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ABSTRACT 

 

Simon Butros & Tim Lager                                                                                              Pages: 31 

The Positive – Sum game all the way to sustainable development – A study about ”The 

Greenest City in Europe” 
How sustainable development is being urged on by international collaborations 

 

 

The environmental threat is a stressing concern which must be addressed immediately. The 

urbanization has been growing in a rapid pace the past years. Today, more than 50 percent of the 

world’s population lives in cities, and the forecast tells us that it will increase to 70 percent in 

2050. This puts pressure on actors like states, organizations, companies, and municipalities who 

must work to meet the urbanization immediately. The UN, the EU and WWF amongst others 

advocates that international cooperation between these actors is the best way to go, and that cities 

must be prepared for the problem that occurs today and the challenges for tomorrow. In spite of 

this, there is no substantial research on this topic, on what international environmental 

cooperation between cities could mean to a city or what the results could be. Växjö is one of few 

Swedish cities who work internationally with local as well as global ecological sustainable 

development. This study intends to discover the international cooperations in the topic of 

environmental sustainable development in the city in Växjö. The purpose is to see what impact 

the international cooperations have in the environmental work of Växjö, and to see whether 

environmental sustainable development is being urged on by international collaborations. By 

using a positive–sum game as a theoretical starting point, a case–study has been conducted, 

where interviews were made with representatives from Växjö municipal. The result of the study 

shows that the effects Växjö has obtained through these cooperations, do promote environmental 

sustainable development. If the collaborations take the form of a positive–sum game, all actors 

benefit from it and the environment as well. Since the international cooperations bring exchange 

of knowledge and sometimes external financial means to put into different projects, the city’s 

environmental sustainable development improves. 
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Plussummespela hela vägen till hållbar utveckling – En studie om ”Europas grönaste stad” 
Hur Internationella samarbeten driver hållbar utveckling framåt i staden. 

 

 

Klimathotet är ett tryckande problem som bör adresseras omgående. Urbaniseringen har ökat 

stadigt de senaste åren då idag över 50 procent av jordens befolkning bor i städer och prognosen 

förutspår att den siffran kommer att öka till 70 procent till 2050. Det här sätter press på aktörer 

som länder, organisationer, företag och kommuner som måste arbeta för att bemöta 

urbaniseringen omgående. FN, EU och WWF med flera förespråkar att internationellt samarbete 

mellan samtliga dessa aktörer är den bästa vägen att gå och att städerna måste vara beredda på de 

problem som idag finns och som kommer att uppdagas i framtiden. Trots detta finns inga studier 

på vad internationellt ekologiskt samarbete mellan städer innebär eller vad det resulterar i. Växjö 

är en av få svenska städer som internationellt arbetar med lokal och global ekologisk hållbar 

utveckling. Studien ämnar undersöka Växjös internationella samarbete inom ekologisk hållbar 

utveckling i staden. Avsikten är att se vilken roll Växjös internationella samarbete spelar i deras 

hållbarhetsarbete i Växjö samt undersöka om och hur ekologisk hållbar utveckling i staden kan 

drivas framåt av internationella samarbeten. Med ett plussummspel som teoretisk utgångspunkt i 

fallstudien genomförs en intervjustudie med representanter från Växjö kommun. Resultatet visar 

att de effekter Växjö erhållit genom sina internationella samarbeten leder till ekologisk hållbar 

utveckling i staden. Ifall samarbete tar formen av ett plussummepsel medför det att samtliga 

inblandade aktörer går med vinning ur samarbetena och att miljön och klimatet gynnas. Detta 

genom att internationellt samarbete medför betydande kunskapsutbyten och externa finansiella 

medel att lägga på projekt, som således driver hållbar utveckling framåt i staden. 
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1. Inledning 
 

I takt med globaliseringens och urbaniseringens ökning har städerna runt om i världen hamnat 

alltmer i fokus, vilket resulterat i att städerna blivit mer beroende av varandra än vad som tidigare 

varit aktuellt. Redan idag bor mer än 50 procent av jordens befolkning i städerna, en siffra som 

till år 2050 beräknas öka markant och nå 70 procent (WWF, 2012). Den globala trenden har 

påverkat urbaniseringen på ett problematiskt vis, speciellt när det gäller miljöbelastningen och de 

ekologiska fotavtrycken i städerna. Enligt Världsnaturfonden (WWF) står världens städer för 

omkring 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och för cirka 75 procent av 

energiförbrukningen världen över. Dessa siffror visar på en negativ trend i det globala 

hållbarhetsarbetet då urbaniseringen förutspås att öka (WWF, 2012). Denna negativa trend sätter 

stor press på världens städer där det krävs att starka aktörer på lokala och globala nivåer bemöter 

urbaniseringen och det ekologiska fotavtrycket ordentligt (WWF, 2012). WWF hävdar att 

nyckeln till att uppnå hållbarhetsutmaningarna FN stakat ut, är att ett globalt synsätt krävs i det 

lokala arbetet, där städer och länder redan på lokal nivå tillsammans arbetar med hållbar 

utveckling. Fortsättningsvis menar dem att det redan nu krävs ett stort internationellt engagemang 

mellan aktörer för att kunna säkra en ekologiskt lönsam utveckling på jorden. Trots detta 

uppmanande har en ekologisk omställning inte ägt rum och vi måste ställa om nu (WWF, 2012; 

Hopwood et al, 2005). 

