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ABSTRACT  

By setting standards and making more sustainable choices, consumers can reduce their climate 

impact. In the same time, changes must be made at the system level. Municipalities are 

considered important in climate work because of their great potential to guide the development 

of society. The aim of the thesis was to provide policy recommendations, to the City of Västerås, 

for how they can influence inhabitants to more sustainable patterns of consumption, 

contributing to less climate impact. In 2015, Västerås Climate Program is being revised. A wish 

is to introduce strategies to affect inhabitants to more sustainable consumption habits of gods as 

food, textiles and other everyday products. A survey was made of the members of the Swedish 

Association Climate Municipalities. The study showed that nine of the 32 surveyed members 

were working with climate related consumption issues to influence their residents. Compiled 

information of five climate municipalities’ work showed that several interesting projects have 

been implemented. All municipalities were in some way working with collection of items and 

materials that can be reused. They also worked with: various urban farming projects, serving of 

climate smart food and arranging various events that have sustainable development and 

sustainable lifestyle in focus. The recommendations for the City of Västerås is therefore to check 

on the possibility of conducting projects in waste management and urban farming. The 

recommendations are also to check the possibility to have different kind of projects to increase 

people's knowledge about the climate impact of our lifestyles and consumption. 

Keywords: sustainable consumption, sustainable lifestyle, sustainable development, climate 

municipalities, waste treatment, urban farming, ecological and climate friendly 

food. 
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SAMMANFATTNING  

Genom att ställa krav och göra mer hållbara val kan konsumenter minska sin klimatpåverkan. I 

hela kedjan från tillverkning, användning till avfall måste miljöhänsyn tas. Energianvändningen 

måste bli mer effektiv, naturresurserna måste hushållas bättre och kretsloppen måste bli 

resurseffektiva. Det måste vara lätt att göra mer miljösmarta val och det kan fås genom 

användning av olika styrmedel. Kommuner anses betydelsefulla i klimatarbetet. De har stora 

möjligheter att styra samhällsutvecklingen. Förändringar måste ske på systemnivå samtidigt 

som konsumenter förändrar sina beteenden. Kommuner förväntas idag ha egna strategier och 

mål för att minska sin klimatpåverkan. De bör samarbeta med andra aktörer på olika nivåer.  

Västerås är medlem i föreningen Klimatkommunerna och är Sveriges sjätte största stad. Därför 

anser staden att det är viktigt att Västerås tar sitt ansvar i klimatarbetet. Västerås har som mål 

att till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser per invånare med mer än 60 procent. Västerås 

har för närvarande inget speciellt arbete för att påverka invånarna till mer hållbara 

konsumtionsmönster av livsmedel och varor som textilier, möbler och vardagsprodukter. Under 

2015 revideras Västerås Klimatprogram. Möjlighet finns därför att införa nya åtgärder som 

handlar om klimatkopplade konsumtionsfrågor. Syftet med det här examensarbetet var att göra 

en kartläggande undersökning av Sveriges klimatkommuner för att se vilka kommuner som 

arbetar med att försöka påverka invånarna till mer hållbara konsumtionsmönster av bland 

annat livsmedel, textilier och andra vardagsprodukter. Syftet var sedan att göra en djupare 

analys av några klimatkommuners arbeten och ge åtgärdsförslag till Västerås stad. 

Den kartläggande studien visar att nio av de 32 tillfrågade medlemmarna arbetar med 

klimatkopplade konsumtionsfrågor för att påverka sina invånare. Sammanställd information av 

fem klimatkommuners arbeten visar att flera intressanta projekt görs. Samtliga kommuner 

arbetar på något sätt med: insamling av saker och material som kan återanvändas, olika 

stadsodlingsprojekt, servering av klimatsmart mat i verksamheterna samt arrangemang av olika 

evenemang som har hållbar utveckling och hållbar livsstil i fokus. 

Andra intressanta projekt som vissa av kommunerna driver eller har drivit är bland annat: en 

sida på kommunens intranät där material och möbler kan bytas och köpas, en karta över gröna 

utflyktsmål, loppmarknader i centrum, framtagande av en digital tjänst där en persons 

klimatpåverkan kan ses, samt försök med intresserade familjer att minska ett hushålls totala 

klimatpåverkan. Vad Västerås stad vill göra beror på intressen, prioriteringar och ekonomi. 

Rekommendationerna är att kolla på möjligheterna att driva projekt inom avfallshantering och 

stadsodling samt ha projekt för att öka människors kunskaper om den klimatpåverkan som våra 

livsstilar och konsumtion medför. 

Nyckelord: Hållbar konsumtion, hållbar livsstil, hållbar utveckling, klimatkommuner, 

avfallshantering, stadsodling, ekologisk och klimatsmart mat. 
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1  INLEDNING 

Den globala ekonomin bidrar till att människans konsumtion av varor och tjänster ger stor 

påverkan på miljö och hälsa i världen. Många av de produkter som konsumeras i Sverige 

produceras i andra länder och ger därför effekter utanför Sveriges gränser. Dagens konsumtion 

bidrar bland annat till  vattenbrist, förorenat vatten, förlust av biologisk mångfald, 

skogsskövling, erosion och spridning av kemikalier som orsakar flertalet miljö- och 

hälsoproblem. Svensk konsumtion bidrar även till utsläpp av växthusgaser och olika 

luftföroreningar som bidrar till klimatförändringar, försurning, övergödning och olika 

hälsoeffekter. (Naturvårdsverket, 2010) Under de senaste åren har utsläpp av växthusgaser från 

konsumtion ökat. Utsläppen från Sverige minskar men svenskarnas konsumtion bidrar till allt 

större utsläpp av växthusgaser utanför de nationella gränserna. Under de senaste tjugo åren har 

dessa utsläpp ökat med 50 procent.  En stor del av Sveriges konsumtion är privat konsumtion 

där mat, resor och boende står för de största utsläppen av växthusgaser. (Naturvårdsverket, 

2015d) 

Påverkan på hälsa och miljö från svensk konsumtion sker från tillverkningen och användningen 

till återvinningen och avfallshanteringen. För att minska denna påverkan och för att lyckas nå 

de nationella miljömålen måste vår konsumtion förändras och bli mer hållbar. 

(Naturvårdsverket, 2014b) 

1.1 Bakgrund 

Kommuner anses betydelsefulla i klimatarbetet då de bland annat ansvarar för 

samhällsplanering och utbildning. De är också stora arbetsgivare och inköpare. (Montin, 2009) 

De har stora möjligheter att styra samhällsutvecklingen. Genom exempelvis fysisk planering, 

utbildning av anställda samt genom att ställa krav vid upphandlingar kan de styra 

samhällsutvecklingen till att bli mer hållbar. (Miljömålsportalen, 2015) Kommuner förväntas 

idag ta eget ansvar för att minska sin klimatpåverkan genom att utveckla strategier och lokala 

mål. De bör även samarbeta med andra aktörer på olika nivåer som näringslivet, organisationer 

och länsstyrelser. (Montin, 2009)  

Klimatkommunerna är sedan 2008 en förening för kommuner, landsting och regioner som  

aktivt arbetar med lokala klimatarbeten för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Föreningen 

arbetar med att sprida information om klimatproblematiken och ge tips från tidigare 

erfarenheter som tillförts vid lokala klimatarbeten. Den arbetar också nationellt som pådrivande 

aktör genom att påvisa vad som har betydelse för klimatarbetes resultat. Föreningen har 

kontakter och samarbeten med liknande nätverk i andra länder. (Klimatkommunerna, 2013b) 
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För närvarande är antalet medlemmar 35 stycken och Västerås stad är en av dem. 

(Klimatkommunerna, 2013a). 

Det är viktigt att konsumenter förändrar sina beteenden för att minska klimatpåverkan. Det 

behövs dock även förändringar på systemnivå. Samhällsstrukturer och sociala normer som gör 

de mer hållbara beteendemönstren till standard måste skapas. (Mont et at., 2013) Sveriges sjätte 

största kommun (Statistiska centralbyrån, 2014). Enligt A. Jungmarker var invånarantalet i 

slutet av 2014, cirka 143 700 (personlig kommunikation, 2015, 10 maj). Därför anser staden att 

det är viktigt att Västerås tar sitt ansvar i klimatarbetet. Västerås har som mål att till år 2020, 

jämfört med år 1990, minska utsläppen av växthusgaser per invånare med mer än 60 procent. 

(Västerås stad, u.å)  

1.2 Problemformulering 

Västerås stad reviderar under 2015 sitt klimatprogram. En tanke/ett önskemål är att några nya 

tillkommande åtgärder ska handla om att minska klimatpåverkan från invånarnas vardagliga 

konsumtion. I dagsläget finns bland annat åtgärder som tillhandahåller invånarna chans att 

minska sin klimatpåverkan genom mer miljövänliga transporter och energibesparingar. Några 

särskilda åtgärder kopplat till att invånarna ska minska sin klimatpåverkande konsumtion av 

livsmedel och varor som kläder, elektronik, möbler och vardagsprodukter finns ej för tillfället. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att genom en kartläggning och en djupare analys av 

klimatkommuners arbeten, ge åtgärdsförslag till Västerås stad. Åtgärdsförslagen ska handla om 

hur invånare kan påverkas till mer hållbara konsumtionsmönster och livsstilar för minskad 

klimatpåverkan.  

1.4 Frågeställningar 

 Vad menas med hållbar livsstil och hur kan personer påverkas till mer hållbara vanor?   

 Vilken roll har kommuner i klimatpolitiken? 

 Arbetar klimatkommunerna med att påverka invånarna till mer hållbara 

konsumtionsmönster för minskad klimatpåverkan? På vilket sätt arbetar de i sådant fall. 

 Finns möjliga åtgärder som Västerås kan vidta? 
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1.5 Avgränsning 

Arbetet med klimatbaserade konsumtionsfrågor avgränsas till att främst beröra konsumtion av 

livsmedel och varor som kläder, elektronik, leksaker, möbler och vardagsprodukter. I andra 

hand berörs konsumtion av transporter och energi. I detta arbete granskas främst hur 

kommuner arbetar mot sina invånare och i andra hand hur det arbetas inom organisationen 

med exempelvis upphandling.  
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2 METODBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av examensarbetet. Tillvägagångssätt för 

litteraturstudien, för den kartläggande undersökningen samt för den djupare analysen av fem 

kommuner beskrivs under nedanstående underrubriker.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är gjord för att fördjupa kunskaperna om hållbar konsumtion och hur 

styrmedel kan påverka människor till ändrade konsumtionsvanor. Den är även gjord för att få 

mer kunskap om kommuners roll i klimatarbetet och hur de kan arbeta.  

Information har tagits från olika rapporter från Naturvårdsverket samt från deras webbsida. 

Sökord på Naturvårdsverkets hemsida har bland annat varit ”Hållbar konsumtion”, ”Hållbar 

livsstil”, ”Hållbara konsumtionsmönster”, ”Klimatpåverkan från svensk konsumtion” och 

”Utsläpp från svensk konsumtion”. En rapport med finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet 

har också använts. Den tillhandahölls från den externa handledaren. En bok om Kommuners 

roll i klimatarbetet tillhandahölls av den interna handledaren. Boken har bidragit med 

användbar information samt relevanta referenser som har granskats närmare.  

