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Abstract 

This study aims at examining the prospects for a policy transfer of a Swedish municipal 

environmental policy (that of Växjö) to the French urban commune Blois, for which an 

ambition of becoming a leading eco-city in France, was declared by the mayor in 2008. 

In the analysis, emphasis is laid on mechanisms to institutionalize the main environmental 

policy principles, such as political and institutional structures and processes. Other prospects 

for an institutionalization of a new environmental policy that are to be investigated are 

economic structures as well as visions of the different decision-makers concerned. Research 

methods used in the study are qualitative interviews, document studies and a questionnaire. 

The findings of the analysis show that today’s prospects for an environmental policy in Blois 

close to that of Växjö, are clearly limited. The limitations can partly be found in economic 

structures but these seem to be rather related to a lack of priority amongst actors. Moreover, 

problems have been identified arising from administrative complexity with a lack of internal 

integration. There is a commitment amongst some of the actors working with environmental 

issues, but the complexity of decision-makers involved together with unclear priorities make a 

developed strategic approach hard to achieve.  

Keywords: Policy transfer, environmental policy, municipal environmental 

management, policy learning, cross-national policy transfer 
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FÖRORD: 

”Hrmm..Lycka till” blev ofta svaret när jag berättade om min ambition att intervjua franska 

politiker, försöka förstå deras tankesätt och studera den franska tungrodda administrationen 

och politiken på praktisk nivå. Det har varit en lång resa med intensivt arbete men det gick. 

Denna rapport är resultatet av hela den spännande resan. 

Den 30 november 2009 var jag i egenskap av praktikant på Svenska Handelskammaren i 

Frankrike med och organiserade invigningen av ett fransk-svenskt miljösamarbete med 

representanter för Stockholms samt Paris stad. Temat för invigningen var ”hållbar utveckling 

i stadsmiljö” och tonvikt låg på möjligheterna för export av svensk miljöteknik till Frankrike. 

I samband med invigningen väcktes mitt intresse för vidare möjligheter till svensk miljöpolicy 

på fransk landsmark. Med min masteruppsats fick  jag tillfället att förankra mitt intresse 

genom att genomföra en studie av möjligheterna för export av en svensk kommunal 

miljömodell till en mindre fransk stad och kommun. Denna stad heter Blois, belägen i 

centrala Frankrike med ca 50 000 invånare. 

Jag vill tacka min handledare Stefan Höjelid, universitetslektor i statsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet, som varit med och visat stöd för mitt arbete under dess gång. Jag vill även 

tacka alla de jag varit i kontakt med på stadshuset i Blois samt borgmästare Marc Gricourt 

som visat stor samarbetsvilja och därigenom bidragit till uppmuntran för genomförandet av 

studien. Sist men inte minst vill jag rikta ett särskilt stort tack till Sohie Kim-Hagdahl, 

miljösamordnare på planeringskontoret i Växjö Kommun, som bistått med väsentlig 

information om kommunens miljösatsningar, samt till Corinne Larrue vid universitetet i 

Tours, upphovsperson till ett flertal artiklar och böcker om fransk miljöpolitik, som genom sin 

vänliga uppmuntran och förslag till material i tid av motgång fick mig att sporras till 

genomförandet av studien. 

Christine Frostman 
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DEL I : 1. INTRODUKTION 
 

“Every country has problems, and each thinks that its problems are unique to its place and 

time […] However problems that are unique to one country […] are abnormal. 

[…]Confronted with a common problem, policymakers in cities, regional governments and 

nations can learn from how their counterparts elsewhere respond. More than that, it raises 

the possibility that policymakers can draw lessons that will help them deal better with their 

own problems.” 
1
 

 

Klimatfrågan är en av de mest utmanande globala frågorna idag. Sedan början på 60-talet har 

oron kring miljöfrågor ökat markant i Europa som ett resultat av miljöolyckor, föroreningar 

och miljöförstöring. Detta har lett till förändrade folkopinioner, massmobilisering och en 

ökning av påtryckningsgrupper.
2
 I samband med de snabba förändringarna när det gäller den 

globala miljösituationen, finns ett stort behov av ständig politisk anpassning i 

miljöfrågehantering.
3
 Behovet finns inte minst på lokal nivå där stora befogenhetsutrymmen 

finns för att införa välutarbetade och lokalt anpassade miljöprogram, och där förutsättningarna 

för att även invånare engageras finns mycket tydligare än på ett övergripande nationellt plan. 

Som framgår i 1992 års Rio Earth Summit’s Agenda 21 kommer lokala myndigheter ha en 

viktig roll i koordoneringen och främjandet av lokala initiativ och samarbete för en hälsosam 

miljö.
 4

 Hur politiken förs på lokal nivå spelar därför en oerhört viktig roll i att driva på en 

omställning mot ett hållbart samhälle. Hur kan då detta ske? Om lokala miljöinitiativ ska 

kunna öka, behövs föregångsmodeller som kan fungera som inspiration för andra lokala 

inrättningar. 

År 2007 förklarade den franska regeringen  med Nicolas Sarkozy i spetsen ambitionen att 

skapa en ”grön revolution” i Frankrike.
5
 Nya offentliga institutioner har gradvis inrättats för 

att ta fram förutsättningar och riktlinjer för en politik som i större utsträckning ska värna om 

miljön. Det görs regelbundna offentliga satsningar på olika nationella och lokala miljöprojekt. 

De mesta befogenheterna för koncentrerade lokala miljöpolitiska åtgärder ligger dock liksom i 

Sverige på kommunal nivå där kommunpolitikerna spelar en direkt avgörande roll. I flera av 

landets kommuner säger man sig stå för en politik som vill uppmuntra betydande lokala 

                                                           
1
 Rose (1991) What is Lesson Drawing? Journal of Public Policy, 11(1), 3-30. Cambridge University Press. 

2
 Szarka (2002) s.25. 

3
 Burström (2000) s.96. 

4
 Earth Summit Agenda 21: Se kap. 28. Publicerad på: www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml 

5
 http://www.rri.org/news/2009/01/france_develops_national_envir.html Verifierad: 15 avril 2010. 

http://www.rri.org/news/2009/01/france_develops_national_envir.html
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miljösatsningar ; i flera kommuner har lokala politiker vid makttillträde förklarat ambition om 

ökad miljöhänsyn. Frankrike tycks dock fortfarande ha en lång väg att gå innan man kan börja 

tala om landet som ett av den industrialiserade världens pionjärer för en uttalad miljöpolitisk 

agenda. Den väsentliga frågan är här: Kan Frankrike använda sig av föregångsmodeller på 

miljöområdet?  

Något som får ökad relevans i samband med framstegen för kommunikation och 

globaliseringsprocessen är tvärnationell policy transfer.
6
 Lärandet av andras policys i syfte att 

använda kunskapen för egen räkning, kallas policy learning. Det är en mycket gammal praktik 

som idag har kommit att bli viktigare än någonsin, vad gäller klimatproblem och miljöfrågor. 

Att lära från andra länder börjar anses mer och mer som en grundläggande del i policy-

making.
7
  

I Frankrike finns en utbredd uppfattning om Sverige som ett föregångsland för ekologisk 

hållning och klimathantering. ”Le modèle Suédois” (”den svenska modellen”) som 

fortfarande idag idealiseras i den franska politiska debatten, innefattar idag även Sveriges 

miljöpolitiska satsningar. Svensk miljöpolitik har i en internationell kontext varit 

jämförelsevis avancerad, och Sverige omtalas som ”en av pionjärerna gällande 

institutionalisering av miljöfrågor”
8
. På lokal nivå är det Växjö kommun som utmärkt sig 

mest. Kommunen har vid upprepade tillfällen fått uppmärksamhet i internationell och fransk 

media och presenterats som ”Europas grönaste stad”, en europeisk ledande modell för 

kommunalt långtgående miljösatsningar. För fyrtio år sedan var vattentillgångarna runt om 

staden ordentligt förorenade av lämningar från lokala industrier och jordbruk. Under loppet av 

några år antog Växjö kommun en omfattande grön plan och genomförde en grundlig 

”ekologisk städning”.9  Kommunen har mottagit ett flertal internationella priser för sitt 

miljöarbete. 2007 tilldelades Växjö kommun priset Sustainable Energy Europe Awards 

2007
10

. Kommunen vann priset för ”sitt övergripande klimatarbete, med politisk enighet och 

bra samarbete med lokala aktörer som bas för arbetet, och som bedöms applicerbart på 

andra europeiska städer”.
11

 Växjö kommun har de senaste åren mottagit många 

                                                           
6
 Mossberger & Wolman (2003) s.429.  

7
 Dolowitz (2000) s. 29.    

8
 Burström (2000) s.41. 

9
  www.developpementdurable.be/praktijk/34/articles/472 Ver: 15-05-10. 

10
 Priset tilldelades genom EU-kommissionens Sustainable Energy for Europe Campaign. 

www.sustenergy.org/UserFiles/File/SEE_Awards_ceremony-070201.pdf Ver: 08-03-10. 
11

 Pdf-dokument Åtgärder i Växjö Europas Grönaste Stad. s.12. Nedladdningsbar från 
www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=30433 Ver: 15-05-10. 

http://www.developpementdurable.be/praktijk/34/articles/472
http://www.sustenergy.org/UserFiles/File/SEE_Awards_ceremony-070201.pdf
http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=30433
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studiebesökare med intresse att lära från ”Växjömodellen”, däribland representanter från ett 

flertal franska städer. Växjö har bl.a. använts som inspirationsmodell på grund av kommunens 

medvetna och långsiktiga klimatarbete, en modell som resulterat i ett minskat 

koldioxidutsläpp på 35 % per invånare under en tidsperiod av 14 år. Med utgångspunkt i 

kapitlets inledande citat ansluter denna uppsats till teorin om vikten av att lokala beslutsfattare 

använder sig av föregångsmodeller för att utveckla det globala klimatarbetet. Med anledning 

av franska politikers uttalade ambitioner att satsa på en utarbetad miljöpolicy, i samverkan 

med en utbredd beundran för svensk miljöpolitik och specifikt Växjö kommuns klimatarbete, 

finner jag det av intresse att ta reda på om den miljösatsning som gjorts i Växjö kommun är 

möjlig även i en storleksmässigt jämförbar kommun i Frankrike. Den kommun som valts 

heter Blois. Den övergripande bakomliggande frågan är om Frankrikes lokala miljöagenda 

kan utvecklas genom att inspireras av en svensk miljömodell. Finns det i praktiken 

möjligheter och utsikter för ett överförande, s.k. policy transfer, av en svensk ledande lokal 

miljömodell till fransk lokal nivå, eller finns det hinder som gör att en svensk modell är 

svåröverförlig till fransk landmark? Genom att använda mig av en fallstudie på en fransk 

kommun som är storleksmässigt jämförbar med Växjö kommun och som dessutom deklarerat 

en vision om att föra en långtgående klimatpolitik, har jag en förhoppning om att studiens 

resultat ska kunna vara fruktbart för vidare arbete med att utveckla fransk lokal miljöpolicy.  

1.1. Syfte och frågeformuleringar 

Uppsatsen ämnar tillföra kunskap om förutsättningarna för export av en svensk lokal 

miljöstrategi till Frankrike. Studien har avgränsats till en fallundersökning av möjligheterna 

för en policy transfer av Växjö kommuns miljöpolicy till Blois kommun i Frankrike. Det för 

problemformuleringen relaterade syftet är att besvara följande fråga: Finns idag 

förutsättningarna för en policy transfer av Växjö kommuns miljöarbete till kommunen Blois?  

Uppsatsens syfte har mynnat ut i följande frågeställningar, avseende Blois kommun: 

1. Hur påverkar kommunens ekonomiska struktur möjligheterna till införande av 

Växjömodellen?  

2. Hur påverkar kommunens institutionspolitiska strukturer möjligheterna till införande 

av Växjömodellen? 

3. Vilka miljörelaterade uppfattningar och visioner finns hos de aktörer som har 

miljöpolitisk beslutsfattarmakt? 



8 
 

1.2. Avgränsningar 

Studiens forskningsfrågor har applicerats på ett enskilt fall: Blois kommun. I denna uppsats 

avses främst att undersöka vilka interna förutsättningar som finns för att Blois kommun ska 

lyckas införa de miljösatsningar som gjorts i Växjö kommun. Frågeställningarna har tagits 

fram med relevans utifrån uppsatsens teoretiska ramverk där dessa faktorer anses få särskild 

effekt på en miljöpolicys överförbarhet. Inom uppsatsens ramar ingår inte att utreda eller att 

diskutera de olika förutsättningar som legat till grund för Växjö kommuns miljöarbete, då 

uppsatsen ej ämnar vara en jämförande studie.  

Växjö kommuns miljösatsningar innefattar detaljerade mål och åtgärder inom alla 

verksamhetsområden, och ett stort antal miljöåtgärder har genomförts de senaste åren. Syftet 

med uppsatsen är därför inte att studera möjligheterna för överförbarhet av alla Växjö 

kommuns miljöåtgärder. Detta hade varit en högst orimlig ambition. En avgränsning har 

således gjorts till undersökning av möjligheterna för överförbarhet av huvuddragen i 

kommunens miljömanagement, det som kan kallas metoder och tekniker. För studien används 

därför en sammanfattande analysmodell av några av de komponenter som antas överförbara 

(se kap. 4. Teoretisk referensram för närmare diskussion om policy-komponenters 

överförbarhet). I uppsatsen syftar därigenom ”Växjömodellen” endast till ett förenklat 

program av några av de viktigaste komponenterna. Vilka de exakta komponenterna är som 

undersöks för policy transfer till Blois kommun, definieras längre fram (under avsnittet 

Bakgrund : ”Den gröna modellen Växjö” ) . 

1.3. Relevans och motivering till studieobjekt –varför fallstudie? 

Fallstudier  framställs i vissa forskningssammanhang som en vetenskapligt svagare typ av 

forskningsmetod. Vissa teoretiker, om än dock mindre vanligt idag, går till och med så långt 

som att tillmäta statistiska studier som de enda ”vetenskapligt riktiga”. Det finns delvis en 

grund i påståendet att fallstudier lider av begränsningar. En vanligt återkommande 

frågeställning när det gäller fallstudier är: hur kan vi generalisera resultat från ett enda fall till 

andra fall? Och vidare, kan vi med fallstudien få fram mätbara resultat? Ett tredje problem 

som ofta föreligger i fallstudier är hur det specifika fallet ska avgränsas och hur man som 

forskare ska få tillträde till det. Trots denna problematik som särskilt kan förknippas med 

fallstudier, vore det orimligt att påstå att endast statistiska undersökningar har vetenskapligt 

värde. En mer rimlig inställning bör vara att fallstudien är en av flera typer av forskningssätt 

som liksom andra innesitter både fördelar och nackdelar och som precis som övriga måste 
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tillges sin relevans i typen av forskningsfråga. Behovet av fallstudier kommer ur ambitionen 

att förstå komplexa sociala fenomen.
12

 De är särskilt användbara vid studiet av tidigare ej 

studerade, svåråtkomliga fall. Fallstudien bidrar således till vår vetskap om individuella, 

organisatoriska, sociala och politiska fenomen
13

, där alternativa metoder är långt mer 

begränsade vad gäller möjligheten till detaljerad och nyanserad information. Enligt Robert K. 

Yin är fallstudier att föredra då forskningsfrågan relaterar till ”hur”- och ”varför- frågor” och 

när fokus ligger på kontemporära fenomen inom någon ”real-lifekontext”.
14

 Denna uppsats 

syftar till att tillföra kunskap om hur förutsättningarna idag ser ut för att införa en svensk 

framgångsrik lokal miljöpolicy till lokal nivå i Frankrike. För att uppfylla syftet är 

frågeställningar relevanta såsom hur ser relevanta aktörers miljöinställning ut? Eller, hur 

påverkar ekonomiska och institutionspolitiska strukturer möjligheterna? Vi kan härmed säga 

att forskningsfrågan relaterar till ”hur”-frågor och avser ett kontemporärt fenomen inom en så 

kallad real-lifekontext. Dessa faktorer sammanfaller således under de kriterier som Robert K. 

Yin förknippar med fallstudier. Genom forskningsområdets komplexa natur kan fallstudien 

ses särskilt lämpad för problemområdet.  

Fallstudier kan utföras som en studie av ett enda enskilt fall, men kan också ske som en studie 

av flera fall, s.k. multipla fallstudier. Varför då inte göra en studie av flera fall? Ökar inte 

detta möjligheterna till generalisering? Att förstå de förutsättningar som finns på lokal nivå 

för en viss typ av miljöpolicy, kräver att man tar i beräkning de ambitioner och den mentalitet 

som råder bland miljöpolicyutfomare. Här krävs alltså en förståelse på djupet av komplexa 

sociala processer där kvalitativa metoder ej kan ersättas av kvantitativa. Det hade dock varit 

alltför omfattande att utföra kvalitativa forskningsmetoder på ett stort antal analysenheter 

(d.v.s. flera kommuner). Här kanske den uppmärksamme läsaren invänder med frågan om en 

(fall)studie av en enda fransk kommun verkligen kan ha något generaliserande värde för andra 

fall inom relaterad forskning. Min utgångspunkt är att den kan det. Fallstudiens specifikt 

inneboende begränsningar gällande möjligheter till generalisering bör inte undermineras. Det 

vore oriktigt att hävda att fallstudien har samma utsikter för generalisering som t.ex. 

surveyundersökningar. Men kan fallstudien ha en annan högst vetenskaplig relevans, annan än 

just den ambition om att studiens resultat ska kunna antas även på andra fall? Kärnan i detta 

resonemang är att fallstudiens vetenskapliga relevans ökar då vi ser att olika typer av studier 

är olika fruktbara för olika typer av generaliseringar. I denna uppsats ligger utgångspunkten i 

                                                           
12

 Yin (1994) s.3. 
13

 Yin (1994) s.2. 
14

 Yin (1994) s.1. 
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att fallstudier är särskilt fruktbara för att formulera hypoteser /teoretiska utgångspunkter för 

andra liknande fall som ska komma att undersökas; i detta fall andra franska kommuner. En 

avsikt med föreliggande fallstudie är med denna utgångspunkt att den ska kunna tjäna som 

inspirerande underlagsmaterial även för andra kommuner i Frankrike i deras fortsatta arbete 

med att förbättra de miljösatsningar som görs, samt att lättare kunna värdera de möjligheter 

och hinder som föreligger ett mer utvecklat miljöarbete. Frankrike är ett land där många 

ambitioner redan finns för ett utökat miljöarbete, både på nationell och lokal nivå. Fransk 

administration och den byråkratiska befogenhetsfördelningen uppges dock ofta som hinder i 

ett framskridande förbättringsarbete. Visar det sig till exempel för den undersökta kommunen 

i denna studie att ekonomiska- och institutionspolitiska strukturer försvårar en överföring av 

den undersökta miljöpolicyn, så kan vi, under förutsättning att dessa strukturer är nationellt 

giltiga, bygga på en hypotes om att en Växjömodell även till andra franska kommuner är 

osannolik för överföring.  