Förenta Nationerna (FN) har tagit fram olika globala styrdokument som ska vägleda arbetet för 

hållbar utveckling framåt. Däribland återfinns Brundtlandrapporten från 1987, Agenda 21 från 

1992 och Agenda 2030 från 2015, vilka samtliga behandlar ekologisk hållbar utveckling och ser 

att internationellt samarbete ska vara ledstjärna i arbetet (WCED, 1987; United Nations [UN], 

1992; United Nations [UN], 2015). Även Europeiska Unionen (EU) har riktlinjer och program för 

hur dess medlemsländer och städers hållbarhetsarbete ska se ut och fortgå (European 

Commission, 2016). En stad som tidigt insåg vikten av att delta på den internationella arenan och 

i internationella samarbeten var småländska Växjö med sin cirka 90 000 invånare (Växjö 

Kommun, 2018b). Växjö är en av få svenska städer som arbetar med miljöfrågor på internationell 

nivå och blev 2018 på grund av sitt miljöarbete tilldelade ‘European Green Leaf Award’ som är 

Europakommissionens pris till europeiska städer som arbetar hårt med ekologisk hållbar 

utveckling och kan visa på resultat (European Commission, 2018a) 

När vi undersökte vad för tidigare forskning det fanns rörande städer som genom internationella 

samarbeten arbetar med ekologisk hållbar utveckling, fann vi inga sådana studier. Däremot fann 

vi studier inom såväl ekologisk hållbar utveckling, som städer som arbetar internationellt, men 

inte de båda områdena hopslagna och framförallt inte i den svenska kontexten. Därför vill vi 

göra, vad vi tror vara, ett pionjärt inlägg i litteraturen om internationell stadssamverkan där 

ekologisk hållbar utveckling står i fokus. Vi vill se vad för effekter dessa internationella 

samarbeten har medfört och har gett Växjö samt hur samarbete skulle kunna driva ekologisk 

hållbar utveckling framåt.  
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1.1 Syfte 

Vårt syfte är att studera Växjös internationella samarbete inom ekologisk hållbar utveckling i 

staden. Avsikten är att se vilken roll Växjös internationella samarbete spelar i deras 

hållbarhetsarbete i staden samt undersöka om och hur ekologisk hållbar utveckling i staden kan 

drivas framåt av internationella samarbeten, lokala som globala. 

1.2  Frågeställning 

 Hur arbetar Växjö med internationella samarbeten inom ekologisk hållbar utveckling i 

staden? 

 Vad har internationella samarbeten gett för konkreta effekter i Växjös hållbarhetsarbete? 

 Om och hur kan internationella samarbeten driva ekologisk hållbar utveckling framåt i 

staden? 

1.3 Avgränsning 

För denna studie kommer hållbar utveckling vara ett av två huvudområden. Hållbar utveckling 

innefattar tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För den här uppsatsen 

kommer hållbar utveckling enbart referera till ekologisk hållbar utveckling. Vidare är och har 

Växjös internationella arbeta varit omfattande, vilket gjort att vi avgränsat studien på grund av 

tids- och resursbrist. Därför kommer vi enbart presentera plussummespelet ur Växjös synvinkel. 

Vi har dessutom avgränsat oss enbart till representanter från Växjö kommun, på grund av dels 

deras kvalificeringsgrad att delta och fungera som trovärdiga informanter och dels 

tillgängligheten. Eftersom antalet informanter är så pass nätt, har det givit oss möjligheten att 

skapa en avslappnad och förtroendefull relation med dem under intervjuerna. 

 

2. Tidigare forskning 

 
I detta avsnitt diskuteras tidigare forskning och redogörelser som ligger till grund för 

undersökningen. Här diskuteras områdena hållbar utveckling, internationell kommunal 

samverkan och Agenda 21, vilka samtliga utgör viktiga delar i studien. 

 

2.1 Hållbar Utveckling 

Hållbar utveckling är det mest centrala begreppet som styr vägen för den här studien. Den mest 

vidspridda definition av konceptet, som FN antagit, lyder: “En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (WCED, 1987). Definitionen har satt gemensam grund 
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för en process vars syfte är att förändra länder, städer och samhällen från ohållbara till hållbara 

och säkerställa att alla jobbar i samma riktning (Streimikene, 2013). Problemroten är att det är 

människan som genom sin utveckling påverkat och skadat miljön, något vi måste vara överens 

om, och vilket inom snar framtid måste rådas bot på (Hopwood et al, 2005). Forskningsområdet 

hållbar utveckling sträcker sig över flera vetenskapliga discipliner, såsom ekologi, ekonomi och 

sociala studier. Tidigare forskning beskriver hållbar utveckling som ett dynamiskt koncept, en idé 

om hur någonting, alltså utveckling, ska vara (Baumgartner, 2011). Baumgartner (2011) menar 

att konceptet ska behandla huruvida olika typer av strategier kan implementeras för att motverka 

ohållbara mönster och hur konceptet istället kan bidra till mer hållbara samhällsmönster inom 

diverse områden. Hopwood (et al, 2005) beskriver klyftan vi ser idag bland dem som förespråkar 

hållbar utveckling, är inte huruvida samhället behöver förändras eller inte för att bli mer hållbart, 

det är de allra flesta överens om. Istället bör diskursen och debatten avhandla (I) vad hållbar 

utveckling ska innefatta rent praktiskt, (II) vilka förändringar som är nödvändiga, (III) vilka 

aktörerna som ska arbeta med det samt (IV) vilka verktygen är för att nå hållbarhet (Hopwood et 

al, 2005). Det är en nödvändighet, argumenterar författarna, att konsensus råder på hur dessa 

frågor definieras och att gedigen forskning ska ligga till grund för dessa definitioner. 

Inom miljöforskningen finns flera områden och nivåer av ämnet som innefattar alltifrån säkert 

bortskaffande av avfall, återvinning och energikonsumtion, till koldioxidutsläpp, 

vattenåteranvändning och ekologiska fotavtryck (McLarty et al, 2014; Keles, 2001). Det centrala 

temat som forskningen inom hållbar utveckling behandlar är tvåfaldigt: (I) vad är det som ska 

behållas hållbart och (II) hur det ska hållas hållbart. Utifrån dessa två frågor kan forskningen ta 

uttryck på flera olika sätt (Baumgartner, 2011). Keles (2001) och McLarty (et al, 2014) menar att 

hållbar utveckling kan förverkligas genom tvärvetenskaplig, integrerad forskning inom miljö, 

ekonomi och sociala studier. Dessutom krävs samarbete mellan olika intressenter med 

gemensamma intressen.  