2.2 Aktuell studie 

Eftersom Västerås är medlem i föreningen Klimatkommunerna är den aktuella studien gjord på 

andra kommuner som är medlemmar. Den aktuella studien görs i två delar genom en 

kartläggande undersökning och sedan genom en mer analyserande undersökning.  

2.2.1 Kartläggande undersökning 

Den kartläggande undersökningen är gjord på 32 av de 35 medlemmarna i föreningen 

Klimatkommunerna för att få reda på vilka av kommunerna som arbetar mot invånarna för att 

få minskad klimatpåverkan genom ändrade konsumtionsvanor av livsmedel och andra 

produkter. Region Skåne och Stockholms landsting som inte är kommuner inkluderades ej. Inte 

heller Västerås deltog i undersökningen som skedde genom kartläggande av kontaktpersoners 

svar. En kontaktlista med bland annat mailadresser och telefonnummer till kontaktpersoner för 

varje klimatkommun hade erhållits av uppdragsgivaren som är kontaktperson för Västerås stad. 

Ett mail skickades, i början av studien, ut med gemensamma frågor till alla kontaktpersoner. 

Ytterligare ett mail skickades till de kontaktpersoner som inom några dagar inte hade svarat på 

det första mailet. Kopior av mailen kan ses i bilaga 1 och den sammanställda kartläggningen i 

bilaga 2. 
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2.2.2 Fördjupad analys av fem klimatkommuner 

Fördjupad analys har gjorts på fem av de nio klimatkommuner som svarade ja i den 

kartläggande studien, för att ge konkreta exempel på hur de arbetar. Tretton kommuner svarade 

nej och från tio kommuner mottogs inget svar. Information har fåtts från kommunernas 

webbsidor, miljöprogram, klimatprogram, handlingsplaner samt via mail-kontakt med personer 

som har anknytning till arbetet. Genom att beskriva exempel från andra kommuner, samt 

genom att jämföra de med varandra, kan förslag på åtgärder ges till Västerås. 

De fem klimatkommuner som analyseras närmare och jämförs är Eskilstuna, Göteborg, Lund, 

Malmö och Stockholm. Eskilstuna kommun och Lund kommun är mindre än Västerås medan de 

andra kommunerna är större. De analyserade kommunerna valdes ut efter storlek och efter 

intressanta projekt som det fanns information om på kommunernas webbsidor. Kommunernas 

arbeten beskrivs inom fem områden. Områdena är: avfall, stadsodling och närproducerat, 

livsmedel, informationssatsningar och kommunen som gott föredöme samt övrigt. Genom att 

hantera avfall på ett mer resurseffektivt sätt, kan människors konsumtionsmönster ändras och 

ge minskad klimatpåverkan. Stadsodling och värnande av lokalproducerade varor kan få 

människor till ändrade konsumtionsvanor genom kunskap om bland annat matens 

miljöpåverkan. Området livsmedel handlar om kommunernas arbeten med ekologisk och 

klimatsmart mat i sina verksamheter samt varför sådan mat rekommenderas. Detta område 

tillsammans med område fyra handlar om att kommunen, genom information och genom att 

vara ett gott föredöme, kan påverka invånarna till mer hållbara konsumtionsmönster. Övriga 

projekt som kommunerna arbetar med beskrivs i slutet för varje kommun.  

En sammanfattande tabell i slutet av resultatet ger en bild av hur de olika kommunerna jobbar. 

Tabellen underlättar diskussionen om vilka åtgärder Västerås kan eller bör tillämpa genom att 

se vilka slags projekt och arbeten som finns i flera kommuner. Utvärderingar och synpunkter på 

genomförda projekt kan också ge argument till varför vissa projekt bör genomföras. 

Utvärderingar och synpunkter har fåtts genom mailkontakt med ansvariga personer. 

Utvärderingar av större projekt har bland annat gjorts av studenter på universitet. De har hittats 

genom Internetsökningar.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien ger svar på de två första frågeställningarna om vad som menas med en hållbar 

livsstil, hur personer kan påverkas till att leva mer hållbart samt om vad kommuner har för roll i 

klimatarbetet.  

3.1 Konsumtion och utsläpp 

EU-länderna har kommit överens om en klimatpolitik att minska växthusgasutsläppen med 50 

procent till år 2050 jämfört med 1990. Denna minskning behövs globalt för att nå FNs 

tvågradersmål. (Naturvårdsverket, 2014a) Enligt Rogelj et al (2011), visar beräkningar att 

utsläppen sannolikt bör vara 1,7 ton koldioxidekvivalenter per person och år om 

utsläppsutrymmet fördelas lika på världens 9,6 miljarder människor år 2050. Det betyder att 

utsläppen skulle behöva minska med 80 procent från idag. (Naturvårdsverket, 2015b)  

Sverige har som mål att minska landets utsläpp av växthusgaser med 40 procent till år 2020 

beräknat från 1990. Detta mål bedöms kunna nås. (Naturvårdsverket, 2015a) År 2013 släppte 

Sverige ut 55,8 miljoner ton växthusgaser. Detta är en minskning med 22 procent beräknat från 

1990. Att utsläppen har minskat beror främst på att bostäder och lokaler idag värms upp av 

bland annat fjärrvärme och biobränslen istället för fossila bränslen samt att avfallssektorn har 

minskat sina utsläpp. Väder och den ekonomiska krisen har också deltagit till de lägre siffrorna. 

Fortfarande är det transporter, energiindustrin och industrier som står för de största utsläppen i 

Sverige. (Naturvårdsverket, 2015c) 

Samtidigt som utsläppen minskar inom Sveriges geografiska ramar, så ökar utsläppen från 

svenskarnas konsumtion. Förklaringen är ökad import vilket innebär att utsläppen sker i andra 

länder. I de årliga rapporteringarna inkluderas inte de utsläppen. Utsläpp orsakade av 

svenskarnas konsumtion skedde år 2012 till 65 procent i andra länder. Endast 35 procent av 

utsläppen från konsumtion skedde inom Sveriges gränser. (Naturvårdsverket, 2015d)  

För ett medelhushåll kommer de största utsläppen från maten och från transporter, cirka 33 

respektive 30 procent. Även boende och övrig konsumtion står för höga utsläpp. Enligt 

naturvårdsverket hade utsläppen från matkonsumtion år 2012 ökat med 16 procent sedan 

millenniumskiftet och med 25 procent från 1993. (Naturvårdsverket, 2015e) Sveriges befolkning 

har i genomsnitt ett utsläpp på 1,8 ton koldioxidekvivalenter från livsmedelsinköp per person 

och år. Konsumtionen av kött och mejeriprodukter står för cirka 75 procent av de utsläppen. 

(Naturvårdsverket, 2015b) Gällande växthusgasutsläpp från transporter år 2012, har de ökat 

med 12 respektive tre procent från år 1993 och år 2000. Utsläppen från bostäder har minskat 

under samma period och stod år 2012 för cirka 20 procent av utsläppen från privat konsumtion. 

Gällande konsumtion av övrigt, som exempelvis textilier och elektronik, stod utsläppen för 

ungefär 17 procent 2012. Det är en ökning med femton procent. (Naturvårdsverket, 2015e) 
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3.2 Hållbar konsumtion och styrmedel 

Genom aktiva val kan konsumenter minska sin miljöpåverkan. Genom att ställa krav och göra 

mer hållbara val, påverkas förutsättningarna i produktionsländerna för mer miljöhänsyn och en 

hållbar utveckling. Konsumenter och producenter delar ansvaret för att minska miljöpåverkan. 

(Naturvårdsverket, 2010) För att Sverige ska kunna nå de 16 miljömålen måste produktion och 

konsumtion bli mer hållbar. Miljöhänsyn måste tas i hela kedjan från tillverkning, användning 

och avfall. Energianvändningen måste bli mer effektiv, naturresurser måste hushållas bättre och 

kretsloppen måste bli resurseffektiva. Samhället behöver ställas om där olika aktörer 

samarbetar. Det krävs åtgärder inom olika politikområden tillsammans med informativa, 

ekonomiska och juridiska styrmedel. Det måste vara lätt att göra mer miljösmarta val. 

(Miljömålsportalen, 2013) 

Forskare från Chalmers Tekniska Högskola har undersökt vilka förändringar som krävs för att 

det ska bli möjligt att nå Sveriges mål om begränsad klimatpåverkan. De kom fram till att 

svenskarna måste minska sin konsumtion av tjänster och produkter som medför 

växthusgasutsläpp. Stora förändringar måste ske inom energisystem, val av livsmedel och 

transporter. Samtidigt måste konsumtionsvolymerna minska inom vissa områden och 

effektivare teknik tas i bruk. Politiska beslut kan avgränsa utbudet på marknaden genom att 

exempelvis förbjuda produkter och ha regler om kemikalieinnehåll. Politiska beslut om 

ekonomiska styrmedel kan gynna konsumtion som bedöms vara klimatsmart och motverka 

konsumtion som inte är det. Ett exempel är dyra flygresor samtidigt som det är billigt att åka 

tåg. Informativa styrmedel kan ge ökad kunskap och förändra attityder vilket kan leda till 

ändrade konsumtionsmönster. Det kan dock vara svårt att få individer till att göra mer 

miljövänliga val. Konsumtion bidrar till att skapa personlig identitet. Känslor och sociala 

normer har betydelse för vilka val en individ gör. (Naturvårdsverket, 2015b)  

Många människor är idag miljömedvetna och säger sig vilja ta mer miljöansvar. Trots detta 

misslyckas personerna ofta att ändra sina vanor. Forskningsprogrammet SHARP (Sustainable 

Households: Resources, Attitudes and Policy) pågick mellan 2003 och 2008 och finansierades 

delvis av Naturvårdsverket. Syftet var att få mer vetenskapligt grundad kunskap om hushålls 

beteenden och attityder till områden kopplade till hållbara hushåll. Målet var att få mer kunskap 

om vad det är som driver och hindrar hushåll gällande miljövänliga aktiviteter i hemmet, vilken 

roll politiken har för skapandet av mer hållbara hushåll, vilka styrmedel som anses nödvändiga 

och effektiva för att få hushållen mer hållbara samt vilken roll hushållen har för att nå 

miljöpolitiska mål. (Naturvårdsverket, 2008) 

SHARP kom bland annat fram till att moraliska normer har stor betydelse för ett hållbart 

levnadssätt i hushåll men att även samhällsstrukturer såsom infrastruktur och fysisk planering 

har stor betydelse. Dessa strukturer saknas ofta. Samhällsplanering inverkar på människors 

konsumtionsmönster och därför behövs politik, inom exempelvis ekonomi, trafik och bostäder, 

som påverkar hushållen till mer hållbara vardagsbeteenden. Det är även viktigt att moraliska 

och ekonomiska motiv till mer miljövänligt agerande förstärker varandra istället för tvärt om. 

Samverkande styrmedel såsom informativa och ekonomiska är ett bra sätt att få människor till 

att ta miljöansvar. (Naturvårdsverket, 2008) 
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Ett kompletterande politiskt instrument som kan förstärka andra styrmedel är ”Nudging”. 