Andra franska kommuner kan vidare, genom att ta del av studiers resultat på enskilda franska 

kommuner, inte bara lära om dessa kommuners specifika förutsättningar, utan även få bättre 

förhållningspunkter till hur deras egna praktiker ser ut. Förhoppningen med föreliggande 

studie är således att den i framtiden även ska kunna lära andra franska kommuner i 

möjligheterna och begränsningarna vid deras miljöprogramsutformningar. Det finns 

ambitioner för miljöarbete i många franska kommuner idag, men för att arbetet ska kunna 

utvecklas behövs testmodeller. Min förhoppning är att Blois kommun genom denna studie ska 

vara en sådan. 

1.3.1. Kommunen Blois som undersökningsfall 

Kommunen Blois valdes som undersökningsfall utifrån två kriterier: 1: Jag ville välja en 

kommun som redan framfört en ambition om ökad miljösatsning. 2: En kommun som är 

storleksmässigt och geografiskt jämförbar med Växjö kommun. 

Det första kriteriet sattes utifrån ett resonemang om att studiens resultat blir mer relevanta vid 

eventuell senare applicering på andra franska kommuner, om den undersökta kommunen 

redan kommit en bit på väg i miljöarbetet. Utan förutsättningen att den undersökta kommunen 

redan åtminstone har en officiell ambition att utveckla miljöarbetet, så kan förutsättningarna 

redan från början ses som mycket begränsade att införa ett långtgående miljöprogram. I Blois 

kommun har redan ett intresse för en mer långtgående miljöpolitik deklarerats. I samband 
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med kommunfullmäktiges utnämning av Marc Gricourt
15

 till borgmästare, presenterade denne 

ambitionen att ”föra en ambitiös politik för hållbar utveckling och att göra Blois till en av 

Frankrikes främsta eko-städer”
16

. 

Det andra kriteriet vid val av kommun, var att den undersökta kommunen skulle vara 

demografiskt och geografiskt jämförbar med Växjö kommun. Detta kriterium är 

grundläggande för studiens trovärdighet då faktorer såsom huruvida 

policymottagarkommunen har en större befolkning eller har mindre tillgång till jordbruk och 

grönområden, kan ha inverkan på genomförbarheten av en viss miljöpolitik.
17

 En studie som 

inte tar hänsyn till sådana faktorer riskerar i hög grad att bli missvisande: Vi tänker oss att vi 

försöker applicera en liten landsortskommuns miljöpolicy på en storstad med miljontals 

invånare. Vid sådant försök riskerar naturliga geografiska och demografiska förutsättningar 

utgöra den största förklaringen till (o)möjligheterna av miljöpolicy transfer medan 

attitydmässiga och andra faktorer blir mindre avgörande.  

Blois
18

 geografiska och demografiska förutsättningar är på ett fördelaktigt vis jämförbara med 

Växjös. Städerna har jämförbar populationsstorlek och båda ligger i inlandet. Blois har cirka 

50 000 invånare medan Växjö stad innefattar cirka 60 000. Det lite i jämförelse lägre 

invånarantalet för Blois har för studien bedömts fördelaktigt, då vi inte behöver ta i beräkning 

faktorer såsom huruvida ett högre invånarantal för mottagarkommunen inverkar negativt på 

en eventuell policy transfer. 

Figur 1: Jämförelse av kommunernas geografiska samt befolkningsmässiga utgångsläge 

Växjö stad                             Blois stad 
Befolkningsmängd (tätort) 

Invånare / km2 (tätort) 

Närhet till vattenkälla 

Geografisk placering 

                                                           
15

 Tillhörande Franska socialistpartiet (Parti Socialiste (PS) ). Borgmästare i Blois sedan mars 2008.  
16

 Publicerat på www.ville-blois.fr/article.php3?id_article=892. Ver : 05-03-10. 
17

 Se Elander m.fl. (2009) s.23. 
18

 Blois är en stad och kommun i centrala Frankrike belägen i departementet Loir-et-Chair. 
19

 Befolkningsmängd, Växjö tätort den 31-12-08. 
www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32199 Ver: 09-03-10. 
20

 Befolkningsmängd, Blois den 01-01-2009. www.agglo-blois.fr/mode-d-emploi/90-blois.php Ver: 09-03-10. 
21

 Statistiska Centralbyrån, Invånare per kvadratkilometer efter region & tid. Senast statistik: 2005. www.scb.se  
22

 Befolkningstäthet enligt den 01-01-2009, Blois stad. www.annuaire-mairie.fr/ville-blois.html. Ver: 24-05-10. 
23

 Skogen täcker 60% av regionen. Källa:www.unep.org/climateneutral/Default.aspx?tabid=628 Ver: 03-05-10. 

59 268
19

 50 704
20

 

1 899/km2
21

 1 353,6/km2
22

 

Omliggande sjöar Floder: Loire,  

le Cosson 

Inland, omgiven av 

utbrett
23

 skogsområde 

Inland, omgiven av 

utbrett skogsområde 

http://www.ville-blois.fr/article.php3?id_article=892
http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32199
http://www.agglo-blois.fr/mode-d-emploi/90-blois.php
http://www.scb.se/
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-blois.html
http://www.unep.org/climateneutral/Default.aspx?tabid=628


12 
 

1.4. Disposition 

Föreliggande uppsats har delats in i Del 1 och Del 2. Forskningsmetod och teori samt 

relaterad forskning redogörs i uppsatsens första del. Uppsatsens inledande kapitel behandlar 

bakgrunden till och motiverar val av forskningsområde. Den första delen (del 1) avslutas till 

sist med en bakgrund där en sammanfattad presentation av Växjö kommuns miljöpolicy ges. 

En kortfattad redogörelse lämnas också för Blois nuvarande miljöarbete. Kapitlet Bakgrund 

har därför i denna uppsats en särskilt hög relevans för förståelse av resultatdelen, eftersom 

innehållet i den miljömodell som testas framgår i detta kapitel. I Del 2 redovisas en närstudie 

av Blois ekonomiska, politiska och administrativa strukturer avseende miljöpolitik. Därefter 

följer en redogörelse av de relevanta aktörernas visioner och inställningar till miljöfrågor och 

lokal miljöpolitik. En analyserande diskussion integreras under resultatredovisningens gång. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion kring de viktigaste resultat som 

framkommit jämte en kort diskussion med förslag till vidare forskning på området. 
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2. TIDIGARE FORSKNING SAMT TEORETISK REFERENSRAM 

_________________________________________________________________________ 

Detta kapitel inleds med en introduktion till tidigare forskning på området och följs av en 

presentation av teorier om policy transfer och kommunal miljömanagement. Därefter följer 

en mer ingående redogörelse av det anpassade ramverk som tillämpas för studien jämte en 

diskussion om de teoretiska avgränsningar som gjorts. Motivering till valda teorier redovisas 

efterhand i redogörelsen. Det teoretiska avsnittet mynnar till sist ut i en analysmodell. 

___________________________________________________________________________ 

Min studie syftar till att ge ny kunskap om ett outforskat område – huruvida en svensk 

internationellt framstående lokal miljömodell är tillämplig på motsvarande fransk nivå. Någon 

tidigare fallstudie på det specifika området har inte hittats. Relaterade forskningsområden är 

studier i environmental policy, eller inom policy transfer, och föreliggande studie kan 

förhoppningsvis användas för att komplettera studier på dessa områden. Jämförande analyser 

används ofta inom studier i environmental policy, ofta med inriktning på policy learning.
24

 En 

del studier har mer specifikt berört förutsättningarna vid policy transfer, men forskning som 

finns att tillgå på området är fortfarande mycket begränsad.  

Många inriktningar och forskare inom policy transfer-traditionen har tidigare ignorerat på 

vilka sätt subjektiva inställningar påverkar hur aktörer svarar på en policys införande och 

vilka konsekvenser detta får på den nya policyn.
25

 Ett exempel på ett värdefullt, aktuellt 

bidrag som i hög utsträckning koncentreras på just aktörernas roller, är Dilek Unalan’s 

studie
26

 om policy transfer av ett europeiskt miljödirektiv till Turkiet. Studien ämnar först och 

främst undersöka hur olika diskurser hos aktörer med implementeringsmakt, påverkar 

outcomes av en policyöverföring. Unalans studie, som presenterades 2009, baserades på fyra 

forskningsfrågor varav två är särskilt relevanta i koppling till min studie: Vilka utmaningar 

eller möjligheter kan identifieras vid införandet av det nya miljödirektivet?
27

 samt I vilken 

utsträckning kan målen med direktivet antas? Studien genomfördes över en period på tre år. 

Metodinsamlingen bestod huvudsakligen av intervjuer
28

 med beslutsfattande och andra 

relevanta aktörer för direktivets implementering. Studien av inställningen hos de med 

                                                           
24

 Happaerts (2009) s.4. 
25

 Unalan (2009) s.439. 
26

 Unalan, D. (2009) An Analytical Framework for Policy Transfer in the EU-context. Policy & Politics, vol. 37, n.3. 
s. 439-52.  
27

 Unalan (2009) s.445. 
28

 91 semistrukturerade intervjuer genomfördes. Se Unalan (2009) s.446. 
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nyckelposter för implementering av miljödirektivet visade på att aktörernas uppfattningar 

begränsade möjligheterna för en lyckad policy transfer. Unalan visade även på hur 

”faststelnade” inställningar kunde upplösas och förändras.
29

 Genom att undersöka de olika 

aktörernas inställningar till det nya direktivet, ämnade Unalans studie ge svar på hur vi kan 

fastställa och värdera framtida förändringar
30

.  Ett för mina forskningsfrågor viktigt resultat 

från Unalans studie, är att aktörernas motivation och makt påverkade graden av möjligheter 

till institutionella förändringar samt graden av anpassningsbarhet till den nya policyn (i detta 

fall direktivet).
31

 Negativa inställningar till förändring gjorde att direktivet blev 

svårgenomförbart. Studiens undersökningsobjekt (d.v.s. mottagaren av direktiven) var på 

nationell nivå, men kan ses som ett värdefullt bidrag till teoriutveckling om hinder och 

möjligheter vid tänkta policy transfers av olika miljöprogram, både på nationell och lägre 

nivå, då studien ger en empirisk bakgrund till fortsatt fördjupning på forskningsområdet. 

Unalans studie visar på viktiga resultat för en förförståelse när vi vill analysera varför vissa 

policys kan vara mer eller mindre svåröverförliga till nya kulturella marker. Det bör märkas 

att, trots att Unalans studie har bidragit med viktig kunskap på området om förutsättningar för 

ett miljöprograms/-direktivs antagande, är Unalans studie dock i stort sett uteslutande 

fokuserad på aktörsspecifika inställningar, och det saknas en mer övergripande approach där 

även andra faktorer såsom huruvida formella institutioner och resurser inverkar på aktörernas 

förmåga att anta nya program. Unalans studie är således inte heltäckande då vi vill använda 

oss av tidigare forskning om faktorer som påverkar möjligheterna till nytt policy-införande, 

dock är studien ett gott bidrag till forskning som ämnar förklara just ”aktörsaspekten”. 

Studier av förutsättningar för en framtida eller hypotetisk policy transfer av ett visst 

miljöprogram kan användas för att komplettera tidigare studier om hinder och möjligheter för 

policy transfer även på andra närliggande områden. Ett exempel är tidigare studier inom 

hållbar utveckling som visat sig fruktsamma för identifierande av barriärer för 

implementering av olika relaterade program. Gemensamt för dessa studier är att de har försökt 

identifiera vilka faktorer som kan anses essentiella för en fungerande policy.
32

 Ett flertal 

jämförande studier inom hållbar utveckling har även genomförts i ämnande att definiera 

huvudutmaningarna för de närmaste åren för hållbar utvecklings-relaterad policy.
33

 Resultaten 

från denna typ av studier är av vikt inom liknande studier vad gäller miljömanagement. Ett av 

                                                           
29

 Unalan (2009) s.451. 
30

 Förändringar syftar här till de förändringar och nya direktiv som en ny policy eller ett nytt direktiv för med. 
31

 Unalan (2009) s.451. 
32

 OECD (2002) s.9. 
33

 Berger & Pohoryles (2004) s.7. 
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dessa bidrag är OECD:s studie Governance for Sustainable Development: Five OECD case 

studies 
34

. Studien syftar till att ta reda på hur olika styrningspraktiker kan utgöra hinder för en 

politik med hållbar utveckling i fokus. I studien analyseras olika mekanismers förutsättningar 

för att institutionalisera huvudprinciperna för policy för hållbar utveckling. Analysen grundas 

på fallstudier av fem länder
35

. Varje land undersöktes separat men man använde samma 

forskningsfrågor till grund i samtliga fall, och samma variabler undersöktes. Analysen visade 

att förståelse för den interna kontexten och förutsättningarna för varje land är nödvändig. 

OECD-analysen visar vidare på att samtliga undersökta länder gemensamt står inför tre 

huvudutmaningar: policy integration, främjande av interaktion mellan regering och samhälle 

samt skapa långsiktigt synsätt för policy-making.
36

 Problemet med interaktion visade sig inte 

bara vara en brist på medvetenhet från invånarnas sida, utan även bland de aktörer som ska 

implementera policyn.
37

 Resultaten från de fall som undersöktes har legat till grund för ett 

antal policyrekommendationer: Regeringar bör anta och främja en tydlig och operationell 

definition av hållbar utveckling förenad med olika policymål. Det bör finnas ett engagemang 

på högsta beslutsfattande nivå och en strategi för att nå målen. Regeringar bör också ta hänsyn 

till decentralisering av ansvar för att uppnå ”policy-samstämmighet” över olika styrnivåer.
38

  

Då miljömanagement är en del av program för hållbar utveckling, kan resultaten sannolikt 

även gälla för studier där miljöprogram är i fokus. OECD-studiens resultat stärker 

trovärdigheten i de undersökningskomponenter min studie vilar på, policy-

rekommendationerna kan ses som utgångspunkt för studiens teorier. Min studie kan vidare ses 

som en vidgning av OECD-studien där problematiken med policymaking tas till ytterligare en 

administrativ nivå – den regionala. OECD-studien ger ett viktigt empiriskt underlag till 

policymakers i Europa på i synnerhet nationell nivå, då studien erbjuder policy-

rekommendationer förankrade i en undersökning där samtliga undersökningsländer visade sig 

stå inför samma utmaningar. Men, vad gäller miljöhantering har idag den regionala och 

kommunala nivån blivit mer och mer aktuell, då större befogenhetsutrymmen givits för att 

leva upp till behovet av lokalt anpassade miljöprogram. Kommuner och inrättningar för 

interkommunala samarbeten har idag i länder som Sverige och Frankrike obligationer att 

inrätta specifika program för hållbar utveckling och miljöhantering. Av denna anledning finns 

det idag behov av fler studier som på bas av kvalitativa undersökningar kan bidra till vetskap 

                                                           
34

 OECD (2002) Governance for Sustainable Development: Five OECD case studies. Paris OECD Publications. 
35

 Japan, Kanada, Nederländerna, Storbritannien samt Tyskland. Se OECD (2002).  
36

 OECD (2002) s.11. 
37

 OECD (2002) s.11. 
38

 OECD (2002) s.33-34. 
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om de hinder och möjligheter som finns och hur de kan identifieras och hanteras på 

kommunal nivå, och inte bara nationell.   

2.1. Teorier om internationell policy transfer 

Tvärnationella studier om policy transfer fokuserar ofta på ett flertal faktorer, såsom varför 

mottagarlandet antar den specifika policyn, den funktion som policy transfern spelar i den 

politiska processen och karaktärsdrag i själva beslutsprocessen. Andra faktorer är anledningar 

till processens framgång eller misslyckande.
39

 I föreliggande studie ligger fokus endast på 

teorier om anledningar till processens genomförbarhet, det vill säga de förutsättningar som 

kan identifieras för en lyckad policy transfer. Uppsatsens upptagningsområde fångar inte in 

teoretiska resonemang som riktas på själva överföringsprocessen. Detta eftersom denna studie 

inte grundas i ett fall där policy transfer redan är avsedd.  

Olika aspekter av en policy kan överföras.
40

 Vissa komponenter eller dimensioner av policys 

anses generellt mer överförbara än andra. Enligt teorier på området är identifiering av idéer 

och filosofier som föreligger en viss policy, mycket svårt då synlighetsgraden av dessa är 

låg.
41

 Idéer och filosofier har även låg grad av överförbarhet vilket gör att förutsättningarna 

för en eventuell policy transfer av dessa redan på förhand kan anses relativt minimala.
42

  

Figur 2: The extent to which various dimensions might be transferred. 

_____________________________________________________________ 
Visibility                       Component for exchange                 Transferability 
____________________________________________________________________ 
                                              Ideas                                     
Low                                       Principles for action                       Low 
                                              Philosophy 
 
                                              Methods 
Medium                               Techniques                                      High 
                                              Know-how 
                                              Operating rules 
 
                                              Programmes 
High                                      Institutions                                     Low 
                                              Modes of organisation 
                                              Practitioners 
                                              Joint projects 

_____________________________________________________________ 

Källa: Ison (2009). s.12. 