 

2.2 Agenda 21 

 
Bland de mest betydelsefulla globala styrdokument ligger Agenda 21 som ett tungt fundament 

som många andra miljööverenskommelser och samarbeten förhåller sig till. Agenda 21 är en 

internationell handlingsplan som baseras på internationella samarbeten för att nå global hållbar 

utveckling. Den sträcker sig inte enbart till regeringar, utan även till organisationer, NGO:s och 

kommuner med klimatmål att uppnå inom olika sfärer. Flera av Agenda 21:s punkter handlar om 

städernas negativa påverkan på miljön, då städerna är de stora energikonsumenterna och de som 

står för de mesta av världsutsläppen (Keles, 2001). Dessutom sker urbaniseringen i mycket hög 

takt och dagens beräkningar förutspår att vid 2050 kommer 70% av jordens befolkningar bo i 

staden (WWF, 2012). 

  

För att tackla problemen, är fler av rekommendationerna Agenda 21 ger avsedda att integreras på 

lokal nivå, genom “Lokal Agenda 21”, där kommuner och stora städer är de stora aktörerna 
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(Walshe, 2011; Keles, 2001; Streimikene, 2013; Genli & Yirmibesqoglu, 2011). Agenda 21, 

liksom Lokal Agenda 21, understryker värdet av internationellt samarbete för att uppnå de 

klimatmål som stakats ut. Samarbete på lokal nivå är en explicit viktig strategi att ta sig an för att 

nå global hållbar utveckling, då städer måste samarbeta med varandra över gränserna (Walshe, 

2011; Keles, 2001; Streimikene, 2013; McLarty et al, 2013).  

 

2.3  Internationell kommunal samverkan 

 

Som ovan nämnt har tidigare forskning kring hållbar utveckling gjorts inom diverse områden 

(Baumgartner, 2011). Studierna som gjorts visar att i takt med den ökade urbaniseringen som 

trappats upp i storstäderna har även en del problem skapats. Ett problem som uppmärksammats är 

att den nationella och regionala stadspolitiken har halkat efter i utvecklingen. Utmaningar och 

svårigheter som försämrade miljöer, förorenade sjöar och hav samt ökade koldioxidutsläpp är 

några av problemen som städer runt om i världen brottas med idag. Dessa dilemman har 

resulterat i att strategier inom internationella samarbeten har skapats (se avsnitt 4.), speciellt på 

lokal och kommunal nivå, där målet är att skapa globala initiativ för att främja det lokala 

hållbarhetsarbetet (Hewitt, 1999). I en ytterligare studie som gjorts av Keles (2001;2002) visar 

han att hållbara städer, hållbar stadsutveckling och hållbar urbanisering är alla områden som har 

en stor inverkan på de globala målen inom hållbar ekologisk utveckling. Forskningen visar att 

internationella samarbetsinsatser bör implementeras på lokal nivå för att kunna bemöta behoven 

av den stigande urbaniseringen och nå målen (Keles, 2002).  

 

När det gäller ekologisk hållbar utveckling på lokal nivå har en annan studie fokuserat på 

kommunernas roll i utvecklingsprocessen gällande godstransporter, i det här fallet minska 

koldioxidutsläppen av godstransporter och göra dem effektivare och mer miljövänliga (Björklund 

& Gustafsson, 2015). Det som krävs är ett ökat samarbete på lokal nivå mellan olika aktörer och 

kommuner samt kunskapsutbyten som kan hjälpa kommuner att få bukt med deras respektive 

svagheter (Björklund & Gustafsson, 2015). När det gäller globala initiativ, insatser och 

samarbeten för att främja hållbar utveckling visar en annan studie av McLarty (et al, 2014) att det 

saknas forskning och analyser av fördelarna med samarbeten mellan städer. All den forskning 

som vi gått igenom inom samarbete och hållbar utveckling påpekar att internationellt samarbete 

mellan städer är av stor vikt. Däremot finns inga studier om hur eller varför de är viktiga, vilket 

är luckan för denna studie. 
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3. Teori & Centrala begrepp 

I samarbetsforskning finns olika teoretiska modeller att applicera på aktörer för att förklara deras 

agerande. Vi kommer i detta avsnitt redogöra för en teoretisk modell som behandlar samarbete 

mellan aktörer där samtliga parter gemensamt strävar efter att maximera summan av nyttan från 

samarbetena. Vår teori är en spelteori som härrör ur den ekonomiska och matematiska 

disciplinen, och kallas plussummespel. Utöver teorin definieras i detta avsnitt även centrala 

begrepp som är återkommande i studien. 

3.1 Spelteori (Game Theory) 

 

Spelteoriforskning är en matematisk teori som främst behandlar empiriska och normativa 

principer som relaterar till hur människor interagerar med varandra. Aktörerna strävar antingen 

efter att uppnå maximal vinning på den andres bekostnad, eller ömsesidigt dra nytta av ett 

samarbete (Nagel, 2011). Bland de mer vanliga teorierna brukar spelteorin diskutera 

nollsummespel (win–lose), där det finns en vinnare och en förlorare där vinnaren tjänar på den 

andra partens förlust (Nationalencyklopedin, 2018). Spelteoretikern eftersträvar att i förväg 

förutse utfallet av varje möjligt alternativ till handling från andra aktörer utifrån huruvida 

resultatet är välkänt, förmodande eller chansartat (Nagel, 2011). 