Begreppet innebär att människor leds (knuffas) till att göra andra val trots att deras värderingar 

inte har förändrats. Det sker också utan att använda belöningar eller bestraffningar. Istället 

organiseras det så att bra val är det som är enklast att göra. Nudging för miljön kan exempelvis 

vara att förenkla information genom märkningar och att rama in information. Det kan vara att 

genom skyltar ge varningar och påminnelser till individer i olika miljöer, att uppmärksamma 

hur andra människor gör samt att göra de alternativ som är bra för miljön till 

standardalternativ. Mer forskning om begreppets effekt måste ske. Lärdomar om Nudging kan 

användas till att tillsammans med andra instrument forma mer hållbara beteenden. (Mont et al., 

2014) 

Det är inte realistiskt att tro att dagens politiska strategier kommer leda till ett hållbart 

samhälle. Betydande förändringar genom olika verktyg och metoder måste till. Regeringen 

måste leda samhället till att hållbara kulturer och infrastrukturer blir standardalternativet. 

Förändringar inom konsumtionsområden med stor miljöbelastning måste underlättas. Ett 

samhälles välstånd måste värderas utifrån nya mått såsom välbefinnande, lycka och 

meningsfullhet. (Mont et at., 2013) 

3.3 Kommunernas roll i klimatarbetet 

I och med nya politikområden som klimatpolitik har nya sätt att genomföra politik uppstått som 

komplement till det gamla sättet. Statens roll blir mindre styrande och mer möjliggörande 

samtidigt som privata och offentliga aktörer samarbetar mot olika mål. Detta brukar kallas för 

tredje generationens politikområden och interaktiv samhällsstyrning. (Pierre och Peter, 2000) 

Kommuner förväntas ta eget ansvar för att minska sin klimatpåverkan genom att utveckla 

strategier och lokala mål. De bör även samarbeta med andra aktörer på olika nivåer. Detta 

eftersom kommunen som lokal myndighet anses betydelsefull i klimatarbetet då den bland 

annat är ansvarig för samhällsplanering och utbildning samt är en stor inköpare och 

arbetsgivare. (Montin, 2009)  

De flesta kommuner har idag kommunala miljömålsarbeten och samarbeten med näringslivet, 

organisationer och länsstyrelser. De har stora möjligheter att styra samhällsutvecklingen till att 

bli mer hållbar genom fysisk planering. Andra sätt de kan bidra till en bättre miljö är exempelvis 

att vid upphandlingar ställa miljökrav samt utbilda de anställda om miljömålen. 

(Miljömålsportalen, 2015)  

Kommuner är inte tvingade till att arbeta aktivt med att minska sin klimatpåverkan. Vanliga 

argument till att inte arbeta aktivt kan vara att kommunen anser att åtgärder för att minska 

växthusgasutsläpp redan har genomförts. De kan vara ekonomiskt ansträngda av kommunalt 

ansvar och inte vilja fördjupa åtaganden utan statlig finansiering. Åtgärder för klimatet kan även 

stå i konflikt med andra mål som ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet. Att det kan 

finnas svårigheter med att mäta effekter av genomförda åtgärder är ett annat argument till att 

vissa kommuner inte arbetar aktivt med klimatarbete. Kommuner som faktiskt arbetar aktivt 

med klimatarbete kan göra det för att bandet mellan stat och kommun är väldigt integrerat. 
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Kommuner försöker ofta följa statliga beslut och mål. Lokala politiker vill oftast vara lojala mot 

partiernas nationella ledningar. (Montin, 2009) En annan orsak är att ekologisk modernisering 

är tilltalande för många politiker. Istället för att se klimatmål som ett hot mot ekonomisk tillväxt 

så kan miljöhänsyn kombineras med innovation och nya arbetstillfällen. På så sätt kan kommun 

och näringsliv komma till samförstånd. (Forsberg, 2002) 

Författarna Uggla och Erlander (2009) kommer fram till att kommuner spelar en viktig roll för 

den svenska klimatpolitiken genom att minska växthusgasutsläpp och genomföra 

anpassningsåtgärder. De är självständiga men berörs av omgivningsfaktorer som lagar och 

förordningar, ekonomi, andras agerande samt demografiska och geografiska förutsättningar. De 

har olika förutsättningar för handlande. 
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4 RESULTAT 

Under följande rubriker presenteras resultaten från den kartläggande undersökningen samt från 

den fördjupande analysen av fem klimatkommuner. I den fördjupande analysen beskrivs 

kommunernas arbeten inom fem olika områden för varje kommun. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande tabell.  

4.1 Kartläggning av klimatkommuner 

Undersökningen resulterade i svar från 22 av de 32 tillfrågade kommunerna. Nio 

klimatkommuner svarade att de arbetar externt med konsumtionsfrågor kopplade till klimat för 

att påverka invånare. Sju klimatkommuner svarade att de inte gör det i någon större 

utsträckning. Sex klimatkommuner svarade att de inte gör det men nämnde ändå några exempel 

på vad de arbetar med som är kopplat till konsumtion. Flera av de kommuner som svarade nej 

på frågan nämnde att de vill eller planerar att arbeta med dessa frågor i framtiden. En tabell från 

den kartläggande studien kan ses i bilaga 2. 

4.2 Fördjupad analys av fem kommuner 

Kommunernas arbete med klimatpåverkande konsumtionsfrågor beskrivs inom fem olika 

områden; avfall, stadsodling och närproducerat, livsmedel, informationssatsningar och 

kommunen som gott föredöme, övrigt. Vissa projekt kan beröra flera områden men beskrivs 

bara på ett ställe. Beskrivningarna är mestadels av övergripande karaktär. Av de 

klimatkommuner som undersöks närmare är tre stycken större än Västerås och två är mindre. 

Kommunerna är Eskilstuna, Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm. I början av varje kommun 

beskrivs klimatmål och vissa miljömål. Målen ligger till grund för kommunernas arbeten.  

4.2.1 Eskilstuna 

Eskilstuna kommun har som miljöpolicy att alla kommunala nämnder och bolag ska ha 

anpassade miljöprogram och miljömål till sina verksamheter (Eskilstuna kommun, u.åi). 

Kommunen antog i slutet av år 2012 en klimatplan som ska bidra till arbetet mot en ekologisk 

hållbarhet och en klimatneutral kommun. Målet för 2020 är att kommunkoncernen ska vara 

klimatneutral och vara oberoende fossila bränslen. År 2050 ska hela kommunens 

energianvändning i huvudsak komma från förnybara energikällor och växthusgasutsläppen ska 

kraftigt ha minskat. Eskilstuna har också som mål att per invånare minska klimatpåverkan från 

kost och konsumtion. (Eskilstuna kommun, 2012) 
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Avfall 

I augusti 2015 beräknas bygget av Eskilstunas nya återvinningscentral med återbruksgalleria 

vara klar. På återvinningscentralen kommer besökare, förutom att bara kunna slänga olika 

material, även kunna lämna in saker för återanvändning. Målet är att minska mängden avfall. 

På området kommer det finnas en hållbarhetsgalleria där verksamheter med miljöprofil 

kommer finnas. Exempel på möjliga verksamheter i gallerian kan vara skräddare, 

cykelreparatörer och frisörsalonger med ekologiska produkter. Huvudsaken är att de arbetar 

med hållbarhet och miljöförbättring. Området, som har fått namnet ReTuna, har som mål att 

skapa ett centrum där kretsloppstänkandet bidrar till medvetande och kunskap. (Eskilstuna 

Energi & Miljö, u.å.) Hur ReTuna planeras se ut när det är klart kan ses i figur 1. Enligt A. 

Bergström (personlig kommunikation, 19 maj 2015) flyter bygget på som det ska. De förhandlar 

för närvarande med flera hyresgäster gällande gallerian. Det som hittills är bestämt är att 

folkhögskoleutbildningen Recycle Design kommer flytta sin verksamhet hit samt att 50 

kvadratmeter av byggnaden kommer hyras ut till olika utställningar. Utställningen ”Koll på 

kläder” från Sörmlands museum kommer från oktober i år till våren 2016 pågå i gallerian.  

 

 

Figur 1. Hur ReTuna planeras se ut. (Med tillstånd att publicera från A. Bergström) 

 

Stadsodling och närproducerat 

Eskilstunas kommunfastigheter ger boende möjlighet att odla i flera stadsdelar. Intresset har 

ökat de senaste åren och i en stadsdel fanns förra året så många som 47 pallkragar på 

gemensamma ytor där hyresgäster fick odla utan extra kostnad. Bolaget står för redskap, jord 

och bänkar. Möjlighet finns även att ta hand om äppelträd och odla i krukor. Enligt A. Fjeldstad 

(personlig kommunikation, 2015, 15 maj)  har satsningen skapat gemenskap, samlingsplatser, 

trygghet och engagemang i stadsdelarna. Dessutom bidrar de till en vackrare stadsmiljö. 

(Eskilstuna kommun, 2014, 22 maj) 

En annan satsning inom stadsodling är anläggandet av ett 5000 kvadratmeter stort område 

precis utanför centrum. Kommunens stadsodling har under våren 2015 flyttat hit från 
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Sundbyholm. Målet är att området ska bli ett utflyktsmål där kunskap kan fås om bland annat 

ekologisk odling. En del av området kommer användas av kommunala förskolor. Den andra 

delen används av Resursenheten för Aktivitet, Motivation och Arbete (AMA) inom 

Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. De odlade grönsakerna används av kommunens 

förskolekök. Vid stora skördar kommer det vara möjligt för privatpersoner att köpa grönsaker. 

(Eskilstuna kommun, u.åh) 

Förra året anordnade kommunen tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, 

Hyresgästföreningen och Eskilstuna kommunfastigheter en ”hemmaodlarmarknad” där 

hemmaodlade produkter kunde säljas och köpas av invånarna. Kommunen bjöd på 

marknadsplatserna. Förutom försäljningen så erbjöd marknaden olika tävlingar, aktiviteter och 

underhållning. Invånarna kunde hälsa på stadshöns, få tips om trädgårdsskötsel samt 

information om biodling. (Eskilstuna kommun, u.åd) 

 

Livsmedel 

På kommunens webbsida finns foldrar att ladda ner som innehåller information om ätbara 

växter och klimatsmart mat. En folder innehåller klimatsmarta recept och information om de 

lokala gårdar som finns i kommunen. (Eskilstuna kommun, u.åe) 

Eskilstuna har som mål att till år 2020 ha minskat matsvinnet med 50 procent samtidigt som 50 

procent av de inköpta livsmedlen i kronor ska vara ekologiska (Eskilstuna kommun, 2012). De 

arbetar mot målen bland annat genom att KRAV-certifiera de 70 kök och restauranger som 

finns inom kommunen. Certifieringen innebär att köken måste köpa minst 25 procent 

ekologiska livsmedel, ha mål angående tillsatser i maten samt ha krav på vilka kemikalier som 

får användas. (Eskilstuna kommun, u.åb)  