                                                           
39

 Mossberger & Wolman (2003) s.3.  
40

 Dolowitz & Marsch (2000) s.12. 
41

 OECD (2001) s.11. 
42

 OECD (2001) s.11. 
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De komponenter som anses ha högst förutsättningar för överförbarhet till andra lokala 

policymakers är methods, techniques, know-how samt operating rules.
43

 I min studie ligger 

koncentrering på utredning av politiska förutsättningar för policy transfer av de två 

komponenterna methods och techniques
44

. Med utgångspunkt i teorin om att dessa 

komponenter har hög potential för policy transfer, bör vi kunna anta att de förutsättningar för 

policy transfer som identifierats genom studien, är specifika för det undersökta studieobjektet 

och således inte påverkats negativt av komponenternas inneboende överföringsgrad. 

Enligt Mossberger & Wolman
45

 är skillnader i politiska system och policymiljö sannolika att 

vara mer uttalade i tvärnationell transfer än i fall där en policy kopieras inom nationella 

gränser.
46

 Jänicke & Weidner (2002) framhåller att inte bara typen av beslut, utan även 

strukturella förutsättningar får betydelse för miljöpolicyns framgång.
47

 Även Jon Potter
48

 

understryker att “[…] some places have weak institutional structures in place and these must 

be developed before activities can be transferred.” 
49

  I syfte att klargöra hur policymakers på 

ett effektivt sätt kan använda tvärnationell policy transfer, definierar Mossberger & Wolman 

(2003) ett antal kriterier för utredning av överföringspotentialen för de program som ämnas 

överföras. Innan en policy transfer kan ske behövs det utredas huruvida variabler såsom 

politiska, sociala och ekonomiska institutioner inverkar på möjligheterna för en lyckad policy 

transfer. Andra variabler som Mossberger & Wolman tillmäter betydelse är politisk kultur, 

resurstillgänglighet samt förekomst av andra policys som inverkar på den nya policyns 

effektivitet.
50

 De specifika kriterier som måste tas i beräkning för en policys potential 

sammanfattas av Mossberger & Wolman i ett antal frågeställningar, däribland: Finns de 

legala, politiska och administrativa strukturer som krävs för policyn? Motsvarar de föreslagna 

åtgärderna de kulturella övertygelser och den offentliga opinion som råder i mottagarlandet? 

Hur kommer partisan- och intressegruppspolitik påverka transfern? Finns det relaterad 

policys i originalsättningen som saknas i mottagarlandet? Är policyn kompatibel med 

mottagarens ekonomiska struktur (krävs till exempel marknadsekonomi)? Har mottagaren 

tillräckligt välstånd för att kunna stödja den nya policyn? Enligt Mossberger & Wolman måste 

                                                           
43

 Se Figur 2: “The extent to which various dimensions might be transferred”.  
44

 Innefattar de metoder och tillvägagångssätt som institutionaliserats för måluppnåelse.  
45 Mossberger & Wolman (2003) “Policy Transfer as a Form of Prospective Policy Evaluation: Challenges and 

Recommendations,” Public Administration Review 63 (4): 428-40. Blackwell Publishing. 
46

 Mossberger & Wolman (2003) s.429. 
47

 Jänicke & Wiedner (2002) s.3. 
48

 Se OECD (2001) Best Practices in Local Development. Paris: OECD Publications.  
49

 OECD (2001) s.34. 
50

 Mossberger & Wolman (2003) s.433. 
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en bedömning göras huruvida skillnader i policymiljö inverkar på effektiviteten eller den 

politiska dugligheten (potentialen) för den föreslagna policyn.
51

 Vad gäller politiker, 

beslutsfattare och andra för utformningen av en ny policy relevanta aktörer, har dessa 

personers visioner och attityder enligt policy transfer-teorier relevans för policyns 

genomförbarhet. En försvårigande omständighet är om graden av problemets (i detta fall 

avses miljöproblem) allvarlighet inte uppfattas tillräckligt hög för att rättfärdiga utformningen 

av ett särskilt policy-initiativ.
52

 Problemet kan uppfattas föreligga, men inte anses tillräckligt 

kritiskt för införande av en ny policy.
53

 

Mossberger & Wolmans kriterier som sammanfattats ovan har utarbetats som ett led i en 

utredning med rekommendationer för policy transfer som en form av prospektiv
54

 policy 

evaluering.
55

 Denna teoretiska ansats är härigenom särskilt applicerbar för föreliggande 

studie. Detta kan jämföras med många andra teoretiska bidrag om policy transfer som istället 

fungerar mer som utvärderande teorier av en redan pågående eller genomförd policy transfer. 

Fredrik Burström, svensk forskare i miljöteknik, har utvecklat en teoretisk modell med flera 

av de ovanstående faktorer som Mossberger & Wolman definierat som avgörande för en 

genomförbar policy transfer. Burström applicerar modellen på förutsättningarna för 

kommuners möjligheter att implementera en viss miljöpolicy. Burströms teoretiska ramverk är 

inte direkt relaterad till policyöverföring, men uppvisar stora likheter med de faktorer som 

Mossberger & Wolman diskuterar för en lyckad implementering av en viss policy (se ovan).  

2.2. Burströms modell för förståelse av kommunal miljömanagement 

Det finns en uppsjö av teorier om policy transfer, medan det finns långt färre om just 

kommunal miljömanagement.
56

 Burström presenterade år 2000 en studie
57

 om förståelse av 

kommunal miljömanagement. I samband med studien som skedde i avsats i ett antal svenska 

kommuners miljömanagement, utarbetade Burström en modell för komponenter av vikt för 

kommuners kapacitet för miljöhantering. Teorin ämnar ligga till grund för både extern och 

intern förståelse av kommuners utgångsläge för utveckling av strategiskt miljöarbete. 

                                                           
51

 Mossberger & Wolman (2003) s.432.  
52

 Ison (2009) s. 9/16. 
53

 “The severity of the problem may not be perceived as being bad enough to warrant the development of a 
particular policy initiative. The problem may be seen as ‘bad’ but not ‘bad enough’.” Ison (2009) s.9/16. 
54

 Fokus ligger på kommande tid, d.v.s. mätdata har fokus framåt i tiden. 
55

 Mossberger & Wolman (2003) s.429. 
56

 Burström (2000) s.26. 
57

 Burström (2000) Environment and Municipalities:  Towards a Theory on Municipal Environmental 
Management. Avhandling, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
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Burströms teoretiska ansats ämnar även lämpa sig för studier av utländska kommuners 

miljömanagement.
58

 Resultaten visar att kommunernas kapacitet att arbeta utifrån 

miljöstrategiska program begränsas av en kombination av flera faktorer: otydliga ansvars- och 

maktförhållanden mellan stat och kommun, begränsad vertikal autonomi, begränsad kunskap 

och bristande visioner, tids- och personalbrist inom kommunen, otillräckliga mätinstrument 

samt ovilja till strategisk förändring. Burström delar in dessa faktorer i fyra grupper: teknisk-

ekonomiska, institutionspolitiska, ideologiska/kognitiva samt socio-kulturella.
59

  

 2.2.1. Vertikala och horisontella faktorer 

Burströms modell för kommuners kapacitet för miljöstrategiskt arbete består i en 

korsningstabell av fyra vertikala och fyra horisontella faktorer. De vertikala faktorerna 

grundar sig i Helmfrids m.fl. (1995) studie
60

 om forskning och utvecklingsbehov för lokal 

bärkraftig utveckling, där ett antal liknande faktorer identifieras som väsentliga. Burströms 

fyra vertikala faktorer omfattar följande: 

        SAMMANFATTNING: VERTIKALA FAKTORER  
 

1) Tekniska & ekonomiska strukturer och processer 

Avser nödvändigheten av kunskap om principerna för hållbara system samt hur ekonomiska förutsättningar 
inverkar på kommunens kapacitet till miljömanagement. Till exempel, en brist på finansiella resurser kan 
tvinga beslutsfattare att åsidosätta framåtsträvande strategier till förmån för kortsiktiga krislösningar.

61
  

 

  
2) Institutionspolitiska strukturer och processer 

Här fokuseras på processer för lokal decision-making gällande miljöfrågor. Fokus ligger på institutioner, 
instrument samt organiseringen av den lokala miljöpolitiken. Kommunens organisation i allmänhet är av vikt, 
såväl som själva kommunens kapacitet för decision-making

62
.  

 

3) Ideologiska och kognitiva strukturer och processer 

Här ligger fokus på världsuppfattningar och visioner hos olika aktörer avseende lokal utvecklings- och 
miljöpolicy. Aktörernas uppfattningar om hur ett hållbart samhälle ser ut och vilka medlen är för att nå 
målen, får betydelse för kommunens sätt att hantera miljöfrågorna.

63
   

 

4) Sociokulturella strukturer och processer 

Här avses människor (invånarna) och samhället i stort. Undersökningsfaktorer kan vara: Vilka är invånarna? 
Hur och varför agerar de? Vilka attityder uppvisas inför förändring?

64
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Burströms vertikala faktorer korsas som ovan nämnt, med ytterligare fyra variabler som 

Burström kallar capacities, roles, approaches and actions samt tools and techniques. För min 

studie har jag uteslutande applicerat den första variabeln: capacities (kapaciteter). Capacities 

avser de möjligheter kommunens beslutsfattare har att behärska miljöproblem och dess 

orsaker, samt att föra kommunen mot hållbara lösningar.
65

 Burströms övriga tre horisontella 

faktorer, som i denna uppsats uteslutits hänvisar till vilka roller (roles) kommunen kan spela i 

arbetet för miljöhantering på lokal och regional nivå, men även i en nationell och 

internationell kontext.
66

 Kan kommunen ses som agitators, good examples och dynamos för 

att påverka det lokala samhällets medborgare?
67

 De omfattar även utkomsten av användande 

av särskilda tekniker med en specifik avsikt
68

, liksom tools and techniques som innefattar 

olika instrument för miljöhantering, såsom administrativa miljöledningssystem.
69

  

2.3. Tillämpning av teori och teoretiska avgränsningar 

Burströms modell är inspirerad från tidigare teorier och undersökningar på området. De 

faktorer som nämns kan återfinnas bland annat i andra verk såsom Jänicke (1997), Jahn 

(1998) och Helmfrid et al (1995). Dessa hämtar alla inspiration i bl.a. strukturella, 

ekonomiska och institutionella teorier. Jag har ansett Burströms modell som särskilt 

användbar för föreliggande studie på så sätt att den fångar in faktorerna i Mossberger & 

Wolmans kriterier för förutsättningar för en lyckad policy transfer, men den tar även 

faktorerna till en mer anpassad kommunal nivå. De två teoretiska ramverken kan med fördel 

komplettera varandra och därigenom utgöra en tydligare teoretisk bas, genom modellens 

utgångsfråga: hur påverkas de horisontella faktorerna av de vertikala? Burströms teoretiska 

modell är dock mycket övergripande och innehar potential att genom de hela åtta faktorerna 

fånga in ett i stort sett heltäckande antal variabler som kan tänkas ha inverkan på den avsedda 

kommunens miljöhantering. Då föreliggande studie endast ämnar fånga in hur de vertikala 

variablerna i Burströms teoretiska modell (här berörs även de faktorer som nämnts ur 

Mossberger & Wolmans kriterier) påverkar den valda kommunens möjligheter till ett visst 

policy-införande, har jag valt att avgränsa Burströms modell genom att kontrollera de 

vertikala faktorerna mot enbart den första horisontella faktorn kapaciteter. Att Burströms 

övriga tre faktorer uteslutits är således för att de är mer tillämpliga på studier som undersöker 
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en viss kommuns nuvarande situation snarare än dess möjligheter, och är således inte direkt 

relaterade till denna studies forskningsfrågor.  

De vertikala variablerna som tillämpats ur Burströms teoretiska modell har begränsats till 

ekonomiska, institutionspolitiska samt ideologiska och kognitiva strukturer och processer. 

Den förstnämnda variabeln kommer i mitt anpassade teoretiska ramverk dock inte innefatta 

tekniska strukturer utan endast ekonomiska strukturer och denna variabel kommer endast att 

beröras översiktligt. Detta på grund av att denna faktor delvis faller in på ett 

undersökningsområde som kan sägas höra hemma främst inom andra forskningsdiscipliner 

(än samhällsvetenskapliga). För att kunna analysera huruvida nödvändiga ekonomiska 

strukturer finns i Blois kommun, kommer dessa att jämföras med de finansiella resurser 

som Växjö kommun haft att tillgå. Uteslutning av den fjärde faktorn sociokulturella 

strukturer och processer, har gjorts p.g.a. studiens omfattning, resursbrister samt faktorns 

tvetydiga relevans för studien. Sociokulturella faktorer kan ensamt utgöra ett nog så 

omfattande ämne till en egen studie. För att på ett adekvat sätt kunna undersöka invånares 

attityder, krävs statistiska metoder med omfattande enkätundersökning. Det görs 

kontinuerligen undersökningar
70

 om miljöopinion i Frankrike men undersökningarna är 

landsomfattande och ingen specifik undersökning för miljöopinion i Blois har trots 

eftersökning kunnat hittas. För att kunna göra ett relevant statistiskt urval skulle det krävas 

minst ca 1000 invånare samt ett invånarregister för att kunna generera ett slumpvist urval. 

Postenkäter eller telefonenkät skulle därefter behöva utföras, vilket hade krävt ytterligare 

omfattande finansiella resurser. Den andra anledningen till att jag uteslutit faktorn 

sociokulturella strukturer, var faktorns tvetydiga relevans för studien. För att invånarna ska 

kunna ha avgörande inflytande på kommunens miljöpolicy, krävs att två villkor uppfylls:
71

 På 

input-sidan måste påtryckning förekomma och komma till uttryck med tillräcklig kraft. På 

output-sidan måste beslutsfattare och institutionella särdrag vara tillräckligt mottagliga för att 

omsätta offentlig opinion till policy.
72

 För att få reda på om dessa två villkor uppfylls i den 

undersökta kommunen hade ytterligare en studie behövts genomföras. Det är dock fortfarande 

ifrågasättningsbart om en ytterligare studie kunnat besvara huruvida dessa villkor verkligen 

föreligger. Att ta sociokulturella strukturer i beräkning hade även inneburit ett antagande om 

att det är invånare och samhälle som påverkar kommunala beslutsfattares beslut; snarare än de 
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kommunala beslutsfattarna som genom miljöbeslut påverkar invånarnas miljömedvetenhet. 

Om det snarare är i den sistnämnda ordningen riskerar vi att undersöka en faktor som i själva 

verket inte har någon nämnvärd betydelse för studiens forskningsfråga.  

Med ovan nämnda teoretiska avgränsningar som bakgrund, mynnar uppsatsens teoretiska 

ramverk ut i en modifierad version av Burströms teoretiska modell. Den modifierade 

modellen sammanfattas enligt nedan: 

Figur 3: Den för studien tillämpade teoretiska modellen. 

Capacities 

Economic structures and processes  

Politico-institutional structures and 
processes 

 

Ideological & cognitive structures 
and processes 

 

 

Källa: Modifierad från Burström (2000) s.14. 
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3. METOD OCH MATERIAL 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs de metoder samt det material som använts för studien. Kapitlet är 

indelat i tre huvudavsnitt: ”Dokumentstudier och informantintervjuer”, ”Samtalsintervjuer” 

samt ”Enkätundersökning”. I inledningen för varje huvudavsnitt rekonstrueras 

datainsamlingsprocessen, d.v.s. tillvägagångssättet för den specifika metoden. Val av typ av 

datainsamlingsmetoder (dokumentstudier, informant- och samtalsintervjuer samt enkät) 

motiveras och problematiseras slutligen var för sig under tillhörande huvudavsnitt. 

___________________________________________________________________________ 

”The case study, like other research strategies, is a way of investigating an empirical topic by 

following a set of prespecified procedures.”
73

 

Fallstudier, genom deras fokus på komplexa sociala relationer och processer uppmuntrar till 

att kombinera flera olika metoder.
74

 Alternativa metoder kan användas för att kompensera 

varje metods specifika begränsningar.
75

 Tre olika metoder har valts för datainsamling i 

föreliggande studie : Kvalitativa intervjuer, dokumentstudier samt enkätundersökning. Inom 

ramen för kvalitativa intervjuer har både informant- och samtalsintervjuer använts. 

Informantintervjuerna gjordes via telefon medan samtalsintervjuerna genomfördes på 

respektive intervjupersons arbetsplats i Blois.  

Valet att kombinera de tre metoderna gjordes utifrån sex faktorer : Tid och resurser, antal 

svarspersoner, svarsfrekvens, antalet frågor och deras komplexitet, möjlighet till kontroll över 

svarssituationen och intervjuareffekter. Dessa faktorer diskuteras närmare i respektive avsnitt.  

Box 1 : Översikt; metodval och typ av metodinriktning för studien 

Research question
76

  Unit of analysis           Data collection strategy 

 

Hur påverkar kommunens 
ekonomiska struktur 
möjligheterna till införande 
av Växjö-modellen? 

 
-Finns de budgetmässiga resurser som krävs för 
policyns införande, d.v.s. föreligger de finansiella 
resurser som Växjö haft för sitt miljöarbete, även i 
Blois? 

- Är policyn kompatibel med mottagarens ekonomiska 
struktur?  
 

 

-Informantintervjuer 

-Dokumentstudier 
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Hur påverkar kommunens 
institutionspolitiska 
strukturer möjligheterna till 
införande av Växjö-
modellen? 

 
- Hur ser processerna/ institutionerna för lokal 
decision-making ut gällande miljöfrågor? 

- Finns otydliga ansvars- och maktförhållanden mellan 
stat och kommun?  

 

-Informantintervjuer 

-Dokumentstudier 

 
Vilka miljörelaterade 
uppfattningar och visioner 
finns hos de aktörer med 
miljöpolitisk 
beslutsfattarmakt? 