 

3.2 Plussummespel 

 

Plussummespel, eller ”positive–sum game theory” på engelska, är en ekonomisk teori som tillhör 

spelteorin. Syftet med ett plussummespel är att samtliga inblandade parter ska dra nytta och 

vinning av att delta i ett samarbete av sådan form (Nagel, 2011). En positiv summa uppstår när de 

totala resurserna på något vis ökar och samtliga parters önskemål och behov tillgodoses 

(Britannica, 2018). I plussummespel är ingångsattityden generellt positiv och karaktäriseras av 

höga halter av samstämmighet, vilja till överenskommelse och utveckling (Nagel, 2011). För att 

exemplifiera vad ett plussummespel skulle innebära i samarbeten kan vi tänka oss en fiktiv paj 

som ska delas, där pajen i det här sammanhanget representerar ekologisk hållbarhet. Skulle enda 

aktör ska baka en paj att dela blir inte pajen särskilt stor, då denne har begränsade resurser och 

har enbart ett enda tillvägagångssätt på hur paj ska bakas. Pajbitarna blir små och ojämna när 

pajen ska delas eftersom pajen, det vill säga ekologisk hållbarhet, delas av alla globalt. Skulle 

istället flera aktörer hjälpa till med pajen, så tillsätts mer resurser till pajens utformning och mer 

kunskap om hur paj kan bakas. Resultatet blir en större paj med större pajbitar att dela på bland 

aktörerna. Därför blir den totala nyttan som är tillgänglig för aktörerna större genom samarbete, i 

förhållande till om de inte samarbetat. I jämförelse med nollsummespel hade aktörerna 

konkurrerat och tävlat om att få så stor del av pajen som möjligt, vilket hade gjorts på bekostnad 

av andra aktörer som i sin tur skulle få en mindre bit. Det här är inte fallet för Växjö eller dess 

samarbetspartner, då det gemensamma målet är maximera hållbarheten för alla deltagare och inte 
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konkurrera om vem som får “mest” hållbarhet på andras bekostnad. Dessutom vore det 

kontraproduktivt att tävla om att ”vinna” hållbarhet, eftersom det är ett globalt fenomen. 

  

För att koppla spelteorin och plussummespelet till våra frågeställningar, behandlar den här 

uppsatsen om och hur lokal-globala samarbeten kan driva ekologisk hållbar utveckling framåt i 

staden. Först och främst om hållbar utveckling är en global nytta för alla parter i världen. För det 

andra är en av Växjös mest framträdande metoder för att nå hållbar utveckling just samarbeten 

mellan olika internationella aktörer. Därför vore det logiskt ifall Växjös samarbeten tar form i ett 

plussummespel, där samtliga inblandade parters utfall är positivt. I denna uppsats undersöker vi 

på grund av platsbrist enbart den nytta som Växjö får från samarbetena. Av den anledningen 

testar vi teorin genom att undersöka vinsterna kontra förlusterna med internationella samarbeten. 

Studien eftersträvar att ge en övergripande beskrivning av hur samarbete i form av 

plussummespel bidrar till hållbar utveckling lokalt och globalt. För vidare diskussion och analys 

om plussummespelet, se kapitel 7.2 Varför plussummespel.  

 

3.3 Definitioner & Centrala begrepp 

 

 Hållbar Utveckling: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (WCED, 1987). Hållbar utveckling kommer enbart beröra ekologisk hållbar 

utveckling i den här studien. Ekonomisk eller social hållbar utveckling kommer inte att 

innefattas av begreppet. 

 

 Stad: Det finns flera definitioner av vad en stad är för något. Vi har valt att förhålla oss 

till följande definition “En bebodd och centralt belägen plats som särskiljer sig från 

tätorter och byar genom sin storlek och genom den stora mängd aktiviteter som utövas 

inom dess gränser, vanligen religiösa, militära/politiska, ekonomiska, utbildningsmässiga 

och kulturella.” (Giddens & Sutton 2013). 

 

 Hållbar stad: “En hållbar stad är en stad där man försöker använda så lite energi och 

resurser som möjligt och minska produktionen av utsläpp och avfall.” (Giddens & Sutton 

2013). 

    

 City-to-City Cooperation: Bildar en samlingsterm som täcker alla sorters former av 

relationer mellan lokala myndigheter på vilken nivå som helst i två eller fler länder som 

samarbetar om frågor av gemensamma intressen, oavsett med eller utan externt stöd (UN-

habitat, 2001). 
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 Samarbete: “När aktörer anpassar sitt beteende utefter faktiska eller förutsedda 

preferenser för andra, genom en process av politisk koordinering” (Keohane, 1984. Vår 

översättning) 

 

4. Strategier 

Nedan följer en genomgång och av olika typer av samarbetsstrategier mellan städer som är 

återkommande i uppsatsen. Dessa strategier är tillvägagångssätt som städer kan ta sig an när de 

jobbar med internationella samarbeten. Hur städer väljer att samarbeta kan skilja sig åt beroende 

på hur staden väljer att tackla ett problem. Strategierna finns till för att förtydliga vad för form 

Växjös olika samarbeten tar, vilket framkommer i resultatet, och hur de olika formerna skulle 

kunna driva ekologisk hållbar utveckling framåt.  

4.1 City-to-City Cooperation 

Ett centralt begrepp i studien är “City–to–City Cooperation”, (C2C Cooperation) ett 

samarbetskoncept främst riktat mot städer vars länder är medlemmar i Europeiska Unionen 

alternativt Förenta Nationerna. C2C Cooperation handlar om samarbetsrelationer mellan lokala 

myndigheter på olika nivåer där två eller fler länder samarbetar kring gemensamma frågor och 

intressen.  Konceptet är sprunget ur UN–Habitat II, där representanter och aktörer på nationell 

och lokal nivå deltog för att diskutera utmaningarna kring urbaniseringen och snabbt växande 

städer (UN–Habitat II, 2001). Habitatagendan som fastställdes uppmärksammade städernas 

viktiga roll och påverkan inom hållbar stadsutveckling och lade alltså grunden för koncept “City–

to–City Cooperation”. Strategin främjar olika typer av såväl bilaterala som multilaterala utbyten 

av kunskap och erfarenheter mellan städer i Europa eller annan kontinent. Därtill uppmuntras 

även samarbeten inom det egna landet med det gemensamma målet att lokala aktörer skapar nya 

hållbara perspektiv och kontakter kring hållbar utveckling (UN–Habitat, 2001). 

4.2 Learning Cities 

 
Ett annat tillvägagångssätt att jobba med internationella samarbeten mellan städer är “Learning 

Cities”– strategin. Learning cities handlar både om inlärning och utbyten av kunskap fast med ett 

större fokus på inlärning av kunskapen snarare än utbyte av kunskapen. Eftersom storstäderna 

ofta ligger i framkant i utvecklingen gällande exempelvis hållbara städer, används strategin 

mestadels av mindre städer för att förbättra hållbarheten och livskvaliteten i den egna staden. 