Som en del i arbetet med certifieringen, anordnades i maj i år evenemanget ”Eskilstuna hjärta 

mat” där invånarna fick information och inspiration om hållbara måltider. På torget hölls en 

kockduell där kockar från äldreboenden och skolor i Västerås och Eskilstuna tävlade om vem 

som kunde laga den bästa vegetariska rätten samt den bästa rätten gjort på lammkorv. Den 

bästa rätten röstades sedan fram av en jury. (Eskilstuna kommun, u.åf) Personer som berörs av 

offentliga måltider, bland annat politiker, leverantörer, kökspersonal och kostchefen, bjöds in 

till en konferens där olika föreläsare pratade om matvanor, KRAV-certifieringen, 

miljöanpassade kostråd samt service och bemötande (Eskilstuna kommun, u.åg). Invånarna 

kunde, med buss, åka runt till olika lokala gårdar som erbjöd gårdshandel (Eskilstuna kommun, 

u.åa). Enligt K. Lundell (personlig kommunikation, 2015, 26 maj) kom färre deltagare än vad de 

hade hoppats på men arrangemanget anses ändå vara lyckat. Kvalitén på föreläsningar och 

resan höll hög kvalitet.   
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Informationssatsningar och kommunen som gott föredöme 

På kommunens webbsida finns många råd och tips samlade för invånare som vill göra något bra 

för miljön. Information och tips finns bland annat om energibesparing i hemmet, miljöeffekter 

från klädkonsumtion och var i kommunen en person kan hitta ett ekologiskt och fairtrademärkt 

utbud. (Eskilstuna kommun, u.åk)   

Förutom detta stödjer kommunen enligt L. Wiklund (personlig kommunikation, 2015, 22 april) 

olika bytesdagar, av exempelvis kläder och leksaker, genom marknadsföring. Projektledaren för 

KRAV-certifieringen är ute och föreläser för allmänheten och skolbarn om satsningen och varför 

den görs. En broschyr finns över torghandlare och gårdsbutiker i närheten för att marknadsföra 

närproducerade varor. Den finns att ladda ner på webbsidan eller att hämta på exempelvis 

turistbyrån och biblioteket. (Eskilstuna kommun, u.åc) Genom webben ska alla 8500 anställda 

och förtroendevalda miljöutbildas för att få en grundläggande förståelse för människans 

miljöpåverkan samt kommunens arbete med miljöfrågor. Utbildningen är ett steg i 

miljöcertifieringen av alla arbetsplatser inom kommunkoncernen. (Eskilstuna kommun, 2014, 1 

oktober) 

 

Övrigt 

Eskilstuna firar varje år Världsmiljödagen genom att uppmärksamma begreppet hållbar livsstil. 

Förra året var temat stadsodling då besökarna förutom tips om plantering och odling också 

bjöds på musikunderhållning och kunde vara med på olika tävlingar som att gissa krydd- och 

blomsorter. Besökarna kunde även göra egna små odlingslådor att ta med hem tillsammans med 

frön och jord. (Eskilstuna kommun, u.åj) I år är temat återbruk och besökarna kommer ha 

möjlighet att värdera föremål, vara med på en auktion där pengarna doneras till 

biståndsorganisationen VI-skogen samt gå på utställning där Folkhögskolan visar föremål som 

skapats av återvunnet material. Under dagen kommer det också vara final i en båtbyggartävling 

för förskolebarn och årets miljöpris kommer delas ut. (Eskilstuna kommun, u.ål) 

 

4.2.2 Göteborg 

Göteborg har 12 lokala miljökvalitetsmål där ett heter ”Begränsad miljöpåverkan”. Målet 

innebär att Göteborg år 2050 ska ha en rättvis och hållbar nivå av växthusgasutsläpp. Idag 

tolkas denna siffra vara 1,9 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Målet har fyra delmål 

vilka handlar om minskningar av växthusgasutsläpp och minskad energianvändning. Det fjärde 

delmålet innebär att utsläpp från konsumtion ska minska; invånarnas konsumtionsbaserade 

utsläpp av växthusgaser ska år 2035 ej överstiga 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år. 

Ett klimatprogram har tagits fram med vägledande strategier för hur målen ska kunna uppnås. 

Strategiområdena Klimatsmarta göteborgare och Klimatmedveten konsumtion berör det fjärde 

delmålet. (Göteborgs Stad, 2014)  
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Avfall 

I kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg kan invånarna lämna allt de vill bli av med. Besökarna 

kommer först till en sorteringshall under tak där användbara material och saker sorteras ut. 

Detta transporteras till tre butiker, som finns på området, där de säljs eller på något sätt 

återanvänds. För att slänga resterande avfall åker besökaren vidare till återvinningscentralen. Se 

figur 2 för hur området ser ut. Att arbeta på det här sättet bidrar till mindre avfall som går till 

deponi, energiutvinning och materialåtervinning.  

De tre butikerna på området säljer de inlämnade secondhandvaror till nya användare. De tre 

försäljningsställena drivs av Returhuset, Stadsmissionen och Återbruket. Returhuset ansvarar 

för försäljning av möbler och cyklar. Vid behov så renoveras eller repareras de först. Inlämnat 

material kan bli till ny inredning och nya möbler. Här finns även ett café som erbjuder fikabröd 

och luncher av ekologiska eller närproducerade råvaror. Stadsmissionen säljer begagnade 

kläder, böcker, husgeråd, möbler och prylar. Återbruket säljer begagnat byggmaterial som 

takpannor, fönster och hela verandor. Här kan besökarna få tips och inspiration. (Göteborgs 

Stad, u.åb) 

 

 

Figur 2. Alelyckan kretsloppspark i Göteborg. (Med tillstånd att publicera från S. Göransson.) 

 

Kretsloppsparken stod enligt S. Göransson (personlig kommunikation, 2015, 5 maj) klar för 

besökare i maj 2007. Det finns ingen skriftlig utvärdering av parken men den anses vara ett 

lyckat projekt. Sedan starten har parken haft cirka 60 eller 70 stycken internationella 

studiebesök och cirka 160 stycken besök från kommuner. Den är också ett populärt besöksställe 

hos högskolor och andra intressenter. Parken uppskattas ha runt 42 000 besökare per år. Varje 

vecka kommer det helt nya kunder. Butikerna på området har många kunder och försäljningen 

går bra. Återbruket hade år 2014 cirka 24 000 betalande kunder vilket var en ökning med 31 % 

från året före. Enligt Avfall Sverige (2011) förebygger parken årligen 360 ton avfall genom att 

återanvända istället för att slänga.  
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I Göteborgs handlingsplan finns planer på att utveckla minikretsloppsparker och utveckla 

återvinningscentralerna. Syftet är att göra det lättare för invånarna att lämna saker till 

återanvändning och återvinning. De befintliga återvinningscentralerna ska specialanpassas för 

ökad möjlighet till återanvändning. Vissa centraler kan utvecklas till kretsloppsparker. 

(Göteborgs stad, 2013) Om Göteborg hade kretsloppsparker istället för återvinningscentraler så 

skulle ungefär fem procent av stadens avfall kunna förebyggas vilket motsvarar 2200 ton (Avfall 

Sverige, 2011). För Göteborg skulle fem kretsloppsparker istället för återvinningscentraler 

kunna minska utsläppen av växthusgaser med 8000 ton koldioxidekvivalenter. Att utveckla 

minikretsloppsparker och mini-återvinningscentraler i bostadsområden gör det lättare för 

personer, som inte har tillgång till bil, att sortera och bli av med sitt avfall till återanvändning 

och återvinning. För varje förebyggt ton avfall minskar koldioxidutsläppen med 3,6 ton. 

(Göteborgs stad, 2013)       

 

Stadsodling och närproducerat 

Göteborg vill satsa mer på bostadsnära odling. Syftet är bland annat att försköna staden och 

skapa områden som bidrar till rekreation och rehabilitering samtidigt som biologisk mångfald 

gynnas. (Stadsnära odling, u.å) Ett mål är att lokal matproduktion och stadsodling ska 

underlättas genom att använda outnyttjade ytor på gårdar och tak till olika odlingsprojekt 

(Göteborgs stad, 2013). Fastighetskontoret har fått uppdraget att driva satsningen med 

Stadsnära odling som startade år 2011. De arbetar med att skapa nya odlingar som ger glädje 

och kunskap. De stödjer intresserade grupper som vill driva odlingsprojekt och skapar 

samverkan mellan olika aktörer för utveckling och samarbeten inom odling. Befintliga 

odlingsområden ska utvecklas och jordbruksmark inom kommunen ska utvecklas till att 

användas till ekologisk odling. (Stadsnäraodling, u.å)  

Satsningen med Stadsnära odling anses enligt P. Palm (personlig kommunikation, 2015, 6 maj) 

vara lyckad. Intresset för odling har ökat under de senaste åren. I Göteborg finns idag ett 

tjugotal odlingsställen. Ett nytt odlingsprojekt är Höjdens trädgårdskollektiv. Ett stort 

gräsområde har grävts upp och anlagts så att vuxna och barn kan odla där tillsammans. 

Området ligger nära ett bostadsområde. Jordlager har tagits bort och lagts på sidan. Det 

kommer bli en vall av gräs som skyddar området från vind. (Stadsnära odling, 2014) Ett annat 

nytt projekt är Odla Guldheden. Odlingsområdet ligger på en oanvänd del av en grusplan. På 

grusplanen kan det nu både odlas och spelas fotboll. I närheten av området finns både en skola 

och en förskola som kommer kunna prova på att odla. (Stadsnära odling, 2015)   
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Livsmedel 

Göteborg har som mål att öka antalet serverade ”miljömåltider” i sina verksamheter. Med 

miljömåltid menas att använda livsmedel till stor del ska vara miljömärkta och säsongsbaserade. 

Mycket baljväxter och vegetabilier ska användas och vid inköp av råvaror ska det tas hänsyn till 

etiska aspekter. Att arbeta med miljömåltider handlar även om att försöka minska matsvinnet. 

(Göteborgs stad, u.åc)     

Stadens miljöförvaltning har tillsammans med storkökens kockar tagit fram en bok med recept 

på de 24 populäraste miljömåltiderna. Boken kallas för Klokboken och har enligt U. Lundgren 

(personlig kommunikation, 2015, 7 maj) sålts en hel del. Arbetet med miljömåltider följs varje år 

upp genom mätning av andelen ekologiska måltider. Förra året var andelen miljömåltider cirka 

33 procent. Förutom detta arbetar kommunen med olika informationskampanjer om matens 

miljöpåverkan och om hållbara måltider (Göteborgs stad, 2013). 

 

Informationssatsningar och kommunen som gott föredöme 

Göteborg arbetar mycket med informationsspridning och med att ge förslag på vad som kan 

göras för att minska miljöpåverkan. På stadens hemsida finns exempelvis mycket information 

om kläders miljöpåverkan, var man kan köpa begagnade saker, pilpooler och hur 

energiförbrukningen kan minska med enkla åtgärder. (Göteborgs stad, u.åa) 

På kommunens intranät finns sidan Tage. Där kan de kommunala verksamheterna annonsera 

eller efterlysa möbler och utrustning. På så sätt kommer material till återanvändning och 

mindre slängs som avfall samtidigt som färre nya produkter behöver köpas in. (Vårt Göteborg, 

2014) 

 

Övrigt    

Projektet Leva livet pågick under ett år med start år 2010 och gick ut på att coacha och påverka 

göteborgare till mer hållbara livsstilar. Det var ett samverkansprojekt som drevs av olika 

föreningar och förvaltningar inom Göteborgs stad. Elva familjer fick chansen att ställa om till 

mer hållbara livsstilar genom att spara på resurser och ändra konsumtionsmönster. Familjerna 

utmanades inom sju områden, bland annat att minimera sitt avfall, att ändra sina matvanor och 

att köpa minst tre hållbara julklappar att ge bort. Med hållbar julklapp menas en gåva som har 

minimal miljöpåverkan, exempelvis något från secondhand, en tjänst eller en upplevelse. 