 
-Vilken vikt tillskriver aktörerna miljöfrågor? 

-Vilka problem ser aktörerna med införandet av ett 
långtgående klimatarbete? 

-Vad menas enligt aktörerna med ”hållbart samhälle” 
ur miljösynpunkt och vilka är aktörernas uppfattningar 
om vilka medlen är för att nå målen? 

 

-Samtalsintervjuer 

-Enkäter 

 

3.1  Dokumentstudier och informantintervjuer 

Dokumentstudier och informantintervjuer användes i kompletterande syfte för att besvara 

uppsatsens två första frågeställningar om ekonomiska och institutionspolitiska strukturer. 

Dokumentstudier och informantintervjuer är särskilt tillämpbara på studier där syftet är just 

att inhämta informativ kunskap.  

Dokumentstudierna bestod i noggrann genomgång av olika dokument, artiklar och böcker på 

områdena. Dokumenten insamlades dels genom elektroniska sökningar, dels genom 

telefonkontakt med personer på kommunen som därigenom tillstod med relevanta dokument.  

Syftet med dokumentstudierna var att skapa en bild av både franska kommuners 

administrativa funktion i allmänhet samt vidare mer specifikt om Blois kommun. Detta för att 

få förståelse för de processer som ligger bakom samt insamling av underlag till intervjuguider, 

då innehållet i dokumenten senare låg till grund för ett flertal av de frågor som sedan 

utformades till intervjuguiderna. För att få tag på informanter kontaktades personer
77

 på 

miljöbeslutsrelaterade poster för Blois kommun. Kontakten skedde via telefon där de olika 

personerna gavs en generell introduktion till det tänkta studieområdet. Tider för 

telefonintervjuer fixerades med var och en av de tillfrågade. Frågorna som ställdes vid 

informantintervjuerna var enbart av informativ karaktär, här ställdes inga frågor av typen ”vad 

tycker du”, eller ”hur tror du”. Frågorna berörde kommunernas miljöarbete, miljöbudget och 

administrativa strukturer för beslutsfattande i miljöfrågor. Elektroniska anteckningar fördes 
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under intervjuernas gång. Informanterna gav samtliga mycket klara och precisa svar vilket 

underlättade sammanställningen av svaren. 

3.1.1. Motivering och problemdiskussion 

Den metodologiska kärnan när det gäller informantintervjuer är källkritik.
78

 Den information 

som framkommit genom informantintervjuerna kontrollerades mot Esaiassons m.fl.
79

 fyra 

klassiska källkritiska metodregler: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.  

Val av informanter skedde utifrån personernas centralitet. Syftet var att intervjua personer 

som innehar de mest centrala positionerna för miljöarbetet i Blois kommun. Två 

informantkällor var särskilt relevanta utifrån ovanstående kriterier: chefen för miljöenheten 

Blois/Agglopolys samt uppdragsansvarig för hållbar utveckling (Agglopolys). Dessa personer 

kan anses vara av särskild relevans då de ej är politiskt tillsatta och därför ej har något 

partipolitiskt intresse. Genom deras positioner innehar de även koncentrerad kunskap om 

kommunens miljöåtgärder, reglerande institutioner och de regeldokument (målstyrning, 

beslutsprocedurer, etc.) som grundar kommunens miljömanagement. Deras information 

kompletterades med dokument, och dess äkthet kan därigenom bestyrkas. Problematiken 

kring källors äkthet, oberoende, samtidighet och tendens är egentligen mer närvarande när 

informantundersökningen syftar till att återgiva händelser och historiska förlopp. I 

föreliggande studie har inga sådana frågeställningar förelegat och problematiken med 

samtidighet är därför inte revelant. Telefonintervjuer är företrädesvis inte lämpade för mera 

in- eller djupgående frågor
80

 och de telefonintervjuer som genomfördes uppvisade därför hög 

grad av standardisering. 

” Trovärdigheten hos ett påstående ökar om vi kan bekräfta påståendet med hjälp av 

ytterligare ett påstående som har ett annat ursprung än det första.”
81

  Vad gäller 

dokumentstudierna, användes officiella källor såsom franska ministeriet för hållbar utveckling 

och vie-publique.fr. Andra dokument som användes var publicerade böcker om fransk 

miljöpolicy, skrivna av oberoende specialister på området. Källorna kan anses högst 

trovärdiga då uppgifterna som använts har bekräftats genom varandra. 
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3.2.  Samtalsintervjuer 

Fyra samtalsintervjuer
82

 genomfördes inom ramen för studien. I samtliga användes 

semistrukturerade intervjuguider. Syftet med intervjuerna var, gällande beslutsfattare för Blois 

miljöpolitiska utformande, att ta reda på deras uppfattningar och visioner gällande 

miljöfrågor.  

Fyra personer identifierades som ”nyckelpersoner” på grund av deras inflytande över 

utformningen
83

 av kommunens miljömanagement : borgmästaren, som som enskild person 

kan anses vara den mest inflytelserika i kommunen för beslutsfattning. Claire Charrier, chef 

för miljöavdelningen samt Geneviève Emonet, uppdragsansvarig vid avdelningen för hållbar 

utveckling eftersom de har den största makten när det gäller utformande av miljöförslag och 

strategier. Till sist valdes Catherine Fourmond, (folkvald representant för miljöfrågor) i 

egenskap av chef för utskottet där politikerna tar ställning till miljöfrågor innan de går upp i 

kommunfullmäktige. 

En övergripande intervjuguide utformades utifrån uppsatsens teoretiska referensram som 

sammanfattades i ett antal analyspunkter. Dessa utgav stommen i de intervjuguider som 

senare skulle utformas specifikt för varje enskild intervjuperson. I nästa steg kontaktades de 

tilltänka svarspersonerna via telefon. Dessa informerades om studiens syfte och ombads ställa 

upp för intervju. Vad gäller borgmästaren för Blois, kontaktades dennes sekreterare via mail 

som adresserades till borgmästaren där studieobjektet redovisades och avslutades med en 

önskan om möte för samtalsintervju. Samtliga tillfrågade ställde upp. 

Intervjuerna genomfördes på respektive svarspersons kontor. Dessa var förlagda till olika 

byggnader i staden. De två första intervjuerna bandades efter intervjupersonernas samtycke i 

början av träffen. Jag hade med mig dator och hade förberett att ta eletroniska anteckningar i 

det fall personerna ej skulle ge medgivande för bandupptagning. Intervjun med Blois 

borgmästare bandades ej. Jag valde att ej tillfråga denne efter bedömning att hans position 

som folkvald var särskilt känslig och att bandspelare därför skulle riskera att påverka svaren. 

Samtliga intervjuguider hade utformats så att varje intervju skulle ta ca 45 minuter. 

Intervjuerna hölls inom dess avsedda tidsramar med undantag för den första intervjun med 

chefen för Blois miljöavdelning, som visade stort intresse för intervjufrågorna och gav långa 

och intressanta svar. Svaren ansågs ligga inom gränserna för studiens upptagningsområde, och 
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jag valde därför att inte avbryta svarspersonen även då överenskommen intervjutid uppnåtts. 

Intervjun pågick i sin helhet ca 75 minuter.  

De bandade intervjuerna skrevs i efterhand ut elektroniskt ord för ord (sammanlagt ca 13 000 

ord). För intervjun med borgmästaren gjordes i direkt anslutning till intervjun en 

sammanställning i elektronisk skriftform. För det samlade intervjumaterialet användes 

kodblanketter där svaren antecknades i korthet, viktiga citat lyftes fram och kommentarer och 

tolkningar av svaren noterades för att få en samlad materialöversikt. 

3.2.1. Motivering och problemdiskussion 

Ett annat metodologiskt förhållningssätt än det för informantintervjuer, föreligger 

samtalsintervjuer. Vid en samtalsintervjuundersökning handlar det, snarare än om att uppnå så 

objektiv information som möjligt, istället om att kartlägga människors uppfattningar inom ett 

område för att därigenom kunna utveckla begrepp och definiera kategorier.
84

 Det är särdragen 

i varje enskilt fall som är intressant. Den normalt sett högre svarsfrekvensen, möjligheten att 

ställa många och relativt komplexa frågor samt kontrollen över svarssituationen väger tungt 

vid jämförelser med andra datainsamlingsmetoder.
85

 Samtalsintervju är den metodologi som 

lämpar sig då vi vill veta hur människor själva uppfattar omgivningen, deras normativa 

förhållningssätt och tolkningar. Denna typ av metodologi är därför särskilt tillämpbar i 

föreliggande studie då det är precis detta som studiens tredje frågeställning avser.  

I min studie genomfördes enskilda samtalsintervjuer, d.v.s. endast en intervjuperson 

närvarade vid varje intervjutillfälle. En annan typ av samtalsintervjuform är gruppintervjuer, 

som kan användas då många av frågorna i de olika intervjuguiderna är desamma för flera av 

intervjupersonerna. Enskilda samtalsintervjuer bedömdes för denna uppsats dock mer 

lämpade efter en sammanvägning av den rad etiska problemställningar som uppkommer i 

samband med gruppintervjuer, såsom: Får svarsgivaren verkligen tillräckligt utrymme att 

utveckla sitt svar? Kommer någon mer till tals än andra? Kan gruppåverkan spela in? Vid 

personliga samtalsintervjuer undkommer vi i långt större utsträckning dessa etiska problem. 

Särskild hänsyn bör dock tas till ett antal andra omständigheter. En omständighet som kan få 

inverkan på det material som fås fram, är omgivningen vid intervjutillfället. Alla mina 

samtalsintervjuer genomfördes på intervjupersonernas egna kontor och de fick själva ge 

förslag på intervjuplats, för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Inför intervjuerna 
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hade jag lagt stor nogrannhet vid att jag som intervjuare gav ett första intryck som mycket 

intresserad och väl insatt på franska kommuners och särskilt Blois kommuns 

miljömanagement. Jag började med att berätta att jag inte var från Frankrike, och att jag var 

mycket glad över att vara där och få se hur de arbetade. Jag upplevde på så sätt ett gensvar där 

intervjupersonerna kände sig bekväma och villiga att ”lära ut” och berätta utifrån deras 

perspektiv.  

Vid samtliga intervjuer användes halvstrukturerade intervjuguider. Metodologisk litteratur om 

kvalitativa intervjuer går isär i fråga om hur intervjuguider bör utformas. Trost
86

 är en av de 

som förespråkar en tydlig utformning där intervjuaren ej ställer allmänna frågor, utan mer 

”specifika och konkreta, jordnära frågor”
87

. Visst avsteg från denna, i min mening, något för 

smalsynta syn på intervjuguiders syfte har gjorts i föreliggande studie. Ibland kan mer allmänt 

hållna frågor ge större utrymme för att svar ska komma fram som kan avslöja de egentligt 

relevanta faktorerna i svarspersonernas egna uppfattningar. Här kan alltför specifika frågor 

innebära att svaren tar riktning i en typ av diskussion som visserligen kan ge värdefull 

information, men som missar möjligheten för svarspersonerna att ta upp andra tankar som 

egentligen har störst betydelse hos personen. För att öka möjligheten att få med så många 

relevanta aspekter som möjligt av de ideologiska och kognitiva strukturer som föreligger 

miljöpolitiken i Blois, utformades således intervjuguiderna som en blandning av konkreta, 

riktade frågor i kombination med mer allmänt hållna frågor där svarspersonerna gavs 

utrymme att ta upp eventuellt förbisedda aspekter av relevans för studien. Frågeställningarnas 

ordningsföljd anpassades även efter intervjuperson och samtalets riktning, då jag upplevde att 

detta gav ett mer flytande samtal som stimulerade svarspersonernas rättframhet. Jag höll mig 

dock till de frågor som på förhand utarbetats och deras ordlydnad respekterades för att i så 

hög utsträckning som möjligt undvika att frågeställningarna skulle riskera att bli ledande.  

Ett annat relevant ”metodologiskt dilemma” gäller huruvida forskaren bör använda sig av 

ljudupptagning eller ej. Enligt flertalet teoretiker riskerar bandinspelning hämma 

respondenten i sin ärlighet. Respondenten kan känna obehag över att bli inspelad vilket kan 

begränsa spontaniteten. Jag bedömde, för de intervjuer som bandades, att detta metodologiska 

dilemma dock inte var övervägande i förhållande till den möjligt negativa påverkan som 

skriftlig notering, eller ”ihågkomnings-principen” kan få på resultaten. En viktig förtjänst med 

bandupptagning är att man som forskare inte riskerar att bli ”fånge” i den sinnesstämning man 
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var i när intervjun genomfördes och att man därigenom riskerar att notera endast de svar ur 

intervjun som man uppfattat särskilt intressanta för tillfället. Då riskerar viktiga svar som vid 

närmare analys visar sig ha stor vikt för resultaten, att inte tas med i beräkning. 

Bandupptagning tillåter även en större närvaro hos intervjuaren, som hinner notera intressanta 

”punkter” att komma tillbaka till under intervjun. Av medvetenhet om de nackdelar som 

bandinspelning kan ha för intervjuresultaten, valdes en mycket liten apparat med upp till 12 

timmars inspelningstid och högkvalitativ ljudupptagningsvidd för att ha möjlighet att placera 

dosan utan synligt räckhåll för intervjupersonen. På så sätt minskades risken maximalt för att 

intervjupersonen ständigt skulle påminnas om bandupptagningen och därigenom avsevärt 

begränsa ärliga och spontana reflektioner. Sammanfattningsvis kan sägas att det förstås alltid, 

oavsett ljudupptagning eller ej, råder en risk att intervjupersonen hämmas av den utelämnande 

intervjusituationen och därmed förvränger eller rent utav utelämnar för studien viktiga tankar 

och åsikter. Detta kan dock egentligen sägas vara ett inneboende dilemma i samtliga typer av 

kvalitativa intervjuer. Samtalsintervjuer involverar två (eller fler) personer som möter 

varandra och kan därför inte ses som ett vanligt frågeformulär där man har en anonym 

relation. Sociala relationer spelar in i en samtalsintervju. Jag tror dock att det har varit till min 

fördel det faktum att jag som intervjuare presenterade mig som student från ett annat land och 

att studien endast skulle presenteras på ett ”främmande språk”. Detta kan tänkas få 

intervjupersonen att känna högre grad av anonymitet och därigenom större avslappning inför 

utlämning av personliga tankar. 

3.3.  Enkätundersökning 

För uppsatsens tredje frågeställning behövde jag fånga in samtliga personer som hade en 

avgörande ställning för miljöpolitiska beslut i Blois. Förutom de personer som identifierades 

som relevanta för samtalsintervjuerna, utgör även kommunfullmäktige en av de aktörer som 

har inflytande över miljöbesluten. Kvalitativa intervjuer med samtliga 

kommunfullmäktigeledamöter hade varit en omöjlighet inom studiens ramar utifrån 

tidsaspekt, resurser och krav på väl avgränsat material. En enkätundersökning med ett antal 

flervalsfrågor i kombination med öppna frågor ansågs därför särskilt lämplig som 

komplement till de kvalitativa intervjuer som genomfördes för att få reda på beslutsfattande 

aktörers inställning till miljöfrågor.  
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Ett frågeformulär
88

 innehållande 16 frågor distribuerades via e-post till Blois samtliga 22 

fullmäktigeledamöter i majoritet. Enkäten var i början även tänkt att inkludera de 8 

oppositionsledamöterna, men borgmästarkabinettet sade nej till en sådan utdelning. Detta bör 

inte ha påverkat enkätresultatet nämnvärt i negativ riktning, då en stor risk även förekom att 

oppositionsledamöterna hade valt taktiska svarsalternativ. 

Då det i Frankrike råder jämförelsevis långtgående restriktioner för utlämning av personliga 

kontaktuppgifter till ämbetsmän, fick jag trots upprepade försök i kontakt med Blois kommun, 

vägran till personlig erhållning av mailuppgifter till fullmäktigeledamöterna. Efter personlig 

vädjan till kommunens borgmästare i samband med samtalsintervjun den 12 maj gjordes 

överenskommelse om att borgmästarkabinettet å mina vägnar skulle distribuera 

frågeformuläret. På borgmästarens inrådan skickade borgmästarkabinettets sekreterare ut ett 

mail till kommunfullmäktigeledamöterna med borgmästarens uppmaning att fylla i 

frågeformuläret och returnera det direkt till mig, via e-post eller vanlig postgång. Enkäten 

bifogades med mailet i word- samt PDF-form. I mailet utgick information om att inga 

namnuppgifter efterfrågades och kunde därför ej kopplas till berörd person. Denna 

information framgick även i själva frågeformuläret.  

En vecka efter utskicket sände borgmästarkabinettet en påminnelse till samtliga ledamöter. 

Vid detta tillfälle hade endast tre enkätsvar kommit in. En uppföljning gjordes där jag själv 

via telefon kontaktade merparten ledamöter inom 2-7 dagar efter borgmästarkabinettets 

påminnelse. Efter att ytterligare en sista vädjan skickats via e-post, hade en svarsfrekvens på 

77,3 % uppnåtts (av 22 ledamöter besvarade 17 formuläret). Ett enkätsvar inkom via 

postgång, resterande via e-post. Svarsfrekvensen kan anses tillräckligt hög för att vara 

representativt för fallet. 

När materialet var insamlat gjordes en enkätsvarsöversikt där svaren sammanställdes. För de 

öppna frågorna använde jag mig av kodblanketter där citaten lyftes fram. Jag noterade 

därefter egna kommentarer och tolkningar av svaren för att få en tydligare översikt.  

3.3.1. Frågeformulärets utformning samt problemdiskussion 

I enkäten varvades fasta svarsalternativ med s.k. öppna frågor. Alternativet med 

samtycksfrågor där svarspersonerna ombeds instämma eller ta avstånd från olika påståenden 

undveks då forskning visat på att människor har tendens att hellre instämma och hålla med om 

                                                           
88

 Se bilaga 2 (svensk översättning).  