Tillvägagångssättet fokuserar på att tillämpa insamlingen av kunskap som görs på ett strategiskt 

sätt genom att utvärdera och sedan implementera kunskapen till stadens egna verksamhet. Till 

skillnad från C2C Cooperation är inte learning cities samma sorts symbios där båda städerna 

förvärvar positiva fördelar av samarbetet i den mening. Om learning cities tillämpas som strategi, 
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handlar det mer om att en storstad ska ta en mindre stad ’under sina vingar’ och dela med sig av 

sin kunskap, i en vilja att utveckla regionen (Buckley et al, 2015). 

 

5. Metod och material 

I detta avsnitt kommer forskningsdesign som är vägledande för studien att diskuteras. Dessutom 

kommer de metoder och material som använts i uppsatsen att redogöras för.  

5.1 Fallstudie 

 

För att besvara frågeställningarna på bästa möjliga vis är den valda forskningsdesignen i studien 

en fallstudie. Vi anser att den valda forskningsdesignen är mest applicerbara i vår studie, då den 

tydligt illustrerar Växjös hållbarhetsarbete och belyser det internationella miljösamarbetet. En 

fallstudie är en forskningsdesign som används på enskilda fall där djupgående och detaljerade 

analyser görs av ett utvalt fall (Bryman, 2011). Yin (2014) beskriver en fallstudie som “/…/en 

studie som undersöker nutida fenomen på djupet och i dess verkliga sammanhang”. De båda 

beskrivningarna liknar varandra fastän Yin mer betonar fallets samtida angelägenhet och att 

undersöka det i sin naturliga och verkliga miljö. När det gäller fallstudien som forskningsdesign 

är det liksom Bryman (2011) argumenterar för, en bra metod att tillämpa för att kunna få en 

djupare och mer övergripande bild inom ett eller flera specifika fall och situationer. Vidare menar 

han att forskningsdesignen är användbar inom kvantitativ såväl som kvalitativ forskning. I vårt 

fall är studien av en kvalitativ art då fallstudien lägger fokus på och vill gripa an djupet av hur 

samarbete fungerar i Växjö, vad resultaten av samarbetena är och vikten av samarbete på global 

nivå. Till grund för fallstudien ligger det en kvalitativ intervjustudie med berörda tjänstemän från 

Växjö kommun. Intervjustudien kompletteras med en kvalitativ innehållsanalys av det globala 

hållbarhetssamarbeten och dokument som finns i koppling till Växjös miljöarbete. I den här 

studien undersöks ett fall djupgående via intervjuerna och den tematiska analysen (se 5.5) där 

stadens nutida samarbete utvärderas lokalt, för att sedan avlutas med att analyseras och 

återkopplas till teorin och frågeställningarna. I skrivande stund har ingen forskning bedrivits om 

svenska städers internationella miljösamarbeten, vilket även är orsaken till att vi ser behovet av 

en sådan studie. 

  

Viss kritik riktad mot fallstudien som metod är inte ovanligt och brukar ofta beröra huruvida 

forskarna generaliserat för brett utifrån fallet, om förhållningssättet inte är tillräcklig rigid, eller 

att en fallstudie inte kan komma med nya fakta (Yin, 2014). Vårt syfte är inte att ge upphov till 

den perfekta metoden för internationell samverkan mellan städer, blott erbjuda ett alternativ för 

hur det skulle kunna gå till. Därtill bedrivs studien transparent med ett strukturerat 

kodningsschema (se 5.5 Bearbetning och 5.7 Kvalitativ innehållsanalys) i avsikt att hålla fast i 

vetenskapligheten. Detta görs genom att planeringen, genomförandet och analysen är noggrant 

uttänkta och genomarbetade samt att de följer en tydlig disposition.  
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5.2 Intervjustudie 

 

Den huvudsakliga forskningsmetoden och som omfattar största delen i vår undersökning är en 

intervjustudie. Eftersom Växjö kommun har kommit långt i deras arbete inom ekologisk hållbar 

utveckling och internationella samarbeten (European Commission, 2018a) ansåg vi att 

intervjumetoden är mest relevant att tillämpa. Detta är det bästa sättet att tillförskaffa sig 

information om samarbeten, processerna och vad resultaten blivit än om vi enbart tagit dokument 

i beaktning. Den intervjumodell som tillämpats i studien är semistrukturerade intervjuer, en 

intervjuform där vi som forskare använt oss av en intervjuguide med teman som framtagits. 

Precis som Bryman (2011) argumenterar för ger intervjustrategin intervjuaren en stor 

självständighet att styra över frågornas ordning där utrymme ges till att ställa följdfrågor och 

frågor bortom intervjuguidens ordning beroende på informanternas svar. Strategin som appliceras 

ger dessutom informanterna möjlighet att formulera och öppet prata om det forskningsområde 

som valts, samt att det erbjuder möjligheten att ställa följdfrågor. Avslutningsvis gör 

intervjuguiden det även enklare för oss som intervjuare att förhålla oss till studiens frågeområden 

(Bryman, 2011). 

 

5.3 Urval, informanter & datainsamling 

 

Då det är konkreta effekter, information och faktiska förhållanden som vi är intresserade av, är 

intervjupersonerna i studien informanter och inte respondenter. Repstad (1999) beskriver en 

informant som en person som delger information, fakta och berätta om hur någonting fungerar 

inom ett specifikt område, till skillnad från en respondent som istället fokuserar på upplevelser 

och egna känslor. 