Genom kontinuerlig kommunikation med familjerna så ökade värdet och förståelsen för att leva 

mer hållbart. Inför varje utmaning fick familjerna exempelvis gå på informations- och 

inspirationsföreläsningar. Under utmaningarna hade deltagarna kontakt med experter som 

coachade och gav användbara tips.      

Familjernas totala klimatpåverkan både före och efter projektet skilde sig väldigt mycket från 

varandra. Mycket berodde på flygresor och hur familjerna bodde. I genomsnitt minskade 

familjernas koldioxidutsläpp med 14 procent. Flera av familjerna lyckades minska sina utsläpp 

med över 30 procent. Cirka 25 procent av matavfallet och 40 procent av restavfallet reducerades 
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genomsnittligt hos familjerna. Flera av deltagarna var, efter projektets gång, positiva till den 

coachning de fått.  

En utvärdering gjord av Chalmers, pekar på att det finns en stor potential hos invånare att 

minska sin miljöpåverkan samt att det finns många hållbara lösningar som en kommun kan 

erbjuda dem. Projektet har väckt ett stort intresse hos andra göteborgare. Det har också bidragit 

till diskussioner bland vänner och på arbetsplatser vilket anses vara ett effektivt sätt att sprida 

information och inspiration på. (Larsson, Svenberg, 2012) 

Göteborg vill i framtiden utveckla projektet Leva livet för att fortsätta öka förståelsen hos 

invånarna om människans miljöpåverkan och hur dagliga val har betydelse för miljö och hälsa 

(Göteborgs stad, 2013). 

Ett annat intressant projekt som Göteborg planerar är, att ta fram en digital tjänst som kan leda 

till att användarna får en minskad klimatpåverkan. Användarna ska översiktligt kunna se sin 

klimatpåverkan och få tips på hur de kan minska den. Information om hur stor påverkan de har 

jämfört med andra, tros leda till tävlingsinstinkter som ger positiva beteendeförändringar. Ett 

belöningssystem kan bidra ytterligare. Ytterligare ett framtida projekt är att utreda olika 

typhushålls miljöpåverkan.  (Göteborgs stad, 2013) 

 

4.2.3 Lund 

Lunds kommuns miljöprogram LundaEko har mål och delmål inom åtta prioriterade områden. 

För att minska klimatpåverkan, är ett mål att till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 

50 procent jämför med år 1990. Ett prioriterat område är att engagera och motivera invånarna i 

kommunen angående hållbar utveckling och mer hållbar konsumtion. (Lund, 2014e) 

 

Avfall 

Lund erbjuder, via Lunds Renhållningsverk, villaägare chansen att sortera sitt avfall i speciella 

soptunnor så att de inte behöver åka iväg till miljöstationer och återvinningscentraler. 

Soptunnorna är indelade i olika fack och hämtas av speciella sopbilar. I erbjudandet om 

fyrfackskärl fås två soptunnor som båda är indelade i fyra fack. Ena soptunnan töms varannan 

vecka och ska innehålla restavfall, matavfall, plast och färgat glas. Den andra töms var fjärde 

vecka och ska innehålla kartong, returpapper, metall och ofärgat glas. (Lund, 2015d) Hur 

sorteringen i soptunnorna ska fungera kan ses i figur 3.  

Systemet fungerar enligt L. Wallin (personlig kommunikation, 2015, 22 maj) väldigt bra och är 

uppskattat av hushållen. Det har gjort att fler människor sorterar och att färre saker sorteras fel.  

Lunds Renhållningsverk samlar även in textilier, kläder, leksaker, skor, väskor, accessoarer, 

hattar och skärp. Sakerna tas omhand av biståndsorganisationen Human Bridge. (Lund, 2014f) 
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Figur 3. Källsortering i soptunnor med fyrfackssystem. (Med tillstånd att publicera från S. Bergman.) 
 

 

Stadsodling och närproducerat 

Lunds kommun har som mål att all verksamhet gällande koloni- och odlingslotter, ska ske på 

ekologisk grund (Tekniska förvaltningen, u.å). I kommunen finns flertalet koloniträdgårdar och 

odlingslotter. Ett projekt inom stadsodling sker för tillfället i en ny stadsdel där hållbar 

stadsutveckling är i fokus. Projektet drivs av kommunen och erbjuder workshops, studiebesök 

och kurser för odlingsintresserade. Här kan familjer och vänner odla tillsammans. Intresserade 

kan anmäla sig på hemsidan. (Lund, 2014a)    

 

Livsmedel 

Kommunen har som mål att alla inköpta livsmedel till verksamheterna år 2020 ska vara 

ekologiska. År 2013 var siffran 48,7 procent. (Lund, 2014e) Projektet ”Ekologisk Mat i Lunds 

kommun” (EMIL) startade redan år 2003 för att sprida information och inspiration till 

kommunens verksamheter. Lunds kommun har vunnit och kommit högt upp i tävlingen 

”Ekomatsligan” i många år. Tävlingen mäter hur utvecklingen mot fler ekologiska produkter 

drivs i kommuner och landsting. (Lund, 2015a)  

 

Informationssatsningar och kommunen som gott föredöme 

På kommunens hemsida kan invånarna hitta mycket information om större och mindre 

miljösmarta val som kan ske i vardagen. Informationen är indelad i fyra områden; i affären, i 
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hemmet, på jobbet och på resan. Invånarna kan genom att följa råden både göra en bra tjänst 

för miljön och för plånboken. (Lund, 2015c) På kommunens webbsida uppmanas även 

konsumenter till mer hållbar konsumtion. Hemsidan Framtidsstigen är speciellt utvecklad för 

att ge svar på frågor, ge information samt för att underlätta hållbar konsumtion genom tips och 

råd på hur resurser kan sparas. (Framtidsstigen, u.å) 

Enligt U. C. Wedin (personlig kommunikation, 2015, 21 maj) är en hel del arrangemang 

planerade inför hösten. Kommunalanställda kommer bland annat vara med på SommarLund 

och Kulturnatten där de ska prata om klimatfrågor och hållbarhet. Kommunen håller just nu på 

att göra en film där politiker, experter och medborgare intervjuas om ett hållbart Lund och 

hållbar utveckling. Hållbara Lund finns på Facebook och snart har de även en Youtube-kanal.  

 

Övrigt 

Kommunen uppmärksammar varje år kommunanställda som har gjort bra insatser för miljön 

och för en hållbar utveckling i Lund. Förra året var det två medarbetare som fick ta emot Lunds 

miljöbragd. De arbetade på upphandlingsenheten och serviceförvaltningen och ansågs ha haft 

nytänkande och visat stort engagemang för miljöfrågor. (Lund, 2014d) Även miljömedvetna 

medborgare, företag och föreningar uppmärksammas en gång per år genom utdelningen av 

Lunds miljöpris. Förra året vann en frisörsalong som gått från att arbeta på ett konventionellt 

och traditionellt sätt till att ta större hänsyn till miljö och hälsa genom minskad användning av 

farliga kemikalier. (Lund, 2015b) 

Föreningar och organisationer som planerar olika miljöprojekt kan söka pengar från 

kommunens miljöanslag. De genomförda projekten ska bidra till en god miljö och bidra till en 

ekologisk hållbar utveckling. (Lund, 2014c) 

 

4.2.4 Malmö 

Malmös miljöprogram har fyra övergripande mål för att få en mer hållbar stad. De fyra målen är 

att Malmö år 2020 ska vara Sveriges klimatsmartaste stad, att naturtillgångarna ska brukas 

hållbart, att framtidens stadsmiljö ska finnas i Malmö samt att det ska vara lätt att göra rätt. 

(Malmö stad, u.ål) Det fjärde målet innebär att den kommunala organisationen, näringslivet 

samt malmöbon enkelt ska kunna göra hållbara val av resor, tjänster, varor och avfallshantering 

(Malmö stad, u.åf). 

 

Avfall 

På de två återvinningscentralerna som finns i Malmö kan personer lämna kläder, prylar och 

byggmaterial till secondhand. Föreningen Emmaus Björkå tar emot kläder och loppisprylar. 

(Sysav, 2014) Malmö återbyggdepå tar emot och säljer begagnat byggmaterial som takpannor, 

tegel, dörrar och skåp. Depån drivs av Malmö stads Serviceförvaltning och avfallsaktiebolaget 

Sysav. (Sysav, 2013) På återbyggdepåns hemsida finns information om vilka byggmaterial de 
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har samt flera inspirerande bilder på hur begagnat material kan återanvändas. (Malmö 

Återbyggdepå, u.å)  

 

Stadsodling och närproducerat 

Stadsodling bidrar till friskare stadsmiljöer, upptag av koldioxid samt ökad biologisk mångfald. 

Stadsodling är därför en del av Malmös hållbarhetsarbete. Målet är att Malmö ska bli grönare 

och vackrare. (Malmö stad u.åo) Förutom odlingslotter och trädgårdskolonier så finns flertalet 

stadsodlingsprojekt i Malmö. Serviceförvaltningen driver projekt för att få grönare skolgårdar, 

gröna boenden och ekologisk omställning av byggnader från efterkrigstiden. Gröna skolgårdar 

ska ge ökad biologisk mångfald samtidigt som rörelse och kreativitet stimuleras. Både lärare och 

elever bidrar med planering och plantering. Gröna boenden innebär att det ska finnas naturlig 

grönska och möjlighet till odling nära hem för äldre och funktionsnedsatta. Serviceförvaltningen 

driver även projektet med den offentliga takträdgården samt med hälsoträdgården.  

Hälsoträdgården är till för kommunanställda som riskerar drabbas av stressrelaterad ohälsa.  

Den offentliga botaniska takträdgården är en av världens största och är tillgänglig genom hissar, 

trappar och gångbryggor. (Malmö stad, u.ån)  

Gatukontoret arbetar för att stadsodling ska möjliggöras på allmänna platser. Intresset för 

stadsodling ökar och därför behövs riktlinjer och strategier. För tillfället stödjer de en trädgård i 

slottsträdgården. Den är öppen för alla och tillsammans med trädgårdsmästarna kan invånarna 

lära sig att odla ekologiskt. I en stadsdel finns olika odlingsaktiviteter för barn i en lekpark. De 

stödjer även ett odlingsområde på 1200 kvadratmeter. Planerade projekt är bland annat ett 

rekreationsområde i Lindängenska samt en trädgård i Rosengård där föreningar, företag och 

enskilda personer ska ha möjlighet att odla. (Malmö stad, u.åb)  

I slutet av maj varje år brukar Malmö anordna ”Malmö Garden Show” där besökarna kan 

beskåda olika utställningsträdgårdar och balkongutställningar. Förutom att få inspiration och ta 

del av kunskap och traditioner, erbjuds familjeaktiviteter och mat. (Malmö stad, u.åi)  

 

Livsmedel 

Malmö har som mål att all serverad mat i kommunens verksamheter år 2020 ska vara ekologisk 

(Malmö stad, u.åe). Kommunens matpolicy finns för att bidra till friska invånare och ett hållbart 

Malmö. Kommunen ska framgå som gott exempel och servera mer hållbar och klimatsmart mat. 

