-18 
Regionförbundet i Kalmar län (2009c) Projektomröstning i Uthållig kommun 

2009 
Regionförbundet i Kalmar län (2009d) Verksamhetsplan 2010 för Uthållig 

kommun i Kalmar län – Pilotlänet 2010, Styrgruppen 2009-10-02 
Regionförbundet i Kalmar län (2010a) Klusterrapport från Kalmar län 2009 – 

Uthållig kommun. 2010-01-29 
Regionförbundet (2010b) Fossilbränslefri region – nya mål och utmaningar. 

Kalmar läns klimatkommission 
SCB, Statistiska centralbyrån. Befolkningsstatistik 2010. 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/%20Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Kalmar-lan-tecknar-avtal-for-energi--och-klimatarbetet--ny-fas-i-projektet-Uthallig-Kommun-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/%20Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Kalmar-lan-tecknar-avtal-for-energi--och-klimatarbetet--ny-fas-i-projektet-Uthallig-Kommun-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/%20Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Kalmar-lan-tecknar-avtal-for-energi--och-klimatarbetet--ny-fas-i-projektet-Uthallig-Kommun-/
http://www.biogassydost.se/
http://www.klimatpiloterna.se/


   

 67 

SKL, Sveriges kommuner och landsting (2009) Självstyrelse- och 
samverkansorgan för regional tillväxt och utveckling: Läget i landet 2009. 
Rapport 

SKL, Sveriges kommuner och landsting (2010) Kommungruppsindelning 2011. 
Västerviks kommun (2007) Intresseanmälan för deltagande i Uthållig kommun. 

Kommunledningskontoret. 2007-06-27 
 
Minnesanteckningar 
Styrgruppen 
Styrgruppen, 2009-03-06 
 
Referensgruppen 
Referensgruppen, 2008-10-15 
Referensgruppen, 2009-02-13 
Referensgruppen, 2009-09-09 
Referensgruppen, 2010-02-03 
Referensgruppen, 2010-05-06 
Referensgruppen, 2010-09-02 
Referensgruppen, 2010-11-18 
 
Arbetsgruppen biogas 
Arbetsgruppen, 2009-01-15 
Arbetsgruppen, 2009-10-29 
Arbetsgruppen, 2010-09-02 
 
Arbetsgruppen energieffektivisering 
Arbetsgruppen, 2009-01-23  
Arbetsgruppen, 2009-09-17 
Arbetsgruppen, 2009-10-20 
Arbetsgruppen, 2009-12-15 
Arbetsgruppen, 2010-03-04 
 
Intervjuer 
Samtliga intervjuer har ägt rum vid besök hos respondenterna, undantaget 
intervju 15 som genomförts via telefon. 
Intervju 1, företrädare för en av parterna, 2010-05-05 
Intervju 2, företrädare för en av parterna, 2010-11-02 
Intervju 3, företrädare för en av parterna, 2010-11-03 
Intervju 4, företrädare för en av parterna, 2010-12-13 
Intervju 5, företrädare för en av parterna, 2010-12-14 
Intervju 6, företrädare för en av parterna, 2010-12-15 
Intervju 7, företrädare för en av parterna, 2010-12-16 
Intervju 8, företrädare för en av parterna, 2010-11-02 
Intervju 9, företrädare för en av parterna, 2010-11-02 
Intervju 10, företrädare för en av parterna, 2010-12-13 
Intervju 11, företrädare för en av parterna, 2010-12-17 
Intervju 12, företrädare för en av parterna, 2010-12-16 
Intervju 13, företrädare för en av parterna, 2011-05-11 



   

 68 

Intervju 14, företrädare för en av parterna, 2011-05-11 
Intervju 15, företrädare för en av parterna, 2011-09-20 
Intervju 16, företrädare för en av parterna, 2011-05-11 
Intervju 17, företrädare för en av parterna, 2011-05-11 
Intervju 18, företrädare för en av parterna, 2010-12-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 69 

      Bilaga 1 
Intervjufrågor – Pilotlän Kalmar  
 

Bakgrundsinformation 
1. Namn: 
2. Hur/utifrån vilken position kom du i kontakt med/varit engagerad i 

Pilotlän Kalmar? 
3. Under vilken period har du varit inblandad? 
 
Problemdefinition, vad och varför 
4. Vilken är anledningen till att er organisation ansökte om att delta i UH? 
5. (Ev.) Vilka problem förväntar ni er att Pilotlän Kalmar skall bidra till att 

lösa? 
6. Vem/vilka uppfattar du var drivande bakom ansökan? 

 
Samverkan inom styrgrupp/referensgrupp/övriga grupperingar 
7. Vilka samverkar du med inom ramen för Pilotlän Kalmar? 
8. Hur sker denna samverkan? (Formell/regelstyrd eller frivillighet)  
9. Har ni upprättat gemensamma regler eller principer för hur samverkan 

skall ske? 
10. Har ni formulerat gemensamma mål för verksamheten i pilotlänet?  
11. Samverkar du med dem i andra sammanhang också? I så fall vilka?  
 
Samverkan med andra organiserade samarbeten 
12. Hur vill du beskriva samverkan mellan din organisation och  
13. Andra kommuner/na 
14. Regionförbundet 
15. Länsstyrelsen 
16. Landstinget 
17. Linnéuniversitetet 
18. Kommer du via samverkan inom Pilotlän i Kalmar i kontakt med andra 

organisationer eller organiserade samarbeten? I så fall vilka? 
 
Styrning 
19. Hur skulle du vilja beskriva styrningen av och inom projektet? 

 
Prioriteringar, vad och hur 
20. Hur gick processerna att bestämma temaområden till? 
21. Vad var det som enligt din mening gjorde att dessa valdes? 
22. Fanns andra områden som diskuterades och varför valdes i så fall inte 

dessa?  
23. Hur kan de olika parterna förhålla sig till de olika temaområdena och 

aktiviteterna inom dessa? 
 

Temaområden 
24. Kan du beskriva hur viktigt respektive temaområde är för er kommun och 

vad ni gjort 
inom temaområdet. 
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Mobilisering av resurser 
25. Hur gick ni tillväga för att skaffa de resurser (pengar, kunskap, 

information, tid, kontakter) ni behövde för att genomföra aktiviteterna? 
Vad gjorde du och tillsammans med vem? Hade ni, inom gruppen redan 
involverade, tillgång till de nödvändiga resurserna? 

 
 

Kopplingen mellan programmen Regional tillväxt och Uthållig 
kommun 
26. Hur vill du beskriva kopplingen mellan programmen om regional tillväxt 

och Uthållig kommun? Är det samma projekt, växt samman, förutsätter 
varandra 

 
Långsiktighet i samverkan 
27. Vilka förväntningar har du på det fortsatta arbetet? 
28. Vilka möjligheter respektive utmaningar ser du? 

 
Utvärdering 
29. Hur har ni utvärderat processen under arbetets gång? 
30. Är, och i så fall på vilket sätt, Pilotlän Kalmar lösningen på dessa 

problem? 
31. Vad karaktäriserar er samverkan? Motsvarar det faktiska resultatet det 

önskade? 
32. Vad/vilka aktiviteter har lyckats resp. misslyckats? 

 
Hållbar utveckling 
33. Vad innebär, enligt din uppfattning, en hållbar utveckling för Kalmar län? 
34. Vilka problem anser du ligger till grund för en hållbar utveckling i Kalmar 

län, i en mer generell bemärkelse? 
35. Hur påverkar Pilotlän Kalmar arbetet med hållbar utveckling i er 

organisation? 
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