 

Då informanter i studien valts beroende på hur kvalificerade de är på att kunna ge oss information 

nog att besvara våra frågeställningar, är det även viktigt att vara källkritisk och ha i beaktning att 

samtliga informanter är representanter från Växjös kommun. Det innebär att det insamlade 

materialet från intervjuerna enbart representerar Växjös perspektiv och att det finns en risk att 

informationen är tendentiös. Det går inte heller att utesluta att annan betydande information har 

exkluderats, eller att enbart de positiva aspekterna lyfts fram för att framhäva Växjö som ett gott 

exempel. Information som givetvis kan ha haft en påverkan på studiens reliabilitet. För att stärka 

studiens tillförlitlighet ställer vi informanternas svar mot varandra, jämför vad innehållsanalysen 

av dokument och projekt Växjö deltagit i ger för resultat samt se hur externa aktörer, såsom EU, 

beskriver Växjö och deras hållbarhetsarbete. 

 

För att få tillgång till informanter använde vi oss av ett målinriktat urval där vår första kontakt var 

den internationella strategen på Jönköpings kommun, som hänvisade oss till Växjö kommun. Ett 

målriktat urval innebär att ett antal personer som är relevanta för studiens tema förfrågas på grund 

av deras lämplighet att delta i intervju (Bryman, 2011). Därefter övergick urvalet till ett 

snöbollsurval som betyder att informanterna tipsar om andra potentiella informanter som skulle 
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kunna vara av intresse för studien. I vårt fall blev vi hänvisade till Växjö kommuns 

internationella projektutvecklare/samordnare. Efter ett Skypemöte med honom hjälpte han oss att 

hitta informanter som var lämpade för intervjuer inom Växjö kommuns hållbarhetsgrupp som 

bäst kunde besvara de frågor vi hade. Slutligen resulterade det i inbokade intervjuer med Växjö 

kommuns miljösamordnare, energiplanerare, internationella strateg och kommunfullmäktiges 

ordförande i Växjö. Respektive intervju spelades in med hjälp av en röstinspelare och ägde rum i 

anslutning till informantens arbetsplats där enbart vi och informanten deltog. Samtliga intervjuer 

varade i ca en timme. 

 

5.4 Informanterna 

Tabell 1: Intervjupersonerna som medverkar i studien, deras yrke, titel, arbetsplats och ort. 

 

5.5 Bearbetning 

Efter genomförda intervjuer transkriberades respektive intervju för att kunna bearbeta det 

insamlade råmaterialet, det vill säga att renskriva intervjuerna som spelats in på band för att 

därefter skrivas ut och analyseras (Bryman, 2011). Transkriberingen tog totalt mellan fem till åtta 

timmar vardera. Analyseringen och kodningen av intervjumaterialet genomfördes genom 

tematisk analys, en metod som Bryman (2011) beskriver lägger tyngd på vad som sägs och inte 

på hur det sägs. Kodning innebär att datainsamlingen delas in i olika delar som tydliggöras 

genom kategorier (Bryman, 2011). Detta angreppssätt lägger fokus på återkommande teman i 

transkriberingen där vi framställt ett index (se Tabell 2) med de centrala teman där vi analyserat 

varje informants svar för att därefter hitta mönster mellan dem och som kan kopplas till 

frågeställningarna och teorin. Tabellen är ett direktresultat av intervjuerna där majoriteten av 

informanterna beskrivit de fördelar respektive nackdelar med internationellt samarbete. Viktigt 

att påpeka är att det är data som ställs gentemot teori och jämförs för att utröna huruvida det är ett 

plussummespel som är fallet för samarbetena i Växjö.  

 

Namn: Arbetsplats: Yrke/Titel: Stad: 

Bo Frank Moderaterna Politiker, Kommunfullmäktiges 

ordförande 

Växjö 

Kommun 

Bo Hjälmefjord Utvecklingsenheten, 

Kommunledningsförvaltningen 

Internationell 

projektutvecklare/samordnare 

Växjö 

Kommun 

Henrik Johannson Hållbarhetsgruppen, 

kommunledningsförvaltningen 

Miljösamordnare Växjö 

Kommun 

Jan Johansson Hållbarhetsgruppen, 

Kommunledningsförvaltningen  

Energiplanerare Växjö 

Kommun 



11 
 

5.6 Etiska överväganden 

 

När det gäller de etiska överväganden och principerna som Bryman (2011) diskuterar har 

samtliga fyra tagits i beaktning under studiens gång. Informanterna har i överensstämmelse med 

informationskravet blivit informerade om undersökningens syfte och uppläggning. Likaså har 

informanterna helt själva haft rätten att bestämma över sin medverkan precis enligt 

samtyckeskravet och närsomhelst kunnat avbryta en intervju. Utöver ovanstående etiska principer 

har konfidentialitetskravet och nyttjandekravet behandlats, där uppgifterna om 

intervjupersonerna, alltså namn, yrke och arbetsplats, framgår i studien helt enligt deras 

godkännande. Därtill är det insamlade materialet endast används för forskningens ändamål 

(Bryman, 2011). 

 

5.7 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Som en logisk komponent är innehållsanalys en av de grundläggande metoderna vi använt oss av 

i studien. Innehållsanalys är en metod som syftar till systematisk analys av texter på ett 

transparent sätt som är replikerbart. En innehållsanalys eftersöker antingen det manifesta eller det 

latenta budskapet i texter (Bryman, 2011). Metoden används antingen kvalitativt eller kvantitativt 

beroende på vad forskaren vill studera. I vårt fall kommer, som ovan nämnts, en kvalitativ 

innehållsanalys användas i studien. Då innehållsanalysen i studien ämnar undersöka resultaten av 

internationella miljösamarbeten och informationen som framkommit ur intervjuerna, efterlyser vi 

det manifesta och explicita i råmaterialet för att hitta den eventuella påverkan som samarbete har 

i hållbarhetsarbetet. 