De arbetar efter S.M.A.R.T.–modellen som innebär mer vegetabilier, mer ekologiskt, färre 

tomma kalorier, bra kött och grönsaker samt kortare transporter. (Malmö stad, u.åm) På 

kommunens hemsida finns information, olika broschyrer och guider för hållbar mat i Malmö. 

Nyhetsbrevet Smart mat skickas ut till kockar, pedagoger och andra intresserade. En kokbok 

efter S.M.A.R.T-modellen med recept anpassade för både barn och vuxna finns att ladda ner. En 

guide till olika lokala studiebesöksmål, där personer kan komma i kontakt med djur och natur 

samt lära sig om matens ursprung, finns också. (Malmö stad, u.åe)  
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Informationssatsningar och kommunen som gott föredöme 

Malmö har liksom Eskilstuna, Lund och Göteborg mycket information på webbsidan om vad 

privatpersoner kan göra för en bättre miljö. Malmö kommun har valt att dela in tipsen i 

kategorierna; hemma, på jobbet, i affären, barn och kemikalier, mat, när du reser och 

transporterar. Här finns även tips om olika inspirationsseminarier där temat är hållbar 

utveckling, var och hur medborgare kan engagera sig för en bättre miljö samt ”Malmö Green 

Map” som guidar till de gröna utbud som finns i kommunen. (Malmö stad, u.åd) Förutom att 

kartan visar till ekologiska klädaffärer och världsbutiker så visar den även till ställen där det 

exempelvis finns cykeluthyrning, vindkraftverk, återvinningscentraler, stationer med 

miljövänliga fordonsbränslen samt gröna utflyktsmål (Malmö stad, u.åj). 

På kommunens hemsida finns också lyckoguiden med tips för att öka välmående och ge mer 

lycka. Sidan poängterar att studier visar på att nöjda människor tenderar att leva mer 

miljövänligt och konsumera mindre. Lyckonivån i västvärlden har inte ökat mycket under de 

senaste åren trots ökad standard. Tipsen handlar om kost, grönska, relationer, motion och 

närvaro. (Malmö stad, u.åh) 

 

Övrigt 

Varje söndag under perioden april till oktober arrangeras loppmarknader på Drottningtorget i 

Malmö. Olika loppisar arrangeras även i Folkets park under året. (Malmö stad, u.åg) Så länge 

som sakerna är begagnade får de säljas. Från mars till oktober anordnas barnloppisar i parken. 

De är gratis och behöver inte förbokas. Den som vill sälja begagnade barnsaker behöver bara 

komma till parken och ta med sig en filt att lägga sakerna på. (Folkets park Malmö, u.å) 

Loppisarna och särskilt barnloppisarna är mycket välbesökta. Sommartid brukar det enligt M. 

Gunnarsson (Personlig kommunikation 2015, 24 maj) vara cirka 500 försäljare och många tusen 

besökare på de olika loppisarna.   

Skolor, förskolor och ideella föreningar kan söka pengar till miljöprojekt från Malmös 

Miljöanslag (Malmö stad, u.åa). Kommunen delar varje år ut två priser, ett inom näringslivet 

och ett inom föreningslivet, för prestationer för en hållbar stad (Malmö stad u.åk). 

Malmö och lokala föreningar samarbetar i satsningen ”Globala Malmö” för att skapa 

engagemang angående globala frågor hos olika aktörer. De har ambitionen att bli en plattform 

för företag, organisationer och privatpersoner som vill engagera sig i frågor kring hållbar 

utveckling och globala frågor. En Facebook-sida har skapats för Globala Malmö där händelser 

och aktiviteter annonseras. (Malmö stad, u.åc)  

Malmö deltar aktivt i den årliga ”Framtidsveckan” som anordnas med syfte att visa positiva 

exempel på ett mer hållbart samhälle. På så sätt kan medvetenheten öka om att vårt samhälle 

och vårt sätt att leva går att förändra. (Studiefrämjandet, u.å) Förra gången veckan arrangerades 

kunde besökarna bland annat gå på en utställning om klimatansvar, besöka seminarier om 

stadsutveckling, besöka olika stadsodlingar, vara med på äpplesafari samt gå på en workshop 

där syftet var återskapande. (Framtidsveckan Malmö, u.å).   
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4.2.5 Stockholm 

Stockholm har som mål att till år 2020 minska de genomsnittliga utsläppen av växthusgaser per 

invånare till 2,3 ton. Siffran gäller för el, uppvärmning och transporter. Nuvarande utsläpp är 

genomsnittligt cirka 3 ton. År 2040 ska Stockholm vara fritt från fossila bränslen. För att nå 

målen är det viktigt att Stockholmarna deltar och agerar. Att minska sina utsläpp ska vara 

enkelt. (Stockholms stad, 2015f) 

 

Avfall 

Under 2015 ska Stockholms nya återbruksanläggning öppna. Innan personer lämnar saker till 

materialåtervinning kommer de få hjälp av personal att bedöma om sakerna kan återanvändas. 

Entreprenörer som säljer begagnat får ta emot de inlämnade sakerna. (Stockholms stad, 2014d)  

Stockholm driver just nu ett projekt med att ta fram biokol gjort av sly och kvistar från 

trädgårdar. Biokolet binder koldioxid och har jordförbättrande egenskaper. Tanken är att 

involvera både privatpersoner, föreningar och företag i projektet. De som bor i Stockholm ska 

kunna producera eget biokol från trädgårdsavfall. (Stockholms stad, 2015b) Ett annat projekt 

som Stockholms har är att samla in textilier via återvinningscentralerna. På centralen i Vantör 

lämnas textilier i Myrornas containrar vilket går både till återbruk och återvinning. (Stockholms 

stad, 2014b)  

 

Stadsodling och närproducerat 

I flera stadsdelar erbjuds odlingsplatser. På Norra Djurgårdsstaden Östermalm finns exempelvis 

75 platser som lottas ut till intresserade. Området har blivit till en mötesplats för boende runt 

omkring. (Stockholms stad, 2015a) Under hösten förra året hölls utställningen Hållbar stad i 

Stockholmsrummet, Kulturhuset. Syftet var att informera och samtala med intresserade 

invånare om hur staden kan utvecklas på ett hållbart sätt. Under en av utställningsdagarna 

kunde besökarna gå på seminarium om stadsodling och hur det fungerar på just Norra 

Djurgårdsstaden. (Stockholms stad, 2014c)  

 

Livsmedel 

Stockholm har tagit fram en klimatkokbok som innehåller recept på så kallad klimatsmart mat. 

Den finns att ladda ner på stadens webbsida. Där finns också mycket information om hur 

matsvinn kan minskas samt vad som menas med konsumtion av klimatsmart mat. (Stockholms 

stad, 2015c) Stockholms stads miljöprogram gäller mellan åren 2012 till 2015. Ett delmål till år 

2015 är att de inköpta livsmedlen, till stadens verksamheter, ska vara minst 25 procent. 

(Stockholms stad, 2012) 
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Informationssatsningar och kommunen som gott föredöme 

Kommunikationsprojektet Klimatsmarta Stockholmare innehar olika projekt som inspirerar 

invånarna till att minska sin klimatpåverkan. Information om projekten finns på Stockholm 

webbsida och i den speciellt framtagna foldern Klimatsmarta stockholmare. (Stockholms stad, 

2015d) Några av dem är:  

 Klimatsmart i hemmet – Klimathandboken finns på webbsidan och kan beställas samt 

laddas ner. Den är framtagen för att ge tips och råd om hur personer kan minska sin 

klimatpåverkan i hemmet. Det är åtgärder som personerna kan göra i sin vardag och som 

ofta också minskar kostnader. Handboken går igenom hemmet rum efter rum och ger 

information. Hallen handlar om pappersförbrukning. Köket handlar om livsmedel, 

matlagning, matsvinn, köksapparater, energi och temperaturer. Badrummet och 

vardagsrummet ger tips om energi- och elbesparing. Sovrummet tipsar om klimatsmarta 

garderober. Barnrummet handlar om inredning, leksaker och att lära barn om 

klimatsmarta åtgärder. Information finns också om de gemensamma utrymmena som 

tvättstugan, trappen och miljörummen. (Stockholms stad, 2015e) 

 

 Klimatvågen – Genom Klimatvågen kan en person väga sin vardagliga konsumtion och 

få fram ett mått på sin klimatpåverkan. Personen får, i början av testet, fylla en 

shoppingkorg med det som hen vardagligt konsumerar. Korgen ställs sedan på 

Klimatvågen och klimatpåverkan räknas ut. Tips på minskad påverkan kan efteråt fås av 

handledare. Klimatvågen används bland annat vid mingel på konferenser, vid 

utbildningsseminarium samt vid andra tillfällen där syftet är att uppmärksamma 

konsumtionens klimatpåverkan. Resultaten brukar leda till intressanta diskussioner. 

Sedan år 2010 har vågen testats av cirka 5000 personer på olika evenemang och 

arrangemang. I sommar åker den ut på turné till olika festivaler och bibliotek. Det är 

gratis för alla verksamheter i staden att hyra vågen. Andra verksamheter får betala för 

transport och för medföljande handledare. (Stockholms stad, 2014a)     

 

 Upptäck Stockholm – Appen hjälper personer att hitta stadens bästa utomhusplatser. 

Det finns 1500 platser att välja mellan. Genom gratisappen hittas exempelvis 

naturreservat, lekplatser, utsiktsplatser och promenadstråk väldigt enkelt. Den skapades 

för att fler människor ska hitta till de grönområden som finns i staden. (Stockholms stad, 

2015h)  

 

 One Tonne Life – År 2011 pågick experimentet ”One Tonne Life” som gick ut på att en 

familj skulle minska sitt koldioxidavtryck från 7,29 ton till 1 ton per person och år. 

Familjen fick under sex månader bo i ett klimatsmart hus samtidigt som de fick tillgång 

till elbil och experthjälp för att leva mer miljövänligt. De fick exempelvis 

energirådgivning från Vattenfall samt kostråd och information om klimatsmart mat från 

dietister. Projektet uppmärksammades mycket av media. Undersökningar gjorda efteråt 

visade att 22 procent av de personer som känt till projektet hade inspirerats och gjort 

något för att minska sin egen påverkan. Många fler personer svarade att de ville göra 
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något. (Vattenfall, u.å) 

 

 Klimatpakten – Näringslivet och Stockholms stad samarbetar för att minska 

klimatpåverkan och annan miljöpåverkan. Alla aktörer har som mål att minska 

växthusgasutsläppen men det är individuellt för varje aktör att bestämma med hur 

mycket de ska minska. Samarbetet öppnar för diskussioner och kunskapsutbyten som 

leder till förbättringar. Klimatpakten startade år 2007 och har idag 179 deltagande 

företag. (Stockholms stad, 2015g)  

Förutom information om arbetet med Klimatsmarta stockholmare finns det information om 

klimatsmart resande samt klimatsmart mat på stadens webbsida (Stockholms stad, 2013b). 