31 
 

olika påståenden än att ta avstånd.
89

 Vid öppna frågor ges respondenten tillfälle att svara 

utifrån egna förutsättningar utan påverkan från den som utformat enkäten. En nackdel med 

öppna frågor är dock att många respondenter riskerar att svara mycket mer flyktigt än vad de 

hade gjort vid exempelvis personlig intervju, eller till och med helt enkelt väljer att utelämna 

svar. Jag valde därför att begränsa antalet öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt. 

Endast de som kan motiveras avgörande för forskningsfrågorna behölls. Under utformningen 

av frågeformuläret inkluderades en fråga där svarspersonerna fick förhålla sig till egna 

miljöinitiativ i vardagen (se bilaga: Enkäten, fråga 7). I efterhand gjordes dock en bedömning 

om att denna fråga hade mycket liten vikt för studien. Jag valde därför att utesluta den ur 

resultatdiskussionen och således även ur enkätsvarsöversikten (se bilaga). 

 För att påverka svarsfrekvensen i positiv riktning formulerades enkätfrågorna så tydligt och 

enkelt som möjligt. Varje frågas precision och relevans prioriterades och enkäten kortades 

efter en första utarbetning ned i så stor utsträckning som möjligt. På så sätt arbetade jag 

medvetet för att maximera potentialen för svarspersonernas intresse för enkäten. 

Ordningsföljden på svarsalternativen varierades slumpvis då studier
90

 visat på att 

svarspersoner vid enkäter ofta tenderar att välja alternativ som ligger tidigt i ordningen. Ett 

problem som dock kan föreligga vid varierande ordningsföljd, är att svarspersonen kryssar för 

ofrivilligt svarsalternativ i tro om att alternativen följer samma ordning som föregående frågas 

alternativ. Av denna anledning undveks varierad svarsalternativföljd när alternativen tillhörde 

underfrågor (a-, b-, c-frågor).  

En fördel med enkätutdelningsmetoden (via e-post) är att respondenten ges tillräckligt 

utrymme att fundera över frågorna. Därmed ökar utsikten att respondenten tar sig tid att fylla 

ut raderna med fler tankar. En nackdel med denna metod är dock att respondenten även ges 

tillräckligt utrymme att fundera länge över resultaten vilket kan innebära att respondenten inte 

svarar “spontant” utan formulerar om svaren för att det ska “se bra ut”. För att komma tillrätta 

med denna problematik är gruppenkäter (utdelning på plats) att föredra. Av resursmässiga 

skäl var detta dock inte genomförbart.  
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4. BAKGRUND: KOMMUNERNAS MILJÖPOLITISKA AGENDOR 
___________________________________________________________________________ 

Kapitlet ger en introduktion till de två för studien relevanta kommunernas miljöagendor. 

Kapitlet inleds med en presentation av de miljöåtaganden som i denna uppsats utgör 

”Växjömodellen”. Presentationen mynnar ut i en sammanfattning av de komponenter som 

undersökts för policyöverföring. Till sist ges en kort bakgrund till de miljöpolitiska satsningar 

som hittills gjorts i kommunen Blois. Presentationen bör ses som en förförståelse av den 

miljöstrategiska utgångspunkt som föreligger i Blois vid tiden för studiens genomförande. 

__________________________________________________________________________ 

4.1.  Den gröna modellen Växjö 

” Växjö är en miljökommun med politisk enighet om långtgående miljömål och ett aktivt 

miljöarbete. Vi närmar oss ett fossilbränslefritt Växjö där varje invånare har en låg 

energianvändning och klimatpåverkan.” 
91

 

Enligt Burströms teori som föreligger denna uppsats har all miljöpolicy och miljömanagement 

grund i någon form av kunskap eller ”inställning” till den rådande miljösituationen.
92

 Växjö 

kommuns miljöprogram innehåller tydliga målsättningar och grundar sig i övertygelsen om att 

fokus på miljön i sin tur också gynnar sociala och ekonomiska förhållanden i staden.
93

 

Kommunen strävar efter att uppnå en hög miljömedvetenhet bland kommuninvånarna.
94

  

Dagens miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 2006 och är ett styrande dokument 

upprättat utan lagkrav.
95

 Miljöprogrammet ersatte 1993 års miljöpolicy samt Agenda 21-

strategin som antagits 1999.
96

 Växjö kommuns miljöprogram innehåller idag en miljöpolicy 

samt de tre profilområdena Vår Natur, Leva Livet och Fossilbränslefritt Växjö. Varje 

profilområde innehåller vision, långsiktiga och kortsiktiga mål samt detaljerade åtaganden för 

både kommunen i helhet och den interna kommunkoncernen. Miljöprogrammet ska 

uppdateras varje mandatperiod och ”ska beaktas vid alla [kommunens politiska] beslut och 

handlingar samt ge företag, organisationer, myndigheter och invånare inspiration och 

vägledning”.
97

 I kommunen har man således en utgångspunkt där det är kommunens roll att 
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påverka och ”lära” invånarna för att uppnå hög miljömedvetenhet. Kommunfullmäktige och 

relevanta beslutsfattare ansåg kommunens tidigare Agenda 21 otillräcklig. Man ville ha ett 

nytt program som var särskilt utformat för miljöfrågor, där mätbara mål kunde formuleras.
98

 

Växjö kommuns miljöprogram har en särskild ställning i kommunens aktiviteter, då det 

används som utgångspunkt för övriga åtagningsområden. Enligt beslut
99

 ska varje nämnd och 

styrelse inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de ekologiska mål 

och riktlinjer som kommunen bestämt.
100

  

Energi- och transportstrategi samt riktade kampanjer  till kommuninvånarna 

Växjö kommuns övergripande miljömål är att bli helt fossilbränslefritt. De fossila 

koldioxidutsläppen har genom kommunens långtgående klimatpolitik minskat med 32 % per 

invånare sedan 1993.
101

 Minskningen beror till största del på åtgärder i samband med 

uppvärmning. Kommunen använder kampanjer för att få invånarna att cykla mer som 

alternativ till bilfärd.
102

 Olika samarbetsprojekt mellan kommunen och bostadsbolagen i 

kommunen har också inletts där massiva beteendekampanjer riktats mot enskilda hushåll i 

syfte att bespara el.
103

 Ett flertal ytterligare beteendekampanjer
104

 har gjorts på initiativ av 

kommunen för att göra invånarna delaktiga i miljöarbetet.  

Styrning och uppföljning 

Ett av de viktigaste särdragen i ”Växjömodellen” är utförligt formulerade miljöåtgärder för att 

uppnå de mål som fastställts i Miljöprogrammet. ”Växjömodellen” innebär således att vart 

och ett av miljömålen kan följas upp genom åtgärdsutvärdering. Växjö är Sveriges första 

kommun att ha infört miljöledningssystemet
105

 EcoBUDGET som används för att styra och 

följa upp miljöarbetet och miljöeffekterna.
106

 Miljöarbetet är uppbyggt för att uppfylla målen 

för ett antal på förhand bestämda indikatorer och planeras i en så kallad ekologisk budget. 

Målen följs på så sätt upp i delårsbokslut och bokslut. Den ekologiska budgeten bryts sedan 
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ned i ”ekologiska internbudgetar” för respektive nämnd och kommunalt bolag. Till 

internbudgetarna görs vidare handlingsplaner med ett antal bestämda åtgärder i linje med att 

hålla den ekologiska budgeten.
107

 Nämnderna och bolagen ansvarar för att i deras 

internbudgetar beskriva olika konkreta åtgärder för att målen ska kunna förverkligas.
108

 

Klimatkommissionen samt interna mål och åtaganden 

Växjö kommun har använt en lokal ”klimatkommission”, med syfte att identifiera åtgärder 

som behöver vidtagas i kommunen för att klimatmålen ska uppnås.
109

 Kommissionen 

startades 2007 och innefattar representanter från näringsliv, politik och forskning. Lokala 

politiker beslutade att kommissionen fortsatt skulle träffas årligen för att följa upp årets 

miljöarbete. Klimatkommissionens arbete ligger vidare till grund för miljödiskussioner och 

fortsatta beslut.
110

  I kommunkoncernen har man ett internt miljönätverk bestående av en 

representant från samtliga kommunens förvaltningar och bolag. Gruppen utgörs av 15-20 

representanter samt de politiker med särskilt ansvar för miljöfrågor inom kommunstyrelsen.
111

 

Miljönätverket fungerar som ett forum för utbyte av information, erfarenheter och inspiration 

gällande miljöfrågor. På så sätt hålls miljöarbetet levande i samtliga förvaltningar. 

Snabbutbildningar och studiebesök relaterade till miljöarbete är ytterligare aktiviteter för 

miljönätverket, som tjänar som ytterligare bildning i miljöfrågor bland kommunens 

anställda.
112

 Det finns även miljönätverk inom enskilda förvaltningar som består av en eller 

flera miljöpiloter på en arbetsplats och har även de som syfte att inspirera, ge kunskap och 

delge varandra information. Representanterna fungerar på så sätt som ”språkrör” mellan den 

centrala ledningen och respektive förvaltning. Miljönätverken har en informell funktion, och 

är en viktig kanal för informationsdelgivning till all personal på samtliga förvaltningar och 

bolag.
113

  Som ett ytterligare led i den interna miljöbildningen erbjuds varje nyanställd 

personal inom kommunen en koncernövergripande introduktion till miljöarbetet i Växjö. I 

samband med miljöutbildningen diskuteras miljömål, varför staden kallas ”Europas grönaste 

stad” och hur man som anställd kan bidra till att uppnå målen.
114
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Hur har man finansierat Växjö kommuns miljöarbete? 

Växjö kommun har ingen specifik ”miljöbudget” som tillåter utvärdering av hur mycket 

resurser som läggs på just miljöarbetet. Miljöarbetet är mycket decentraliserat och sker inom 

olika förvaltningar. Dessa har inga specifika ”miljöbudgetar”. Kommunens stora 

miljösatsningar har kunnat genomföras med hjälp av omfattande EU-bidrag och nationella 

bidrag.
115

 Kommunen har beviljats flera klimatinvesteringsprogram; en statlig bidragsform 

som syftar till att underlätta finansiering av projekt som leder till minskad klimatpåverkan.
116

 

4.1.1.  Sammanställning: ”Växjömodellen” i punktform 

Med grund i presentationen av Växjös miljöarbete, kan nedanstående figur användas för att 

sammanfatta ”Växjömodellen”. Figuren utgör de komponenter som testats för policy transfer. 

Box 2: Sammanfattning komponenter ur ”Växjömodellen” för test av överförbarhet 

 Miljöprogram med tydliga visioner inom varje miljöområde
117

 och med detaljerade åtgärder för varje 
område för att uppnå vart och ett av de satta målen. 

 

 Det omfattande miljöprogrammet har antagits med politisk enighet utifrån den gemensamma anda 
hos samtliga partier ”det finns inte ett miljöparti bland oss, vi är alla tillsammans ett miljöparti”. 

 

 Miljöprogrammet ska “lära” företag och invånare och institutionalisera miljömedvetenheten. 
 

 Riktade beteendekampanjer och miljöutbildning, både externt och internt  
miljömedvetandegörande börjar bland förtroendevalda och samtliga av kommunens anställda 
(miljöutbildning av nyanställd personal) för en ”ordentlig” institutionalisering av miljöarbetet. 

 

 Miljöprogrammet måste beaktas vid alla beslut och handlingar inom samtliga verksamhetsområden i 
kommunen. Helhetssyn där miljömanagement är grundläggande i kommunens verksamhet. 

 

 Varje nämnd och kommunalt bolag gör upp egna “ekologiska internbudgetar” med handlingsplan och 
åtgärdslistor. Dessa har ansvar över att målsättningar efterföljs. Kommunstyrelsen kontrollerar. 

 

 Tydliga och konkreta verktyg för utvärdering av de miljöåtgärder som gjorts under året. Genom att 
arbetet följs upp och bedöms i förhållande till de målsättningar som satts, blir miljöarbetet 
genomskinligt. Verkställande sporras att ständigt arbeta mot hög måluppfyllelse. 

 

 Samarbete med en Klimatkommission” som utvärderar åtgärder att vidtas för att uppnå klimatmålen.  
 

 Internt  miljönätverk – representanter från samtliga förvaltningar och bolag.  
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4.2. Miljöarbetet i Blois 

Blois arbete för hållbar utveckling och miljöfrågor är delegerat till den interkommunala 

inrättningen Agglopolys
118

, ett samarbete mellan 26 kommuner i regionen som innefattar 

cirka 92 000 invånare, varav cirka 51 000 invånare från Blois kommun.
119

 Miljöavdelningen 

för Blois kommun har till viss del integrerats med Agglopolys då ett antal kompetensområden 

(renhållning, sophantering samt transport) som tidigare låg på kommunernas ansvar, idag 

sköts på interkommunal nivå. Blois miljöavdelning är i sin tur indelad i tre underavdelningar 

med en gemensam chef: Avdelningen för Hälsa, säkerhet och tillgänglighet, avdelningen för 

Förebyggande- och riskhantering samt avdelningen för Biomångfald-grönområden. 

Sammanlagt arbetar ett femtontal anställda inom Miljöavdelningen.
120

 Miljöavdelningen, med 

chefen Claire Charrier i spetsen, arbetar således för två olika instanser: dels för Agglopolys 

som rör samtliga 26 kommuner, dels för de miljöfrågor som enbart rör Blois kommun. Varje 

underavdelning arbetar fristående med ämnesspecifika underområden för miljöfrågor. 

Beslutsprocessen för miljöpolitiska åtgärder i Blois kan förstås utifrån följande modell: 

Figur 4: Översikt:beslutsprocessen för miljöåtgärder i Blois 
______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Miljöavdelningen med  
underavdelningar ger  
förslag                              Förslaget passerar i utskottet  
(kan även vara borg-          för Hållbar utveckling, Miljö  
mästare eller folkvalda       & Vägförvaltning

121
. Här tar 

som ger förslag)                 utskottets politiker ställning till 
                 föslaget.                                       Förslaget går upp i kommunfullmäktige    
                                                                          för diskussion och beslut (alt. borgmästaren  
                                                                          väljer att ta beslut i frågan) 

_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

På en informell nivå diskuterar ofta representanter för miljöavdelningen de föreslagna 

åtgärderna med den folkvalda utskottsrepresentanten, innan förslagen presenteras för 

utskottet.
122

 Även då underavdelningarna på Miljöenheten har förslagsgivning som specifik 

                                                           
118

 La Communauté d’agglomération de Blois (Agglopolys) är en «Allmän Inrättning för Interkommunalt 
Samarbete »  (Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ). Agglopolys är sammansatt av en 
rådsförsamling med 172 ledamöter och ställföreträdande som representerar var och en av kommunerna, och 
som valts av respektive kommuns kommunfullmäktige. Dessa tar de viktigaste besluten som berör 
gemenskapens verksamhet. Beroende av beslutens omfattning antas dessa sedan av rådsförsamlingen, 
styrelsen eller ordföranden. Källa: Rapport d’activité d’Agglopolys (2008). s.5., nedladdningsbar från 
www.agglopolys.fr  
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 www.agglo-blois.fr/mode-d-emploi/7-les-competences.php Ver: 21-05-10. 
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 Informantkälla : Claire Charrier. 
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 « La Commission Développement durable, Paysage, Efficacité énergétique, Habitat et Voirie.  «  
122

 Informantkälla: Geneviève Emonet. 

http://www.agglopolys.fr/
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uppgift, händer det ofta att folkvalda eller borgmästaren själv ger specifika propositioner som 

står utanför avdelningens arbetsförslag. Även i de fall då miljöavdelningen inte varit 

upphovsman till förslaget, förbereds handlingarna (dossién) av miljöunderavdelningarna och 

måste passera genom utskott, kommunfullmäktige och borgmästarkabinettet för godkännande. 

Utskottet för Hållbar utveckling, Miljö och Vägförvaltning innefattar chefen Catherine 

Fourmond samt cirka tolv personer som väljs i samband med allmänna val vart sjätte
123

 år.  

  Miljöarbetet i målformulering 

Blois kommun har i dagens datum inget miljöprogram. La Charte des Maires pour 

l’Environnement är en akt som borgmästare genom franska borgmästarförbundet skriver på 

vid inledande mandatperiod. Där formuleras ett antal övergripande mål som handlar om att 

värna om miljön. Stadgan kan ses som ett vägledande dokument, och inbegriper ingen 

obligatorisk uppföljning eller vidtagande av särskilda åtgärder.
124

 Någon kommunal strategi 

för hur man ska uppnå borgmästarens vision om Blois som en av Frankrikes ledande eko-

städer, finns inte. Under samtal
125

 uppgav Blois folkvalda representant i miljöfrågor, till och 

med att hon inte kände till att borgmästaren deklarerat ovanstående ambition. Det finns inte 

heller några kommunala dokument där miljöpolitiska mål för Blois specifieras.
126

    

Olika mål som kan förknippas med miljöarbete formuleras efter hand för specifika frågor man 

valt att arbeta med inför nästkommande år, men målen kan ofta ses som oberoende av andra 

miljö-underavdelningars miljöarbete, och dessa utgör således inte delmål för något 

gemensamt huvudmål. Exempel på olika miljörelaterade mål för Blois kommun år 2009 var 

”Objectif 0 pesticide” (”mål noll bekämpningsmedel”), uppnå 10 % biologiska livsmedel i 

skolor, minska energiförbrukningen i kommunala byggnader samt öka sopsorteringen hos 

enskilda och internt.
127

 På den interkommunala nivån (Agglopolys) finns inte heller några 

övergripande regionala miljömål eller miljöstrategiska dokument,
128

 och underavdelningarna 

för miljöfrågor arbetar med att ta fram nya kortsiktiga mål från år till år, fristående från andra 

underavdelningars arbete. Exempel på olika miljömål 2009 för Agglopolys var att granska 

den regionala planen för luftkvalitet
129

, samt målet att skapa och sätta i praktiken ett 
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 Senaste valet ägde rum i mars 2008. www.ville-blois.fr  
124

 Se La Charte des Maires pour l’Environnement. Nedladdningsbar från www.amf.asso.fr Ver: 21-05-10. 
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 Informantintervju med Catherine Fourmond, 13-04-10. 
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 Informantkälla : Claire Charrier. 
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 Internt dokument. Catherine Fourmond : “Bilan des deux ans du mandat municipal 2008-2014. “ s.1. 
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 Informantkälla : Geneviève Emonet.  
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 Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA).  
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interkommunalt gångvägsnät för att underlätta och frammana fotgängaraktivitet. En del mer 

detaljerade miljömål sattes inom olika specifika miljörelaterade åtaganden, men inget system 

för uppföljning och utvärdering har följt arbetet.
130

  

  Miljösatsningar i praktiken 

Bland de miljösatsningar som gjorts i Blois kommun under nuvarande mandatperiod kan 

nämnas införande av gratis skoltransport, ”Opération Carapattes”
131

 och subventioner
132

 till 

enskilda vid köp av elcyklar. Cykelvägsnätet håller på att utvecklas i samband med utökade 

cykelparkeringar. En beteendekampanj riktad till invånarna i Agglopolys kommuner om 

energikonsumtion och växthusgas gjordes 2008-2009.
133

 Blois kommun är även initiativtagare 

till en biologisk marknad som hålls en gång i veckan.
134

 Agglopolys har varit initiativtagare 

till en undersökning av kommuninvånarnas transportvanor, som är tänkt att ligga till grund för 

utvärdering av potentialen för kommande satsningar på transportområdet.
135

 Man planerar 

bl.a. att minska parkeringsmöjligheterna i staden för att ge incitament till kommunal transport. 