 

5.8 Validitet & Reliabilitet  

 

I diskussionen om validitet och reliabilitet vill vi först adressera reliabiliteten, ett kriterium för att 

undersöka hur tillförlitlig studien är och huruvida den är replikerbar eller inte (Bryman, 2011). Vi 

eftersträvar stor transparens i vår studie och beskriver tydligt hur vi går tillväga, med vilka 

personer vi intervjuar och vad för rapporter, projekt och dokument som behandlas. Detta stärker 

tillförlitligheten samt möjligheten för andra forskare att göra om studien på samma vis som vi 

gjort. Visserligen kan svaren skiljas eftersom att en social miljö är omöjlig att frysa, vilket 

Bryman (2011) också upplyser. Däremot är det möjlig att samtidskontextualisera vårt resultat till 

den samtid som studien bedrivits i och hur långt Växjö kommit med sina samarbeten inom 

ekologisk hållbarhet och vad för effekter de hittills upplevt. Möjligheten här vore att se skillnaden 

mellan vår studie och en eventuell framtida studie om effekterna av Växjös internationella 

samarbete. De intervjuer vi gjort har lyssnats igenom flera gånger samt transkriberats och skrivits 

ut för att ytterligare analyseras och kodas. Det har vi gjort i samförstånd och diskuterat olika sätt 

att tolka resultatet. Däremot har vi i samstämmighet utvecklat kategorier i den tematiska 

analysen som vi ansett varit mest framträdande och av största vikt. 
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Vidare är validitet också ytterst viktigt för studien där vi ställer oss frågan: Har vi mätt det vi vill 

mäta? (Bryman, 2011) Vi anser att de frågebatteri vi genererat och presenterat för 

intervjupersonerna är fullt relevanta till vår studies syfte och frågeställningar. Teorin är framtagen 

ur en annan vetenskaplig disciplin som kan korspollinera områdena miljö och samarbete med 

ekonomi och matematik. Detta ser vi vara en styrka att kunna använda en teori från en separat 

disciplin och dra intressanta paralleller som kan styrka vår studie och om internationella 

samarbeten mellan städer, kopplat till miljö och hållbar utveckling. Diskuterar vi istället huruvida 

vårt resultat och slutsats generaliseras på alla andra städer som vill inleda samarbete möter vi 

emellertid ett dilemma. Vi kan inte dra världsomspännande slutsatser eller rekommendationer 

utifrån resultaten av ett enda fall, då studieobjekten är för få och förutsättningarna för samarbete 

ser olika ut. Avsikten med studien är att det är själva plussummespelet som ska placeras under 

lupp och prövas huruvida det är en bra metod att förhålla sig till när städer ska arbeta 

internationellt med hållbar utveckling i staden. Vi ser att det finns en risk att Växjö förefaller vara 

det fenomen vi vill lyfta fram och kan verka behandlas okritiskt genom studien, eftersom det är 

Växjö som används som exempel. Därför vill vi tydligt påpeka att vi har ingen intention att 

framhäva Växjö ur ett omdömeslöst, okritiskt perspektiv, utan illustrera effekterna av 

internationellt samarbete ur ett plussummespel. 

 

6. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av fallstudien och de semistrukturerade intervjuerna vi gjort 

med kontaktpersoner från Växjö kommun. De vi intervjuat är den internationella 

projektutvecklaren/samordnare, kommunfullmäktiges ordförande, miljösamordnaren och 

energiplaneraren i Växjö kommun. I slutet av resultatdelen har en tabell sammanställts som 

redovisar de teman som återkommit under intervjuernas gång. Den första delen kommer behandla 

vår första frågeställning, alltså hur Växjö jobbar med internationella samarbeten, medan den 

senare delen i resultatet beskriver den andra frågeställningen, närmare bestämt vad effekterna av 

samarbetet blivit. Den tredje frågeställningen går hand i hand med frågeställning nummer två och 

kommer därför också avhandlas i resultatet. Därefter kommer dem i analysen diskuteras mer 

djupgående. 

 

6.1 Växjös internationella strategi 
 

För att arbeta med hållbar utveckling i staden använder Växjö sig bland annat av flera olika 

internationella nätverk för att finna lösningar på olika miljöfrågor. Från att Sverige gick med i EU 

1995 började Växjö stegvis expandera sitt kontaktnät i världen, främst med Europa som central 

arena. Kommunfullmäktiges ordförande, Bo Frank, är en av de centrala huvudpersonerna som tog 

initiativ till att integrera en internationell miljöprofil i Växjö. B. Frank berättar att han tidigt 

uppmärksammade den internationella dimensionen i miljöarbetet och att såg det som en naturlig 

del att jobba internationellt med hållbarhetsfrågan, då klimatproblemen inte känner vid några 
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nationsgränser. Växjö, berättar B. Frank, är en del av en global värld och har historiskt sett haft 

många systerstäder som de samarbetat med och därför blev klimatfrågan en naturlig del av det 

samarbetet. Systerstäderna omfattar elva städer runt om i världen samt ytterligare 25–30 

samarbetskommuner (B. Frank).  

 

Växjös internationella strategi har sin bakgrund i en bred, blocköverskridande, enig politisk vilja 

att utveckla den kommunala verksamheten där de internationella samarbetena är verktygen som 

används. Den första strategin lades fram och antogs 2009 som sedan reviderades 2013 och har för 

avsikt att leda vägen och fortsätta jobba för att förverkliga kommunens mål och vision om att 

vara Europas grönaste stad, där ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet lokalt som globalt är i 

fokus. Den internationella strategin har tre huvudområden som diskuteras nedan: Extern 

finansiering, omvärldsbevakning samt kompetensutveckling (Växjö Kommun, 2018d).  

 
Bild 1: Bilden beskriver Växjö kommuns internationella strategi (Bild: Växjö kommun, 2018e). 

 

6.1.1 Extern finansiering 

 

EU har flera olika fonder och program som syftar till att utveckla städerna i EU:s medlemsländer. 

Bo Hjälmefjord, internationell projektutvecklare/samordnare, berättar att programmen ger Växjö 

möjlighet till ytterligare finansiering från bland annat EU som gör att de kan genomföra sina 

projekt med råge: ”Med EU–finansieringen kan vi utveckla projekt ytterligare och göra dem 

bättre, vassare och mer innovativt än vad vi hade tänkt och haft råd till från början”. – Bo 

Hjälmefjord, internationell projektutvecklare/samordnare Växjö kommun. Genom projekten kan 

de därför finansiera spetsutveckling och spetskompetens som möjliggör och underlättar 

deltagande i internationella samarbeten. Med externfinansieringen införlivar kommunen 
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universitet och näringsliv i möjlig mån för att skapa möjligheter och samarbeta på bred front i det 

internationella arbetet med hållbarhetsfrågorna (B. Hjälmefjord). 