Under året arrangerar staden flera olika evenemang där klimatfrågor uppmärksammas och 

diskuteras (Stockholms stad, 2015i). 

 

Övrigt 

Genom Stockholms klimatkonto, som är framtaget av Stockholms stad, Naturvårdsverket och 

Svenska Naturskyddsföreningen, kan personer mäta sin klimatpåverkan genom att svara på 

frågor om mat, resor, bostad och övrigt. Resultatet kan sedan jämföras med värdet för 

medelsvensken och tips på förändringar som minskar växthusgasutsläppen ges. En handbok i 

hur en person lever klimatsmart i hemmet finns att beställa och ladda ner. (Stockholms stad, 

2013a)  

4.3 Sammanställning 

Kommunernas arbeten sammanställs i tabell 1. Samtliga kommuner arbetar med projekt inom 

avfallshantering, stadsodling, ekologisk och klimatsmart mat samt projekt för att, genom 

information, få fler människor medvetna om konsumtions klimatpåverkan. Andra projekt som 

kommunerna har är bland annat kokböcker med klimatsmarta recept, en klimatvåg samt sidan 

Tage.  

 

Tabell 1.  Sammanställning av analys av fem kommuner. 

Avfall 
 
Eskilstuna 
 
 
Göteborg 
 
 
Lund 
 

 
 
ReTuna. Återbruksgalleria bredvid återvinningscentral där saker som 
kan återanvändas samlas in. 
 
Kretsloppsparken Alelyckan. Sådant som kan återanvändas lämnas in 
och säljs i butiker på området. Planerar även små kretsloppsparker. 
 
Soptunnor med fyra fack. Effektiv källsortering hemma för husägare. 
Insamling av saker som kan återanvändas på återbruk. Tas omhand av 
biståndsorganisation.  
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Malmö 
 
 
Stockholm 

 
Återbruken tar emot kläder, andra loppissaker och byggmaterial. 
Återbyggdepå och loppisförening säljer dem vidare. 
 
Nytt återbruk är snart i drift där saker kan lämnas in till 
återanvändning. Insamling av textilier. Biokol. 
 
 

Stadsodling och 
närproducerat 
 
Eskilstuna 
 
 
 
Göteborg 
 
 
Lund 
 
 
Malmö 
 
 
Stockholm 

 
 
 
Odlingar i flera stadsdelar. Kommunens bostadsbolag står för bland 
annat jord och redskap. Olika projekt bidrar till kunskap. 
Hemmaodlarmarknad. 
 
Satsar på bostadsnära odling. Vill använda outnyttjade ytor. Finns flera 
planerade och pågående projekt.  
 
Ett nytt projekt pågår. Finns flera odlingslotter och koloni-trädgårdar. 
Kurser och workshops om odling. 
 
Flera stadsodlingsprojekt bland annat gröna skolgårdar, gröna tak och 
en hälsoträdgård.  Malmö Garden Show. 
 
Stadsodlingar i flera stadsdelar. Informationskampanjer om stadsodling. 
 
 
 

Livsmedel 
 
Eskilstuna 
 
 
 
 
Göteborg 
 
 
 
Lund 
 
 
Malmö 
 
 
Stockholm 

 
 
År 2020 ska matsvinnet ha minskat med 50 procent och 50 procent av 
de inköpta livsmedlen ska vara ekologiska. KRAV-certifierar alla 
kommunens kök och restauranger. Evenemang Eskilstuna hjärta mat. 
Foldrar med ätbara växter och klimatsmart mat. 
 
Mål att öka antalet miljömåltider. Mål att minska matsvinnet. 
Klokboken med populära recept på miljömåltider. Informations-
kampanjer. 
 
Alla inköpta livsmedel år 2020 ska vara ekologiska. Projektet EMIL 
startade år 2003 för att sprida information.  
 
All serverad mat år 2020 ska vara ekologisk. S.M.A.R.T. - modellen. 
Kokbok med klimatsmarta recept. 
 
Minst 25 procent av de inköpta livsmedlen ska vara ekologiska 2015. 
Klimatkokbok. Mycket information på kommunens webbsida. 
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Information 
och kommunen 
som gott 
föredöme 
 
Eskilstuna 
 
 
 
 
Göteborg 
 
Lund 
 
 
Malmö 
 
 
Stockholm 

 
 
 
 
 
Miljöutbildning för alla kommunens anställda. Information, tips och råd 
på webbsidan. Broschyrer finns på exempelvis biblioteket och att ladda 
ner på kommunens webbsida. Marknadsför olika bytesdagar. Har 
föreläsningar om KRAV-certifieringarna. 
 
Information, tips och råd på webbsidan. Tage. 
 
Information, tips och råd på webbsidan. Framtidsstigen. Planerade 
evenemang för att sprida information. 
 
Information, tips och råd på webbsidan. Malmö Green Map. 
Lyckoguiden. 
 
Information, tips och råd på webbsidan. Flera evenemang under året där 
frågor om hållbarhet lyfts. Klimatsmarta stockholmare med projekt som: 
Klimathandboken, klimatvågen, appen Upptäck Stockholm, One Tonne 
Life och klimatpakten. 
 
 

Övrigt 
 
Eskilstuna 
 
Göteborg 
 
 
 
Lund 
 
Malmö 
 
 
Stockholm 

 
 
Världsmiljödagen. Miljöpris 
 
Projektet Leva livet. Planerar utveckla projektet Leva livet. Planerar ta 
fram digital tjänst där en persons klimatpåverkan kan ses. Ska leda till 
mindre påverkan. Planerar att undersöka olika typhushålls 
miljöpåverkan. 
 
Lunds miljöbragd. Lunds miljöpris. Lunds miljöanslag. 
 
Loppmarknader. Globala Malmö. Framtidsveckan. Malmös miljöanslag. 
Miljöpriser.  
 
Stockholms klimatkonto 
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5 DISKUSSION  

5.1 Hållbar livsstil, hur personer kan påverkas till mer hållbara 

vanor samt kommuners roll i klimatpolitiken 

Som litteraturstudien kom fram till måste konsumenter börja ställa krav och göra mer hållbara 

val för att få mer hållbara livsstilar. Miljöhänsyn måste tas i en produkts hela livscykel, från 

tillverkning till avfall. Människan måste börja hushålla bättre med jordens naturresurser. 

Personer kan påverkas till mer hållbara vanor genom olika styrmedel som exempelvis förbjuder 

och reglerar produkter, som informerar invånare samt som ekonomiskt motiverar invånare till 

ändrade konsumtionsvanor. Samverkan mellan flera styrmedel är positivt och gör det enklare 

att göra mer miljövänliga val.  

Samhällsplanering genom infrastruktur och fysisk planering inverkar på människors 

konsumtionsmönster. Därför behövs en politik som påverkar människor till mer hållbara 

livsstilar. Kommuner har stora möjligheter att styra denna samhällsutveckling genom planering 

och drivande av olika projekt. Genom egna klimatmål, strategier och samarbeten med andra 

aktörer kan kommuner försöka minska sin egen klimatpåverkan. Genom olika projekt och 

satsningar, samt genom att vara goda föredömen, kan kommuner försöka påverka sina invånare 

till mer hållbara konsumtionsmönster och livsstilar. Flertalet medlemmar i föreningen 

Klimatkommunerna har goda exempel på projekt och satsningar som kan göras för att nå detta. 

5.2 Klimatkommunernas arbete att försöka påverka invånarna till 

mer hållbara konsumtionsmönster för minskad klimatpåverkan  

De fem undersökta kommunerna har alla flera intressanta projekt som kan påverka invånarna 

till mer hållbara och klimatsmarta livsstilar. Samtidigt arbetar kommunerna mycket för att vara 

ett gott föredöme genom upphandling, miljöutbildningar, certifieringar, arrangemang och 

information på webbsidorna för att på så sätt påverka invånare. Även andra kommuner kan 

påverkas av kommuner som vill vara goda exempel och ta sitt ansvar.  

Som kan ses i den sammanfattande tabellen i slutet av resultatet, arbetar alla kommuner på 

något sätt med insamlande av material för återanvändning, stadsodling, att få mer ekologiska 

livsmedel i sina verksamheter samt arrangemang av olika event där hållbar utveckling och 

klimatpåverkan stod i fokus. Insamling av saker som kan återanvändas sker på olika sätt på eller 

i närheten av återbruk och återvinningscentraler. De insamlade sakerna och materialen säljs 

vidare av secondhand butiker eller skänks till biståndsorganisationer. Dagligen slängs många 

saker som någon annan skulle kunna ha användning för. Att minska mängden avfall genom 

återanvändning, reducerar växthusgasutsläppen.  
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Samtidigt som kommunerna har mål om ökat inköp av ekologiska livsmedel har flera av 

kommunerna också mål att mer klimatsmart mat ska serveras i verksamheterna samt att 

matsvinnet ska minska. För att påverka fler invånare till att äta mer klimatvänlig mat, har flera 

av kommunerna skapat foldrar, broschyrer och böcker med klimatsmarta recept och 

information om mats miljöpåverkan. Att odla i stadsmiljöer och förespråka lokalproducerade 

produkter är ett annat sätt som kan påverka invånare till mer hållbar konsumtion samtidigt som 

de lokala bönderna gynnas. Maten transporteras kortare sträckor, landskapen hålls öppna och 

invånarna kan få större kunskap om matens ursprung och miljöpåverkan. Att ha olika 

stadsodlingprojekt och grönskande områden kan fungera kunskapsgivande för boende och 

elever på skolor och förskolor. De kan även fungera rehabiliterande mot stressrelaterande 

sjukdomar. Enligt flera av kommunerna har odlingsprojekt skapat mötesplatser där kunskap 

och erfarenheter byts. Bostadsområdena har blivit säkrare samtidigt som biologisk mångfald 

gynnas.  

Utöver att visa vad samtliga kommuner arbetar med, visar tabellen också att det finns många 

andra intressanta projekt som kommunerna arbetar med. Det är svårt att veta vilka projekt som 

påverkar invånarna mest. Som litteraturstudien nämnde tycker många människor att det är 

viktigt att leva mer miljövänligt. I praktiken är det dock inte lika många människor som faktiskt 

ändrar sina levnadsvanor till det mer hållbara. Kanske är det bästa sättet för att att nå det målet, 

att arbeta på flera olika sätt liksom de fem analyserade kommunerna. Invånarna möts av 

information och engagemang från olika kanaler. Att diskutera miljö- och klimatfrågor blir 

vanligare vilket kan leda till att även klimatsmarta handlingar blir vanligare. Kanske är ett annat 

bra sätt att påverka invånare, att ge dem utmaningar och få dem att delta i tävlingar samtidigt 

de får information om hur mycket de lyckas minska sin klimatpåverkan. Personerna kan taggas 

av resultaten och fortsätta med levnadssätten efter att utmaningen eller tävlingen har avslutat. 