Vad gäller interna åtgärder finns avfallssorteringsstationer på kommunhuset samt i 

Agglopolys lokaler, men det finns ingen institutionaliserad miljöutbildning för nyanställd 

personal. Kommunen har köpt in elcyklar som ska användas som ersättning för användandet 

av bilar i tjänst. Cirka en tredjedel av kommunens tjänstebilar utgörs av miljöbilar.
136

 I Blois 

Mag, en tidning som utges en gång i månaden av kommunen, konsakreras två sidor till 

miljöfrågor.
137

  

I dagens datum planerar kommunen ett kommande införande av en Agenda 21. Detta är det 

enda konkreta miljöstrategiska arbetet för kommunen idag.
138

 Agendan 21 för Blois kommun 

är planerad till 2012 och kommer att antas parallellt med en agenda 21 för Agglopolys.
 139

 

 

                                                           
130

 Informantkälla: Geneviève Emonet.  
131

 En samling för skolbarn som ackompanjeras till fots av frivillga vuxna till skolan, som ett led i att minska 
bilkörning. Informantkälla: Geneviève Emonet. 
132

 Subventioner utgår under 2010 och utgör 25% av den totala kostnaden med ett tak på 400 €. Agglopolys 
internt dokument ”Panorama des actions d’Agglopolys en faveur du développement durable”, s.7.  
133

 Agglopolys internt dokument ”Panorama des actions d’Agglopolys en faveur du développement durable”.s.2. 
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 Informantkälla : Catherine Fourmond. 
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 Enquête déplacements ville moyenne Blois (EDVM). Genomförd första halvåret 2008. 
www.regioncentre.fr/.../Quelle-mobilite-demain-enquete-deplacement-Agglopolys.pdf Ver: 26-04-10. 
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 Blois Mag, Mars 2010. Nr 62. Utgiven av Ville de Blois. 
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 Informantkälla: Catherine Fourmond. 
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 Informantkälla: Catherine Fourmond. 
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4.3. Kort sammanfattning: jämförelse miljöagenda i Blois och Växjö kommun 

En jämförande granskning av miljöarbetet för Blois och Växjö kommun visar att man i Blois 

inte i dagens datum har något miljöprogram. Ej heller finns något system för utvärdering av 

miljöåtgärder. Det finns i Blois ingen strategisk, intern utbildning för medarbetare, vilket har 

institutionaliserats i Växjö kommun, exempelvis vid nyanställning av personal. Planering av 

ett framtida införande av en Agenda 21 för Blois kommun pågår för närvarande, men detta 

kan jämföras med Växjö kommun där en Agenda 21 infördes på 1990-talet och redan hunnit 

ersättas av ett eget miljöprogram med detaljerade mål. Enligt ”Växjömodellen” är en Agenda 

21 otillräckligt för miljöaspekten. Flera miljösatsningar i form av olika åtgärder har gjorts i 

Blois, och projekt är på gång, men dessa är idag långt mindre utvecklade än de som gjorts i 

Växjö fram till dagens datum.  
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DEL II : 5. RESULTATREDOVISNING: EMPIRI OCH ANALYS 
 

Här redovisas det empiriska material som insamlats genom dokumentstudier, enkäter samt 

intervjuer och som ska besvara studiens grundfråga om förutsättningarna i Blois kommun för 

ett antagande av ”Växjömodellen”. Kapitlet har delats in efter de tre vertikala faktorerna 

som utgör studiens teoretiska ramverk. Dessa behandlas i tur och ordning. I kapitlet 

integreras analys med empirisk genomgång. 

___________________________________________________________________________ 

5.1. Ekonomiska strukturer och processer 

En fråga som enligt det teoretiska ramverket låg till bakgrund för faktorn ekonomiska 

strukturer, var huruvida mottagarkommunen har tillräckligt välstånd för att kunna stödja den 

nya policyn. Min för studien relaterade fråga var: Föreligger de finansiella resurser som Växjö 

haft för sitt miljöarbete, även i Blois? Växjös miljömodell har när det gäller ekonomiska 

förutsättningar kunnat genomföras genom principiellt två faktorer: kommunen har beviljats 

flera klimatinvesteringsprogram från statligt håll i kombination med EU-medel.
 140

 Den 

ekonomiska strukturen i Frankrike för lokal miljöpolitik uppvisar stora likheter med den i 

Sverige; kommunerna finansierar delvis olika miljöprojekt genom kommunala intäkter såsom 

skatter, men staten har en avgörande maktställning på grund av innesittande av finansiella 

medel.
141

 Den franska staten och Ministeriet för hållbar utveckling
142

 kan för olika 

miljöprojekt ge bidrag för lokala miljöåtgärder och subventionera viktiga summor för initiativ 

på lokal nivå. I Blois har idag olika miljöprojekt såsom ”projekt noll bekämpningsmedel” 

genomförts med hjälp av statliga bidragsmedel.
143

 Kommunen får även regelbundna 

subventioner från regions- och EU-håll till förmån för miljöarbete.
144

 Flera motsvarigheter till 

de olika nationella klimatinvesteringsprogram med vilka Växjö kommun finansierat sitt 

miljöprogram, finns tillgängliga även för franska kommuner, där ett exempel är den publika 

inrättningen ADEME
145

 som erbjuder nationella subventioner till kommuner som satsar på 
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 Se uppsatsens avsnitt Bakgrund, ”Hur har man finansierat Växjö kommuns miljöarbete?”, s.37. 
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 De Beir, Deschanet & Fodha (2003) s.3/17.  
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 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM). 
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 Källa: Claire Charrier. 
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 Källa: Claire Charrier. 
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 Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, inrättad under franska ministeriet för hållbar 
utveckling. Se www.ademe.fr  
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olika projekt relaterade till energieffektivisering eller miljöbevaring.
146

 Vad gäller Blois 

möjligheter till bidrag från EU-håll kan dessa anses jämförbara.
147

 Den franska ”principen om 

lokala myndigheters finansiella autonomi”
 148

 innebär vidare att kommuner i Frankrike liksom 

svenska kommuner har stora utrymmen för självbestämmande när det gäller hur de ska 

fördela sina resurser, samt även för hur stor kommunalskatten ska vara.
149

 Studien har visat på 

att Blois kommun teoretiskt sett har jämförbara förutsättningar att kunna genomföra 

”Växjömodellen”, när det gäller möjligheterna till klimatinvesteringsprogram och EU-medel. 

I min studie undersökte jag dock även den ekonomiska fördelningsstrukturen  i Blois för 

miljöåtgärder. Här visade resultaten på omständigheter som riskerar försvåra en policy 

transfer. 

5.1.1. De ekonomiska resurserna finns, men kommunens fördelningsstrukturer 

försvårar 

Trots att de nationellt utformade ekonomiska strukturerna för fransk miljöpolicy, samt 

kommunens möjligheter till nationella och europeiska bidrag som nämnts ovan är jämförbara 

med de för den svenska kommunen Växjö, pekade dock samtliga intervjupersoner med 

nyckelpost för miljöpolitiska beslut i Blois, på en problematik med finansiella resurser när det 

gäller utformningen av miljöpolitiska åtgärder och program. Underavdelningarna på 

Miljöenheten arbetar långt mer isolerat än i Växjö kommun och arbetar fristående med att 

lägga fram förslag på miljöåtgärder. De har även var för sig en egen specifik och årsvis 

fördefinierad budget att tillgå. Kostnaderna för miljöprojekt är således inte som i Växjö 

integrerade i samtliga politiska områden, utan man har en särskild ”miljöbudget”. Det är 

också endast på Miljöenheten som man arbetar aktivt med att se över miljöfrågor. Detta 

skiljer sig mot Växjömodellen där man tar miljöfrågor i beräkning vid kommunens samtliga 

avdelningar. Blois/Agglopolys miljöchef förklarade arbetsprocessen på Miljöenheten såhär: 

”I slutet av varje år har vi det som vi kallar budgetplanering. Varje underavdelning kommer 

med hela sin lista; alla saker som man har lust att genomföra, åtföljd av en budgetöversikt. 

Sedan sker det i olika etapper. Först träffar vi vår folkrepresentant [Catherine Fourmond] 

och talar om vad vi planerat för kommande år och frågor vad hon tycker. Sedan fastställer vi 
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 www.ademe.fr , «Nos modes d’Intervention» Ver: 17-07-10. 
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 Källa: Claire Charrier. 
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 Definierad i artikel 72-2 i franska konstitutionen, efter modifikation den 28 mars 2003. 
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 www.skl.se samt http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/decentralisation/reforme-
constitutionnelle/ Ver: 26-06-10. Det finns dock tak definierade i den franska konstitutionen för hur hög 
kommunalskatten får vara. Se artikel 72-2.  
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en lista med förslag...alltid medvetna om att den är mer omfattande än vad vi kommer kunna 

göra, då! Och sen efteråt döms allt i sin helhet eftersom...alltså ekonomiavdelningen räknar 

ut totalen..”
150

 

En väsentlig fråga som uppkommer i samband med resultaten är : Kan den tydligt uppdelade 

miljöbudgeten i Blois vara ett problem för ett hypotetiskt införande av Växjö-modellen? 

Enligt informanterna innebär uppdelandet att det uppstått ”konkurrens” mellan de olika 

miljöavdelningarna, där varje miljöavdelning ”slåss om att få mest pengar” till sina egna, 

specifika projekt. Denna utformning riskerar i hög grad att försvåra ett miljöstrategiskt 

helhetstänkande då varje underavdelning arbetar enskilt och därmed oberoende med sin 

årsplanering och sitt eget budgetupplägg. En av uppsatsens teoretiska utgångspunkter var att 

en brist på finansiella resurser kan tvinga beslutsfattare att åsidosätta framåtsträvande 

strategier till förmån för kortsiktiga krislösningar. De miljöansvariga underströk i intervjuerna 

att miljöavdelningarna ofta upplever svårigheter att få igenom åtgärdsförslag på grund av att 

varje specifika miljöområde inte får överskrida den på förhand bestämda budgeten. Detta 

innebär att varje avdelning måste göra tydliga prioriteringar och ofta endast får igenom en del 

av de punkter som krävs för en viss strategi. Ett problem med denna finansiella uppdelning är 

att varje specifika miljöförslag endast kan genomföras i begränsad utsträckning, och någon 

helhet blir svår att uppnå. Problematiken med genomföranden av enskilda program som 

kräver större ekonomisk omfattning, belystes vid intervjutillfällena. Här är ett exempel:  

”Så länge projekten inte kostar för mycket så har vi en viss handlingsmarginal, då låter de 

oss hålla på. Men när det är handlingsplaner som berör många fler personer, som t.ex. avser 

koldioxidutsläpp, det vill säga att det skulle behövas investeras inom många områden [...] då, 

när man kommer upp i sådana omfattningar, då är det mycket, mycket svårare...”.
151

 

En problematik kan här vara att de olika miljöinitiativen aldrig lyckas ”gå igenom” ordentligt 

var för sig: istället för att en ordentlig satsning görs inom ett särskilt miljöområde, ges budget 

till lite av varje och försvårar därmed en tydlig strategi för måluppnåelse. 

5.1.2. Sammanfattande resultat och tolkning 

Föregående diskussion pekar på att förutsättningarna för ekonomiska medel i form av 

subventioner etc. rent teoretiskt finns till i stort sett samma utsträckning som för Växjö, men 
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att en försvårande omständighet tycks finnas i den mycket förhandsplanerade 

budgetfördelningen. En fråga som dock är mycket tänkvärd vid huruvida ekonomiska faktorer 

spelar in i kommunens förutsättningar för miljömanagement, är huruvida denna fråga 

egentligen ytterst är nära kopplad till beslutsfattares miljöattityder. Finns problemet i 

budgettillgångarna i sig eller är budgettillgångarna snarare följden av bakomliggande 

miljöinställningar hos beslutsfattare? Kärnan i detta resonemang belystes på ett tydligt sätt i 

miljöchefens uttalande vid intervjutillfället: 

” Vi [på miljöavdelningarna] ger förslag, men det blir sällan något gensvar. Eller också finns 

inte pengar...vilket är samma sak. Om man inte ger oss pengar är det för att man tycker att 

det inte är en prioritet.”
152

 

Resultaten tyder på att det skulle krävas en omstrukturering i kommunens finansiella 

fördelning till miljöarbetet. Med grund i studiens inledande syfte, är den essentiella frågan 

här: finns förutsättningarna för en sådan omstrukturering? Institutioner är ofta tröga att 

förändra, och det skulle krävas en förändrad mentalitet hos högt uppsatta personer i hierarkin, 

som innehar den yttersta beslutsmakten. Här kan det fortfarande finnas en lång väg att gå. Jag 

frågade svarspersonerna vid samtliga intervjuer vad de trodde om utsikterna för en sådan 

förändring. Samtliga svarspersoner framhävde en uppfattning om att så länge de som finns 

högst i hierarkin idag sitter kvar, så kommer budgettilldelningen fortsätta” i gamla spår”. Ett 

av citaten belyser svaren särskilt väl: 

”De som idag har den största makten och de allra största ansvaren, de allra flesta är de som 

är uppemot 50, 55...Dom har inte blivit (miljö)medvetna som vi. I utbildningen. Men de 

yngsta, de intresserar sig för miljöfrågor och för koordineringen mellan avdelningarna. De 

som är i 30-årsåldern idag, de ringer oss för att fråga vad vi gör och hur vi kan lära oss av 

varandra. Men de äldre...de fortsätter i deras spår som de gjorde förr... Så det finns en 

förändring i mentaliteten som kommer att komma också, för de äldsta kommer gå i pension. 

Så då får vi se... Men det är viktigt…det är ett enormt arbete som behöver göras även inom 

våra avdelningar.”
153
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5.2. Institutionspolitiska strukturer och processer 

Avsnittet bygger på resultaten för de två analyspunkterna
154

: Hur ser processerna/ 

institutionerna för lokal decision-making ut gällande miljöfrågor? samt Råder otydliga 

ansvars- och maktförhållanden mellan stat och kommun? 

5.2.1. Processer och institutioner för lokal decision-making 

Den franska staten och ministeriet som handhar miljöfrågor har omfattande lagstiftningsmakt 

på miljöområdet. Ett kännetecken för fransk miljöpolicy är dess tydliga influenser av EUs 

miljödirektiv. Europeiska normer och standarder är på många miljöområden mer strikta än de  

franska,
155

 även om försök till mer utvecklade miljöriktlinjer har gjorts med 2007 års 

Grenelle
156

. Då den franska statens främsta verktyg är regelskrivning och kontroll,
157

 återfinns 

den reella beslutsmakten för lokala miljöfrågor främst på kommunal nivå, där lagar tolkas och 

implementeras. Kommunerna bestämmer generellt själva hur deras miljöagendor ska 

utformas, här har staten endast en roll av efterhandskontrollering för beslutens legalitet.
158

  

Det franska systemet för implementering av miljöpolicy, både på nationell och lokal nivå, 

kännetecknas av flexibilitet.
159

 Implementeringen baseras på konsensus och förhandling 

snarare än tvångsbundenhet för involverade aktörer. Flexibiliteten kan förklaras i antalet 

aktörer involverade i miljöpolicy-tillämpningen.
160

 Miljöansvar är fördelat på ett flertal olika 

aktörer såväl på statlig som regional och kommunal nivå. Det är ofta svårt att identifera något 

ledarskap inom organiseringen för implementering. De administrativa instanserna som ska 

implementera miljöprogram behöver ofta ”låna legitimitet” från andra och förhandling och 

konsensus behövs därför för att kunna implementera varje specifik miljöpolicy.
 161

  Denna 

”flexibilitet” har visat sig känneteckna även Blois kommun. En påtagligt hierarkisk struktur 

innebär att besluten måste passera genom samtliga nivåer innan de valideras och kan läggas 

fram som förslag. Såhär uttryckte sig miljöchefen: 
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” […] Vi diskuterar och förhandlar… vi är en grupp, vi tre och Alexandre (samordnaren). 

Han diskuterar sedan med chefen för ledningen en gång i veckan, som har en global vision 

över alla avdelningar. Hon i sin tur diskuterar och förhandlar med den som står över i 

hierarkin, vilken i sin tur diskuterar med den som står över honom, osv.… Det är en väldigt 

hierarkisk struktur!”
162

 

En annan intervjuperson tog upp en relaterad problematik med kommunens administrativa 

strukturer, som tycks påverka möjligheterna till ett enhetligt och intensivt miljöarbete: 

”I kommunkoncernen är det ändå 1 500 anställda, och vi har det särdraget att alla 

avdelningar är fullkomligt utspridda över staden. Vi är inte…alltså, avdelningen för 

stadsplanering är här, kommunhuset är någon annanstans, det är 21 byggnader totalt.[…]. 