Samtidigt brukar sådana satsningar diskuteras mycket på arbetsplatser och de får 

uppmärksamhet i media. Projektet Leva livet i Göteborg och projektet One Tonne Life i 

Stockholm är exempel på det. Utvärderingar från båda projekten visade att flera invånare som 

kände till projektet, hade inspirerats till ändrade levnadsvanor.  

5.3 Möjliga åtgärder för Västerås 

Relevanta åtgärder för Västerås är projekt som liknar det som görs i flera andra kommuner. Att 

förhindra avfall genom återanvändning är ett bra sätt att spara på jordens resurser och reducera 

koldioxidutsläppen. Att arbeta med inköp av ekologiska livsmedel gör Västerås redan i viss mån. 

Västerås arbetar liksom Malmö efter S.M.A.R.T.-modellen som bland annat innebär mer 

vegetabilier och mindre kött. För att ge klimatsmart mat större uppmärksamhet och få fler 

människor att laga klimatsmart mat skulle ett häfte eller en bok med information och goda 

klimatsmarta recept kunna göras. Klimatsmart mat skulle även kunna lyftas vid arrangemang 

och genom föreläsningar.  

Att odla i stadsmiljö är aktuellt och har många fördelar. Intresset för odling är stort. Samtidigt 

som lokalt producerad mat gynnas, skapas mötesplatser där människor träffas och byter 

kunskaper. Bostadsområden kan bli tryggare samtidigt som biologisk mångfald och människors 
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hälsa gynnas. Gröna områden fungerar rehabiliterande, tar upp dagvatten, ger skydd mot solen 

och tar upp koldioxid.  

Vad Västerås vill göra beror på intressen, prioriteringar och ekonomiska frågor. Andra 

intressanta projekt som genomförts i kommunerna och som Västerås skulle kunna efterfölja är: 

en sida som Tage, en karta över gröna utflyktsmål, loppmarknader i centrum, en digital tjänst 

där en persons klimatpåverkan kan ses samt försök med intresserade familjer att minska 

hushållets totala klimatpåverkan. Tage underlättar återanvändning inom kommunens 

verksamheter samtidigt som det sparar pengar då nytt material inte behövs köpas in i lika stor 

mån. En karta över gröna utflyktsmål kan leda till att fler invånare upptäcker Västerås, 

spenderar mer tid i hemstaden under semestern samt gör mer medveten konsumtion. En digital 

tjänst som visar ett hushålls eller en persons klimatpåverkan kan leda till mer klimatsmarta 

beteendemönster, speciellt om personer kan tävla mot varandra om att ha den minsta påverkan. 

Projekt där familjer deltar för att minska hela hushållets klimatpåverkan har i andra kommuner 

fått stor medial uppmärksamhet. Det är ett sätt att marknadsföra sin kommun som miljö- och 

klimatmedveten samtidigt som många människor blir intresserade av projektet och tar efter 

goda exempel.  

5.4 Metod 

Den kartläggande undersökningen har flera brister. Mail till kontaktpersonerna för de olika 

klimatkommunerna skickades endast en eller två gånger. Inget svar mottogs från flertalet 

kommuner. Möjligtvis kan flera e-mail adresser ha varit inaktiva, tjänstemän kan ha varit sjuka, 

lediga eller helt enkelt ha struntat i att svara. Flera av de tjänstemän som svarade nej på frågan 

eller att deras kommun delvis arbetar med frågan kan ha svarat felaktigt. Möjligheten finns att 

kontaktpersonerna kan ha glömt eller ej haft kännedom om projekt som kommunen genomfört. 

Nackdelen att bara skicka ut frågan till en person i varje kommun kan alltså göra resultatet av 

kartläggningen felaktig. En annan nackdel med den kartläggande undersökningen är att 

formuleringen i mail nummer två var annorlunda från formuleringen i det första mailet. I det 

andra mailet kan formuleringen ha gjort det lättare att förstå frågan. Mail nummer två skickades 

dock inte ut till alla kontaktpersoner eftersom flera redan hade svarat på det första mailet. Det 

är inte uteslutet att kontaktpersonerna skulle ha svarat annorlunda om mail nummer två hade 

skickats ut den första gången.  

Svagheter finns även i den analyserande undersökningen. Kommunernas webbsidor innehåller 

väldigt mycket information och det är därför enkelt att missa relevant information. På vissa 

webbsidor är det också väldigt svårt att hitta information om genomförda projekt och 

satsningar. De projekt som nämns i det här arbetet behöver därför inte vara de enda som 

kommunerna arbetar eller har arbetat med. Det kan finnas fler projekt och satsningar. Projekt 

som är liknande mellan olika kommuner beskrivs olika detaljrikt på kommunernas webbsidor. 

Det betyder inte automatiskt att projekten har större eller mindre betydelse i kommunerna.  
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6 REKOMMENDATIONER OCH VIDARE FORSKNING 

Rekommendationerna för Västerås stad är att kolla på möjligheterna att driva projekt inom 

avfallshantering och stadsodling samt ha projekt för att öka människors kunskaper om den 

klimatpåverkan som våra livsstilar och konsumtion medför. I diskussionen ges exempel på olika 

projekt från andra kommuner som kan bidra till de kunskaperna. 

I framtiden skulle det vara väldigt intressant att undersöka om hur kommuner på bästa sätt kan 

påverka sina invånare. Vilken eller vilka typer av projekt och åtgärder är det som främst 

påverkar invånare till ändrade livsstilar och konsumtionsmönster? Sådan forskning skulle 

kunna leda kommuners klimatarbeten till att bli mer effektiva.  
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7 SLUTSATSER 

Genom att ställa krav och göra mer hållbara val kan konsumenter minska sin klimatpåverkan. I 

hela kedjan från tillverkning, användning till avfall måste miljöhänsyn tas. Energianvändningen 

måste bli mer effektiv, naturresurserna måste hushållas bättre och kretsloppen måste bli 

resurseffektiva. Det måste vara lätt att göra mer miljösmarta val och det kan fås genom 

användning av olika styrmedel. Kommuner anses betydelsefulla i klimatarbetet. De har stora 

möjligheter att styra samhällsutvecklingen. Förändringar måste ske på systemnivå samtidigt 

som konsumenter förändrar sina beteenden. Kommuner förväntas idag ha egna strategier och 

mål för att minska sin klimatpåverkan. De bör samarbeta med andra aktörer på olika nivåer.  

Syftet med det här arbetet var att komma fram till åtgärdsförslag för Västerås stad genom att 

göra en kartläggning samt en djupare analys av klimatkommuners arbeten för att påverka 

invånare till mer hållbara konsumtionsmönster och livsstilar för minskad klimatpåverkan. 

Västerås stad reviderar under 2015 sitt klimatprogram och möjligheten finns att införa åtgärder 

som kopplar till konsumtionsfrågor och klimat.  

 

Den kartläggande studien visade att nio av de 32 tillfrågade medlemmarna arbetade med 

klimatkopplade konsumtionsfrågor för att påverka sina invånare. Sammanställd information av 

fem klimatkommuners arbeten visade att flera intressanta projekt görs och har gjorts. 

Rekommendationerna för Västerås stad är att kolla på möjligheterna att driva projekt inom 

avfallshantering och stadsodling samt ha projekt för att öka människors kunskaper om den 

klimatpåverkan som våra livsstilar och konsumtion medför. De rekommenderade åtgärdena 

finns och drivs på olika sätt i de fem analyserade klimatkommunerna. De bidrar till mer 

medvetna invånare och förhoppningsvis också till mer hållbara konsumtionsvanor och livsstilar.  
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BILAGA 1. MAIL TILL KLIMATKOMMUNERNA 

Kopia av mailen som skickades ut till klimatkommunerna. Det första mailet skickade ut den 14 

april och det andra mailet skickades ut den 21 april som en påminnelse.  

Mail nummer ett: 
 
Hej! 
 
Jag är student på Mälardalens högskola i Västerås och gör just nu en undersökning för Västerås 
stad som examensarbete. Syftet med min undersökning är att se hur andra kommuner arbetar 
externt med konsumtionsfrågan. Västerås arbetar inte själv med detta men skulle vilja göra det i 
framtiden. Jag har avgränsat arbetet genom att bara kontakta de kommuner som, liksom 
Västerås, är med i Klimatkommunerna.  
 
Jag ber er därför återkoppla till mig. Arbetar er kommun med konsumtionsfrågan? Ja eller nej? 
Om er kommun gör det skulle jag bli väldigt tacksam om ni ville ge mig kontaktuppgifterna till 
den/de personer som är ansvariga för det området. 
 
Stort tack på förhand! 
Varma hälsningar 
Moa Olivensjö 
 

Mail nummer två: 

Hej igen! 
 
Den 14e skickade jag ut ett mail till er alla där jag bad om hjälp för att kunna genomföra mitt 
examensarbete. En liten påminnelse bara.  
 
Tidigare mail: 
"Jag är student på Mälardalens högskola i Västerås och gör just nu en undersökning för Västerås 
stad som examensarbete. Syftet med min undersökning är att se hur andra kommuner arbetar 
externt med konsumtionsfrågan. Västerås arbetar inte själv med detta men skulle vilja göra det i 
framtiden. Jag har avgränsat arbetet genom att bara kontakta de kommuner som, liksom 
Västerås, är med i Klimatkommunerna.  
 
Jag ber er därför återkoppla till mig. Arbetar er kommun med konsumtionsfrågan? Ja eller nej? 
Om er kommun gör det skulle jag bli väldigt tacksam om ni ville ge mig kontaktuppgifterna till 
den/de personer som är ansvariga för det området." 
 
Konsumtionsfrågan är ju väldigt bred så min avgränsning är att främst kolla på konsumtion av 
varor och livsmedel. I andra hand kommer jag kolla på konsumtion av energi och transporter. 
Konsumtion kopplat till klimat.  
 
Stort tack på förhand! 
Varma hälsningar 
Moa Olivensjö 
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BILAGA 2. KARTLÄGGNING AV KLIMATKOMMUNERNA 

Hur många av kommunerna som svarade ja, nej eller nja på den fråga som skickades ut via mail 

i början av detta examensarbete, kan ses i tabell 2. Den visar även hur många kommuner som 

inte svarade eller där sändningen av någon anledning misslyckades. 

Tabell 2 Kartläggning av klimatkommunerna. 

Kommun Ja Nej Nja Inget svar/felmeddelande 

1 X       

2       X 

3 X       

4       X 

5 X       

6 X       

7   X     

8   X     

9     X   

10     X   

11   X     

12       X 

13 X       

14   X     

15 X       

16   X     

17     X   

18     X   

19       X 

20   X     

21     X   

22 X       

23       X 

24       X 

25       X 

26 X       

27       X 

28   X     

29 X       

30       X 

31     X   

32       X 
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Nio av de 32 tillfrågade klimatkommunerna svarade att de arbetar externt med klimatkopplade 

konsumtionsfrågor för att påverka invånare. Sju av kommunerna svarade att de inte gör det i 

någon större utsträckning. Sex av kommunerna svarade att de inte gör det men nämnde ändå 

några exempel på vad de arbetar med som är kopplat till konsumtion. Flera av de kommuner 

som svarade nej på frågan nämnde att de vill eller planerar att arbeta med dessa frågor i 

framtiden. Från de tio resterande kommunerna fick antingen inget svar eller så misslyckades 

sändningen.  

 