Det har fördelar och nackdelar […] nackdelen är att folk tappar tråden lite så att säga...de 

har svårt att veta vad som är vart..[…]och denna spridning gynnar inte centralisering av 

information eller utarbetning av en strategi som är enad och känd av alla…”
163

 

En av intervjupersonerna uttryckte sig vidare enligt nedan: 

”Det svåraste, ärligt talat, det kanske låter konstigt men…det är cirkulationen av information. 

[…]Det är alltid folk som inte når informationen och som inte vet…Och varje gång som vi 

går framåt, som vi vill besluta om något, måste vi IGEN återinformera allihop. Och det är 

omöjligt, för vi arbetar ena stunden med direktörerna, ena stunden med de folkvalda, ena 

stunden med de anställda…”  

Förutom ovanstående faktorer, framkom även en problematik med kommunens förhållande 

till det interkommunala samarbetet (Agglopolys). Trots att franska kommuner har stora 

lagliga möjligheter till självbestämmanderätt, samt att det finns tydliga ansvars- och 

maktförhållanden mellan stat och kommun som gynnar kommunernas egna utformning av 

långtgående miljöprogram, pekade samtliga intervjupersoner på att Blois kommuns 

möjligheter begränsas genom Agglopolys. Enligt miljöchefen har franska kommuner rätt till 

fulla kompetenser, men för Blois har det faktum att olika kompetenser såsom dränering, 

sophantering och transport hamnat på Agglopolys nivå, gjort att miljöpolitiken tagits till en 

annan nivå.
164

 Ovanstående kan innebära svårigheter att ha en global miljöpolitik om inte alla 

berörda kompetensområden är tillsammans. Borgmästaren angav liksom miljöchefen, en 
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problematik med den administrativa indelningen med Agglopolys som de senaste åren fått 

överförflyttat ett flertal kompetenser inom miljöhantering. Borgmästaren framhöll att Blois är 

beroende av Agglopolys, och att det i och med kompetensfördelningen till Agglopolys kan 

innebära svårigheter att få igenom ett eget program, då alla andra kommuner också ingår i 

besluten som påverkar Blois.
165

  

5.2.2. Analys 

Syftet med de två analyspunkterna var att ge underlag till att besvara uppsatsens frågeställning 

nr 2: Hur påverkar kommunens institutionspolitiska strukturer möjligheterna till ett införande 

av Växjömodellen?  

De ovan presenterade resultaten visade på ett flertal viktiga förhållanden. Ansvars- och 

maktförhållandena mellan stat och kommun tycks inte kunna inverka negativt på ett framtida 

införande av ”Växjömodellen” då stora utrymmen finns för kommunal självbestämmanderätt 

vid utformning av miljöprogram. Däremot tycks ansvars- och maktförhållandena mellan det 

interkommunala arbetet och kommunen som självständig enhet, ha lett till minskade 

möjligheter för kommunen. Samtliga intervjupersoner i Blois pekade på ytterligare 

institutionella svårigheter med att utarbeta ett specifikt miljöprogram för kommunen. Detta på 

grund av den påtagligt hierarkiska strukturen vid beslutsfattning samt den mycket 

decentraliserade organiseringen av kommunanställda. Det finns också ett problem med 

”samkördheten” mellan de som utformar miljöbeslut. T.ex. för den Agenda 21 som håller på 

att tas fram i Blois, är det den ansvarige för hållbar utveckling som utformar agendan 

tillsammans med alla vice vd inom koncernen och en pilotkomité med några folkvalda.
166

 

Chefen eller andra från miljöavdelningen är inte inblandande. Vid intervju med chefen för 

miljöavdelningen berättade hon att hon överhuvudtaget inte visste vad som var på gång med 

Agenda 21-projektet, och hon hade ingen aning om vad som skulle bestämmas gällande 

miljöaspekterna. Detta är ett exempel som visar på en uttalad splittring bland beslutsfattare. 

Här finns potentiella problem för ett långtgående miljöavsnitt; eftersom det är vice vd:s som 

innehar den största beslutsmakten vid utformandet, och dessa är ofta involverade även i 

utformandet av andra policys, vilket kan påverka deras prioriteringar. 
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5.3. Ideologiska och kognitiva strukturer och processer 

Skillnad görs på de svar som framkommit genom samtalsintervjuerna och därmed omfattar de 

aktörer som utformar miljöförslag, och å andra sidan svaren genom enkäten till 

kommunfullmäktige och som därmed avser de folkvalda som ska godkänna miljöförslagen.  

5.3.1. Aktörernas syn på ”hållbart samhälle” ur miljösynpunkt och metoder för att nå dit 

För att få reda på de beslutsfattande aktörernas miljörelaterade uppfattningar och visioner 

tillfrågades varje intervjuperson vad som enligt deras personliga syn menas med ”ett hållbart 

samhälle”. En sammanställande analys av respondenternas svar visade på en relativt enhetlig 

bild av hur ett hållbart samhälle ser ut: samtliga respondenter uppgav att det är en metod där 

alla de tre dimensionerna (sociala, ekonomiska och miljömässiga) tas i beräkning vid alla 

sorters politiska beslut. Dock gavs miljöfrågans ställning i sammanhanget olika betydelse 

bland de olika aktörerna. 

Hos samtalsintervjurespondenterna kunde avläsas en föreställning som utgick från att 

miljöåtgärder kan vara en ”igångtriggare” för social och ekonomisk framgång. Majoriteten av 

samtliga svarspersoner uppgav att ett hållbart samhälle ur miljösynpunkt innebär att dess 

invånare är miljömedvetna och ”uppträder ekologiskt”. Vad gäller medlen för att nå ett 

hållbart samhälle ur miljösynpunkt, framförde samtliga svarspersoner från 

samtalsintervjuerna en upplevd problematik med just invånarnas miljömedvetenhet. Samtliga 

samtalsintervjurespondenter framförde en uppfattning om att det krävs mer politisk vilja och 

övertygan för att i sin tur kunna påverka kommuninvånarnas miljömedvetenhet. 

Resonemangen bland de som arbetar med miljöfrågor skulle kunna sammanfattas med 

följande citat: 

 ”Vi ligger väldigt efter gällande dialog och samförstånd med allmänheten. Man skulle    

behöva utbilda folk.”
167

 

”Det är ju vi som måste försöka övertyga, det är vårt jobb. Sen är allt avhängigt av den 

folkvaldes egna motivation och övertygelse.[...] Eftersom miljöåtgärder i början, jag säger i 

början därför efteråt kommer folk på att det ändå är positivt, men i början är det ändå en viss 

motvilja. Det är alltid en period då folk kommer klaga, inte kommer hålla med, etc. Så det är 
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då som den folkvalde måste vara politiskt tillräckligt stark för att stå upp för det, och inte 

vara alltför inriktad på väljarperioder...”
168

 

Borgmästaren menade att för att kunna gå framåt i miljöarbetet krävs först och främst att han 

själv och kommunen ”trycker på” invånarna. Han uttryckte att det krävs mycket information 

för att befolkningen ska intressera sig för miljöfrågor: 

 ”Man måste börja i den änden för att vänja folk. […]Man måste jobba med 

attitydförändringar.”
169

 

Bland fullmäktigeledamöterna uppgav dock endast två respondenter pedagogi som en viktig 

beståndsdel för att nå ett hållbart samhälle i kommunen. Endast en svarsperson uppgav 

”politisk vilja” som medel. Nästan samtliga fullmäktigeledamöter angav att de trodde att den 

främsta metoden för att uppnå ett hållbart och miljövänligt samhälle, är ett uppfyllande av 

främst tre kriterier: ekonomiska resurser, transport- och energistrategi samt miljövänligare 

sophantering. Här bör nämnas att dessa kompetensområden ligger på Agglopolys nivå. På 

frågan om de skulle vara för en ökning av miljökampanjer (miljöbildning) riktade till 

kommuninvånarna sade dock 82,4 % sig vara ”helt och hållet för” eller ”till övervägande del 

för”. En respondent var emot en sådan ökning och två respondenter svarade ”vet ej”.
170

  

Däremot, på frågan ”Tror du att mer strikta miljöregler skulle öka Blois-invånarnas 

miljömedvetenhet?” var svaren mycket spridda. Cirka hälften av de tillfrågade svarade ”ja, i 

hög utsträckning” alternativt ’ja, delvis” medan resterande hälft svarade ”inte särskilt”, ”inte 

alls” eller ”vet ej” (för detalj, se bilaga 3).  

Hur kan dessa svar tolkas? Svaren tyder på att det finns ett intresse från de politiskt valda för 

miljöfrågor, detta framgår av den stora majoriteten som svarade positivt på frågan om en 

ökning av antalet riktade kampanjer. Dock tycks pedagogi och miljöbildning inte anses som 

det främsta sättet att arbeta för ett miljövänligt samhälle, då endast två av samtliga ledamöter 

uppgav detta. Svaren såg dock annorlunda ut för de personer som intervjuades och som har 

ansvar för just miljöfrågor. Dessa personer angav istället mer politisk påtryckning och 

miljöbildning för invånare och anställda som viktiga komponenter för att uppnå ett hållbart 

samhälle ur miljösynpunkt. Här fanns således en splittrad uppfattning där miljöansvariga 

tycktes se att de folkvaldas ”påtryckning” var det främsta medlet för att nå ett miljövänligt 
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samhälle, medan de folkvalda trodde att medlen som bör användas finns på Agglopolys nivå. 

Där har kommunen mindre inflytande över besluten. 

5.3.2. Den normativa inställningen till miljöpolitikens roll i kommunens verksamhet 

Samtliga svarspersoner fick vidare svara på hur viktigt de anser miljöfrågor vara och vilken 

roll kommunen bör spela ifråga. På enkätfrågan: ”Hur viktigt tycker du det är att Blois 

kommun är aktiv i miljöfrågor?”  svarade majoriteten (70,6) % ”mycket viktigt” och 

resterande svarade ”ganska viktigt”. Här bör märkas att på enkätfrågan ”Är du tillfredsställd 

med Blois kommuns miljöpolitik?” svarade den allra största majoriteten
171

 ledamöter ”ja, till 

stor del” alternativt ”ja, helt och hållet”, och endast 17,7 % svarade ”inte särskilt”. Hur kan då 

relationen mellan resultaten på de två ovan nämnda frågorna tolkas? Intresse för miljöfrågor 

finns, men det tycks dock bland de folkvalda finnas små möjligheter för ett gemensamt 

politiskt initiativtagande till en mer utvecklad miljömanagement liknande ”Växjömodellen”, 

eftersom ett sådant initiativtagande mest sannolikt hade varit resultat av ett gemensamt 

missnöje med en rådande situation. Bland de som svarade på följdfrågan om vilka 

förbättringar som kan ske avseende kommunens miljöhantering, uppgav flera respondenter ett 

dåligt uppträdande bland kommuninvånarna avseende sopsortering, dålig sophantering i 

allmänhet samt otillfredsställande cirkulations- och transportpolitik i staden.  

Medan analys av ledamöternas svar tydde på en utbredd tillfredsställelse med kommunens 

miljösatsningar i dagsläget, gick svaren från de aktörer som är med i förslagsutformningen av 

miljösatsningar, emot denna bild. Vid intervjuerna uppgav svarspersonerna att de ville se ett 

betydligt utökat utrymme för miljöfrågorna än vad som ges i kommunen idag. Här skiljer sig 

samtalsintervjupersonernas normativa inställning till miljöfrågorna gentemot de folkvaldas. 

Vid samtalsintervjuerna uppgav respondenterna ett starkt missnöje med kommunens aktuella 

miljösatsningar. Samtliga av de intervjuade uppgav att miljöfrågorna har en central plats i en 

”ideal” kommun och att en specifik miljöagenda inte bör ses som bara en del i en politisk 

agenda, utan snarare som en grundpelare. Både borgmästaren och de miljöansvariga tog upp 

en önskan om ”verktyg” för att kunna fixera mål att uppnå. En respondent svarade såhär: 

”Vi behöver hjälp med att avancera miljöarbetet. Man klarar det inte utan ett klart utvecklat 

miljöprogram med målsättningar att följa.”  
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En annan respondent menade även att miljöpolitikens normativa roll också är att satsa på 

utvärderingar: 

”Det är att kunna säga att vi har fixerat tydliga målsättningar, att det är mot det här vi vill 

gå, att vi har infört utvärderingskriterier så att om t.ex. tre år…då ska våra koldioxidutsläpp 

ha minskat med så och så mycket…”
172

 

5.3.3.  Resonemang angående avsaknaden/införande av ett strategiskt miljöprogram 

Samtliga respondenter fick besvara frågan ” Vad tror du om möjligheterna till att Blois 

kommun inom en överskådlig framtid kan införa en målsättning om att bli en fossilbränslefri 

kommun?”. Resultatet från enkäten blev tudelat med cirka 35 % som svarade ”relativt goda 

möjligheter”. 65 % av respondenterna trodde att dessa möjligheter var mycket dåliga, ganska 

dåliga eller hade ingen åsikt (17,6 %). Ingen angav svarsalternativet ”mycket goda” 

möjligheter. Det väsentliga med denna fråga var respondentens vidare motivering till svaret, 

som kan kopplas till analysfrågan huruvida det i Blois kommun bland de relevanta aktörerna 

finns en ovilja till strategisk förändring avseende miljöpolicy. Av resultaten kan utläsas en 

generell uppfattning som kan tolkas som en mycket liten tilltro till politikernas egna 

möjligheter till påverkan. Exempel på svar var:  

”Detta beror inte bara på oss”.  

”För mig är de riktiga bovarna de stora industrierna som förorenar utan att känna skam, och 

att lägga ansvaret på den enskilda invånaren tycker jag är orimligt.” 

”Man kan inte tänka sig något sådant [en sådan målsättning] på kommunal nivå bara. […] 

Detta är avhängigt av politiska åtgärder på en hög beslutsnivå (stat, EU, global).” 

”Jag är snarare realist, och därför skeptisk när det gäller kommunens kapacitet att anta ett 

sådant mål…” 

”Jag tror inte på en sådan ambition…i så fall måste det ske med tvång, enbart drivet av en 

ekonomisk vilja när oljan blir för dyr.” 

Ovanstående citat skulle kunna tolkas som en inställning om att ”det inte är någon idé” på 

kommunal nivå att satsa på långtgående miljöåtgärder som riktar sig till medborgarna. Något 

som styrker detta är föregående svar på enkätfrågan om striktare miljöregler (se 7.3.1.), där ca 
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hälften av respondenterna inte trodde att striktare miljöregler skulle öka miljömedvetenheten. 

Detta skiljer från grundtanken ur ”Växjömodellen” där miljöprogrammet ska ”lära” företag 

och invånare och öka miljömedvetenheten för institutionalisering
173

. Flera respondenter angav 

brist på ekonomiska resurser som anledning till att en sådan ambition skulle misslyckas i 

Blois. Detta kan tolkas som att respondenterna har en inställning om att det är för kostsamt att 

införa ett långtgående miljöprogram. Enligt detta synsätt är det främst en ekonomisk fråga, en 

inställning där det i första hand beror på tillgångar istället för tilltro till en politisk 

institutionalisering av miljömedvetenhet. Här kunde ett annat resultat utläsas från intervjuerna 

med Blois miljöansvariga, som menade att kommunen kan tjäna ekonomiskt på en 

långtgående klimatpolitik. Endast en respondent bland fullmäktigeledamöterna uppgav en 

tilltro till att ett sådant miljömål kan uppnås främst genom en politisk vilja, då medlen kan 

skaffas först när viljan finns. Två respondenter uppgav t.o.m. att miljöfrågorna har blivit för 

prioriterade. Såhär skrev en respondent: 

”Visst är miljöfrågan viktig, men jag tycker att den ges för stort utrymme. Man vill gå för fort 

fram med för mycket beslutsamhet. Det bör hållas lagom.” 

 En viktig iakttagelse för analysfrågan om huruvida det råder en ovilja till strategisk 

förändring, var att analysen från intervjuerna och enkäterna gav skilda resultat. Bland de 

svarspersoner som samtalsintervjuades visade svaren på en mer uttalad vilja till strategisk 

förändring avseende miljöpolicy (se delavsnitt 7.3.2.). Det fanns ett stort missnöje med 

dagens miljöpolitik. Några exempel på citat från samtalsintervjuerna: 

”Idag ses miljöfrågorna lite grann som den jobbiga grejen som man måste ta med i beräkning 

men som ligger och stör när vi ska göra våra projekt”
174

 

”Jag hoppas att ett utarbetat miljöprogram kommer en dag, men idag är läget inte så. [...] 

Därför att det finns ingen politisk medvetenhet om de här frågorna.”   

”Här på avdelningen, här är vi anställda..alltså vi har en chef helt enkelt. Och sen, om 

politiken som förs inte passar oss, ja, då..då är det upp till oss att leta jobb någonannanstans 

i någon annan region som har en politik vi gillar bättre!” 
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Även bland enkätsvaren fanns en vilja till förändring med större miljösatsningar, men svaren 

visade på en mycket låg tilltro till genomförbarhet i dagens läge. Såhär skrev en ledamot:  

”En förändring är oundviklig, men den kommer inte att bli accepterad på kort term.” 

5.3.4. Sammanfattning: stark vilja hos miljöansvariga, men svagare tilltro bland 

folkvalda 

Studiens resultat avseende relevanta aktörers miljöinställning och visioner, tyder på ett stort 

intresse och en vilja bland miljöansvariga, men det generella intresset hos 

fullmäktigeledamöter för striktare miljömanagement är långt mindre uttalat. Det tycks gå en 

tydlig skiljelinje mellan de olika aktörerna, där de som å ena sidan arbetar med miljöfrågorna 

upplever ett behov av en större politisk vilja och övertygan för att uppnå ett mer 

miljöstrategiskt arbete, medan man bland de folkvalda (kommunfullmäktige) kan utläsa en 

mer generell tillfredsställelse med dagens miljöpolitik. Det framkom även bland 

fullmäktigeledamöternas svar, en inställning där de själva hade mycket litet ansvar för 

kommunens miljöpolitik, med endast en mycket liten möjlighet till påverkan. Pedagogi och 

miljöbildning angavs endast av en ledamot som viktig för ett ”gott” kommunalt miljöarbete. 

Bland samtliga respondenter kunde utläsas en mycket liten tilltro om att kommunen skulle 

kunna anta ett långtgående miljöprogram som skulle vara grundläggande för kommunens 

helhetliga verksamhet. 
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6. SLUTSATSER FÖR FORSKNINSGSRESULTATEN 

 

Syftet med studien var att tillföra kunskap om förutsättningarna för export av en svensk lokal 

miljöstrategi till Frankrike. Detta gjordes genom att undersöka möjligheterna för en policy 

transfer av Växjö kommuns miljöpolicy till Blois kommun utifrån kommunens 

förutsättningar idag. Tre specifika undersökningskomponenter användes utifrån uppsatsens 

teoretiska ramverk: ekonomiska och institutionspolitiska strukturer samt miljörelaterade 

uppfattningar och visioner hos beslutsfattande aktörer.  

Resultaten från studien pekar på att Blois idag står inför ett flertal begränsningar när det gäller 

möjligheterna att anta ett långtgående miljöprogram i stil med ”Växjömodellen”. Det har visat 

sig föreligga en konflikt mellan borgmästarens ambition om Blois som en framstående eko-

stad, och den generella inställning som råder hos kommunens folkvalda. Visioner om en 

långtgående miljömodell som är tydligt inspirerad av ”Växjömodellen” finns dock hos de 

aktörer som utformar miljöförslagen, men dessa är mycket begränsade i deras inflytande över 

den förda miljöpolitiken. Bland dessa personer tycktes det finnas en hög grad av 

miljömedvetenhet och man har under nuvarande kommunledning visat vilja att sätta igång ett 

mer utvecklat miljöarbete, dels genom initiativtagning till utformandet av en Agenda 21. 

Aktörerna upplevde dock att det var svårt att få igenom miljöförslag bland beslutsfattare i 

valideringsledet. Ytterligare hinder för ett införande av ”Växjömodellen” visade sig finnas i 

kommunens finansiella utformning för miljöpolitiska åtgärder. Att miljöavdelningen 

”fragmenterats” in i underavdelningar som arbetar med fördefinierade budgets var för sig 

tycks hämma möjligheterna för en enhetlig miljöstrategi. Studien har visat på att det uppstår 

en ”konkurrens” mellan avdelningarna om ”vem som kan få igenom flest punkter”. Resultaten 

visar på att det skulle behövas en omstrukturering i kommunens resursfördelning till 

miljöarbetet.  

Vad gällde kommunens institutionspolitiska strukturer, visade analysen även här på flera 

försvårande faktorer. En starkt hierarkisk utformning med många olika aktörer som måste 

godta miljöförslagen innan de ens kommer upp i fullmäktige, samt den mycket 

decentraliserade organiseringen av kommunanställda har visat på svårigheter att anta någon 

slags ”miljölinje” som är känd och accepterad av alla. Kommunen har vidare fått mer 

begränsade möjligheter till att forma en enhetlig miljöstrategi, i och med det interkommunala 

samarbetet Agglopolys. Trots att många befogenheter finns kvar på kommunal nivå, har detta 

lett till en uppfattning bland kommunpolitikerna om att de ”ändå inte kan påverka”. För att 
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kunna anta ”Växjömodellen” krävs en politisk övertygelse om att kommunens interna arbete 

bör och kan påverka hela kommunens (invånarnas) miljömedvetenhet. Denna typ av 

övertygelse tycks har visat sig mycket svag bland aktörerna som ska anta kommunens 

politiska linje.  

Nedanstående figur kan representera en modell för hur ”Växjömodellen” institutionaliserats. 

Modellen innebär att det först och främst krävs ett enhetligt politiskt engagemang för 

miljöpolicy. Detta krävs innan ett strategiskt utformande av mål och åtgärder kan ta form. För 

Blois har min studie visat på att en vilja bland utformare av mål och åtgärder finns, men 

förutsättningen för att detta ska fungera (enhetligt politisk engagement, se modellen) visade 

sig i undersökningen saknas.  

Figur 5: Process, miljömanagement som testats för policy transfer. 

 
 Förkl.: env. = environmental 
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Källa: Modifierad från Netherwood, 1996. 
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för en policy transfer av Växjö kommuns miljöarbete till kommunen Blois? Här kan vi förstås 

endast förhålla oss till uppsatsens teoretiska ramverk, där endast tre faktorer undersökts. Det 

finns förstås även andra faktorer som kan spela in. Studien visade dock på att de undersökta 

faktorerna i olika avseenden tydligt begränsar kommunens möjligheter till en utvecklad 
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kan tänkas spela in, så kan vi se att kommunen idag fortfarande, på åtminstone tre områden, 

har en lång väg att gå där det krävs många omstruktureringar åtföljda av en förändrad 

mentalitet hos de aktörer som direkt påverkar kommunens miljöpolitik. 

Även då studien är en fallstudie, vill jag hävda att den kan vara en intressant grund för fortsatt 

forskning om möjligheter för utvecklade miljöstrategier i franska kommuner. Vid studien 

användes ekonomiska och institutionspolitiska strukturer som två analyspunkter. Att 

undersöka dessa faktorers inverkan på det undersökta fallet innebar en analys av franska 

kommuner i allmänhet, och de ekonomiska och institutionspolitiska hinder som identifierats 

kommer av administrativa utformningar som i många fall gäller för en stor del av samtliga 

franska kommuner. Här kan till exempel decentraliseringen av befogenheter i och med 

Agglopolys inrättande nämnas. Resultaten av studien visade på att befogenhets-

decentraliseringen av kommunens miljöpolitik, gjort att Blois fått mindre inflytande när 

Agglopolys handhar en del av miljöområdena, medan Blois kommun handhar andra. Detta 

verkar i sin tur påverka de folkvaldas inställning till hur mycket de kan påverka. Idag ingår ett 

stort antal franska kommuner i såkallade intercommunalités och denna form tycks se en form 

av institutionalisering i Frankrike. För de intercommunalités som tilldelats befogenhet att 

handha en del av miljöpolitiska områden medan kommunen handhar en annan del, är det 

sannolikt att liknande problem föreligger för enskilda kommuners kapacitet att utforma 

långtgående miljöprogram.  
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7. VIDARE FORSKNING 

Min studie tog rot i intresset att undersöka möjligheterna för export av svensk 

miljömanagement till fransk landsmark. Detta intresse grundade sig till en början i en 

uppfattning om att Frankrike ligger långt efter i hanteringen av miljöfrågor, i jämförelse med 

skandinaviska länder. Uppsatsens problemområde kan relateras till en övergripande fråga om 

varför det är så att man i Frankrike inte kommit lika långt i miljöfrågor som i Sverige. Något 

som jag inte berört i denna uppsats är den nya omvälning som håller på att ske på statlig nivå i 

Frankrike vad gäller miljöpolitiken. Le Grenelle de l’Environnement lanserades 2007, och är 

ett statligt miljöprogram som uppvisar en stark politisk vilja som syftar till att främja mer 

djupgående miljölagar, etc. Lanseringen blev ett misslyckande och nya försök till införande 

av programmet har gjorts. Vad är det som gör att en liknande miljösatsning möter så stort 

motstånd i Frankrike? Vilken roll spelar politikerna och invånarna? Det vore även intressant 

att ta del av vidare studier på området där möjliga inkörsportar kan vara utredningar av 

kopplingen mellan fransk nationell miljöpolitik och dess lokala implementering. Vilka är de 

faktorer som gör att återkopplingen mellan lokala och nationella miljöprogram fortfarande är 

bristfällig? Ligger orsaken främst i administrativa, institutionella förhållanden eller är det 

andra faktorer som spelar in?  

En annan intressant forskningsingång på området skulle vara en undersökning av resultaten i 

någon kommun där en policy transfer eller försök till policy transfer av Växjömodellen (eller 

annan svensk modell) redan genomförts. Man skulle kunna undersöka vilka de olika 

framgångsfaktorerna var, eller, vid eventuella svårigheter eller misslyckande med 

policyanpassning, undersöka vilka faktorer som spelade in negativt. Finns dessa faktorer 

vidare i andra kommuner och kan de hittas i andra fall där försök till policy transfer gjorts? 
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9. BILAGOR 

9.1. Bilaga 1: Begreppslista 

Miljöpolicy – En policy kan ses som de grundprinciper som föreligger en organisations handlande, 

men kan även innefatta de olika administrativa mekanismer som inrättats för att uppnå de satta 

målen.
175

 Miljöpolicy omfattar i denna uppsats båda dimensioner och avser därmed både miljömål, 

miljöbestämmelser och metoder för att nå dessa mål. 

Miljömanagement - Avser i denna uppsats utformande-, utvärderings- och implementeringsprocessen 

av miljöpolicy, och kan sägas syfta till hela administrationsprocessen för miljöpolicy. 

Kommunal miljömanagement - Avser i denna uppsats det vi kan kalla ”politisk kommunal 

miljömanagement”
176

, med vilket avses kommunens (som en politisk organisation) satsningar för 

hållbarhet ur miljöhänsyn.
177

 Detta kan ses som motsats till det som kan kallas ”miljömanagement på 

kommunalt territorie”
178

, och som syftar till miljöåtgärder bland alla typer av aktörer
179

 i det lokala 

samhället.
180

   

Policy transfer (policyöverföring) –I denna uppsats används den definition av policy transfer som 

gjorts av Dolowitz & Marsh (2000): “the process by which knowledge about policies, administrative 

arrangements, institutions and ideas in one political system (past or present) is used in the 

development of policies, administrative arrangements, institutions and ideas in another political 

system”.
181

 Begreppet policy transfer kan även mer enkelt sammanfattas som en form av 

beslutsfattande genom analogi, där en annan enhets praktik används som källa för idéer och 

kunskapsbas. 
182

  

  

 

 

 

 

                                                           
175

 McCormick (2001) s.21. 
176

  Från originalbegrepp: ”Political municipal environmental management”. Burström (2000)  s.257. 
177

 Burström (2000) s.257. 
178

 Från originalbegrepp: ”Environmental management in the municipal teorritory”. Burström (2000)  s.257. 
179

 Olika aktörer kan avse civila invånare, företag, lokala NGOs samt industrier. Se Burström (2000) s.257.  
180

 Burström (2000) s.257. 
181

 Dolowitz & Marsh (2000) s.5. 
182

 Egen översättning. Mossberger & Wolman (2003) s.429. 
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9.2. Bilaga 2: Övergripande intervjuguide (samtliga samtalsintervjuer) 

 

- Till att börja, kan du berätta lite om ditt arbete, vad det består av? 

- Hur länge har du arbetat med miljöfrågor i Blois? 

- Vad innebär ”hållbar utveckling” för dig? 

- Hur ser miljöarbetet i Blois ut? (Finns det någon miljöplan eller miljöprogram?) 

 

- Vad tycker du om kommunens miljöarbete? (Starka sidor? Svaga sidor?) 

- Hur ser, enligt dig, ett idealt kommunalt miljöarbete ut? (Hur skulle det vara organiserat?) 

- Vilka tror du är medlen och metoderna för att uppnå ett mål om att Blois ska bli en ledande 

eko-stad? 

 

- Hur ser du på kommunens kapacitet att anta nya miljöpolicy och utforma specifika 

miljöprogram? 

- Upplever du att det finns en konflikt mellan de miljöåtgärder man vill anta, och den budget 

som finns att tillgå?  (I så fall, på vilket sätt?) 

- Vad gäller de anställda inom kommunen, tror du att det generellt sätt finns ett intresse bland 

dessa att lära kring miljöfrågor? (Varför, varför inte?) 

 

- Vem är initiativtagare till den kommande Agendan 21? Tror du att Agendan är svaret på 

behov av en utvecklad kommunal miljöstrategi? 

- I den svenska kommunen Växjö som är av samma storlek som Blois kommun, infördes en 

Agenda 21 för 15-20 år sedan. Vad tror du det beror på att en miljöstrategi eller en Agenda 21 

ännu ej införts i Blois? 

- Hur tror du utsikterna ser ut för en långtgående enighet bland fullmäktigepartierna för en 

miljöstrategi? 

- Vilka tror du skulle vara de största hindren för ett införande av ett långtgående miljöprogram? 

(Vilka skulle internt behöva engageras?) 

Specifik fråga till borgmästaren: 

- På Blois kommuns hemsida kan man läsa att borgmästaren deklarerat en ambition för Blois att 

bli en av Frankrikes främsta eko-städer. Vad innebär en sådan ambition för dig? Vilken 

strategi används för att uppnå detta? 
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9.3. Bilaga 3: Enkät 

Enkät miljöfrågor till kommunfullmäktige i Blois 
 

Denna enkät utgör en viktig del i en masteruppsats vid Linnéuniversitetet i Sverige. En del av 

uppsatsen handlar om att jämföra den svenska kommunen Växjös miljöpolitik med motsvarande i 

Blois kommun. 

Denna enkät är helt och hållet anonym. Enkäten tjänar endast till att göra en generell 

sammanställning av lokala miljöattityder. Resultaten från enkäten kommer endast att presenteras i 

uppsatsen som utges på svenska. Svaren från enskilda frågeformulär kommer under inga som helst 

omständigheter publiceras enskilt. 

Madame, Monsieur, tack för att Du tar Dig tid att noga fylla i nedanstående formulär, som bidrar till 

att kunna fullgöra min uppsats. För att fylla i enkäten direkt i word-format: Markera det valda 

svarsalternativet med ett ”x” eller markera det i valfri annan färg. 

När Du fyllt i enkäten, vänligen skicka den till följande e-postadress:  cfrpj04@student.lnu.se  

(Det går också bra att skriva ut enkäten och skicka den per post till följande adress : Christine 

Frostman, 96 Boulevard Magenta, 75010 Paris.) 

Enkäten tar endast ca 5-10 minuter att fylla i. Varje enskild fullmäktigeledamots medverkan är 

mycket värdefull för studien.  

Tack för Din hjälp, 

Christine FROSTMAN,  

Tel : 06.32.66.66.54. 

 

Frågor : 

1)  Anser Du Dig miljömedveten ? 

Inte alls__              Inte särskilt__                 Sådär__              Ja, ganska__            Ja, mycket__             

 

2)  Hur viktigt tycker Du det är att Blois kommun arbetar för miljöskyddsfrågor? 

Inte alls viktigt__       Inte så viktigt__        Ganska viktigt__        Mycket viktigt__           Vet ej__ 

 

3 a)  På det hela taget, hur nöjd är Du med Blois kommuns miljöpolitik ? 

Mycket nöjd__         Till stor del nöjd__         Inte särskilt nöjd__         Inte alls nöjd__        Ingen åsikt__ 

mailto:cfrpj04@student.lnu.se
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b)  Om inte, varför? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4)  Tror Du att striktare miljöbestämmelser skulle öka kommuninvånarnas miljömedvetenhet? 

Ja, i hög usträckning__     Ja, till viss del__        Inte särskilt__        Inte alls__         Vet ej__ 

 

5)  Hur viktigt är förnyelsebar energi och energieffektivisering för Dig?  

Inte alls viktigt__     Inte särskilt viktigt__      Ganska viktigt__     Mycket viktigt__      Ingen åsikt__ 

 

6) Generellt sett, skulle Du acceptera att ändra Dina dagliga vanor för att bidra till miljöförbättring? 

Helt och hållet för__       Till viss del för__        Snarare emot __      Helt och hållet emot__        Vet ej__ 

 

7 )  Hur ställer Du Dig till följande : 

a)  Samåka i så hög utsträckning som möjligt:      

Emot__     Till viss del emot__        Snarare för__        Helt för__       Vet ej__ 

 

b) Sopsortera hushållsavfall dagligen : 

Helt emot__     Till viss del emot__        Snarare för__        Helt för__       Vet ej__ 

 

 c)  Ersätta bilåkande med kommunal transport/cykel/gång för dagliga resor kortare än 2 km: 

Helt emot__     Till viss del emot__        Snarare för__        Helt för__       Vet ej__ 

  

8)  Hur ställer Du Dig till en hypotetisk tanke om att kommunen under de närmast kommande åren 

skulle avsätta extra resurser till en omfattande miljöpolitisk satsning i  strävan att minska 

användningen av fossila bränslen? 

Helt emot__     Till viss del emot__     Varken för eller emot__     Snarare för__     Helt för__     Vet ej__ 
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9) Hur ställer Du Dig till fortlöpande interna miljöutbildningar för samtliga medarbetare i Blois 

kommun? 

Helt  för__    Snarare för__    Varken för eller emot__   Snarare emot__    Helt emot__     Vet ej__ 

 

10)  Vad anser Du om att utöka antalet kommunala beteendekampanjer riktade mot 

kommuninvånarna avseende miljöfrågor ? 

Helt emot__    Snarare emot_    Varken för eller emot__     Snarare för__      Helt för__     Vet ej__ 

 

11)  Vad innebär begreppet « eko-stad » för Dig (vilka är målen och medlen för att nå dit) ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12 a)  Vad tror du om möjligheterna till att Blois kommun inom en överskådlig framtid kan införa 

en målsättning om att bli en fossilbränslefri kommun? 

Mycket dåliga  __ 

Ganska dåliga  __                    

Ganska goda   __             

Mycket goda   __    

Ingen åsikt      __ 

 

12 b)  Ge en kort motivering till Ditt ovan ställningstagande. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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9.4. Bilaga 4: Enkätsvarsöversikt 
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