 

6.1.2 Omvärldssamverkan 

 

Syftet med omvärldssamverkan är att fånga upp idéer, trender och ny teknik. Växjö arbetar med 

omvärldssamverkan genom att delta på internationella konferenser, är medlem i olika 

internationella nätverk och medverkar i projekt. De vill skapa trovärdighet i sin vision att vara 

Europas grönaste stad, (Växjö kommun, 2018d; B. Hjälmefjord) där de bland annat tilldelats 

Europakommissionens pris ”European Green Leaf Award 2018” som uppmärksammar 

europeiska städer som jobbar hårt med klimatfrågor och kan visa på resultat (European 

Commission, 2018a). De arbetar även med att bidra till hållbar utveckling globalt och lokalt 

genom de internationella nätverk Växjö har för att sprida kunskap och tekniska lösningar. 

Exempelvis arbetar de för tillfället med An Giang i Vietnam för att plocka fram strategier för 

avlopp och rent vatten (B. Hjälmefjord). Därför innefattar Växjös stadsvision att vara Europas 

grönaste stad inte enbart geografiska Växjö, utan Växjö internationellt också. Därtill eftersträvar 

Växjö att bevaka samt påverka beslut som fatta av internationella organisationer, vilket i första 

hand hänvisas till EU:s olika policys och beslutsfattande. Genom att vara med i internationella 

nätverk kan Växjö och nätverken använda sitt inflytande till att försöka influera exempelvis EU. 

Deltagandet i den internationella arenan ger också synlighet, berättar Hjälmefjord. Växjö får 

kontinuerligt förfrågningar från städer som på olika sätt vill starta upp samarbeten inom hållbar 

stadsutveckling (B. Hjälmefjord). Syns staden internationellt i ett positivt ljus bidrar det till att 

turister besöker staden, människor vill flytta dit och företag vill etablera sig, allt detta på grund av 

det gröna rykte Växjö förskaffat sig (B. Hjälmefjord).  

 

”Eftersom vi internationellt gjort oss kända för vår miljöprofilering och visar att vi har en stark vilja, är 

det många som vill jobba med oss och tillsammans utveckla projekt. Tyvärr får vi ibland säga nej för att 

det helt enkelt blir för mycket för oss att jobba med samtidigt då vi ändå är en mindre kommun.” – B. 

Hjälmefjord, Internationell strateg/projektutvecklare Växjö kommun. 

 

6.1.3 Kompetensutveckling 

 

”Kompetenta människor söker sig till kompetenta platser och jag vill påstå att Växjö är en sådan 

plats” – Bo Hjälmefjord, internationell projektutvecklare/samordnare Växjö kommun. På grund 

av att Växjö är en internationell aktör bidrar det till attraktivitet för anställda och potentiella 

framtida medarbetare, vilket gör att kompetensbasen stärks eftersom kvalificerad arbetskraft 

söker sig ditt. B. Hjälmefjord berättar att när Växjö är med i sammanhang utanför deras normala 

verksamhetsvardag, sätts de på prov och på så vis utvecklar varandra. Nätverken är då avgörande 

och bidrar med mycket ny kunskap och idéer som främjar kunskapsutbyte mellan olika aktörer 

och parter (B. Hjälmefjord). 
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6.2 ”Vi kan inte låsa fast oss i vår egen organisation” – Bo Hjälmefjord 

 

Växjö har sedan de började söka internationella partners slutet på 90-talet deltagit i flertalet 

internationella projekt och har för närvarande har de tio stycken pågående. Arbetet är förlagt i 

olika nätverk med andra städer i främst Europa men också andra delar av världen. Nätverken och 

projekten är ofta EU–finansierade, men kan även stöttas av svenska staten och Sida (Styrelsen för 

internationellt utvecklingsarbete). Växjös miljösamordnare, Henrik Johansson, beskriver 

processen när de initierar samarbete i fyra förenklade steg: (I) Identifiera ett problemområde 

Växjö vill jobba med och utveckla, (II) se vad för lösningar det finns till problemet, (III) 

undersöka om det finns det intressenter och aktörer som kan tänkas vilja samarbeta kring frågan 

och (IV) hur det går att lösa problemet ekonomiskt sett. H. Johansson berättar vidare och 

exemplifierar just hur den här processen går till genom att berätta om ett aktuellt problem, 

nämligen att vara fossilbränslefria år 2030, där ett stort hinder är att de har en flygplats i 

kommunen. Som kommun saknar Växjö mandat att diktera vad för bränsle flygplanen går på, 

samtidigt som de inte kan stänga flygplatsen. Lösningen ligger då i att i samverkan med 

flygplatsen fråga och diskutera hur de ser på situationen och att exempelvis införa biodrivmedel 

som bränsle i flygplanen. Därtill har ett event anordnats där representanter från flygplatsen 

bjudits in, tillsammans med universitet, företag och flygbolag för att diskutera och se på 

möjligheter att gå vidare med frågan. ”Det är viktigt att leta utanför den egna organisationen för 

att hitta flexibla lösningar, det är ofta där svaret kan ligga” (H. Johansson). 

 

6.3 Nätverkande 

 

Som tidigare nämnt är det internationella organisationer och nätverk som ligger till grund för 

Växjös internationella samarbete med ekologisk hållbar utveckling. Deltagande i nätverk springer 

ur en enig politisk vilja i Växjö att de vill jobba mycket miljöfrågor, oavsett vilket parti som har 

störst mandat i kommunen. Samtliga intervjupersoner påpekade att den politiska enigheten och 

viljan är grundläggande för Växjös framgång i miljöarbetet och på den internationella arenan. I 

en anda av politisk konsensus har Växjö då trätt in i olika nätverk och sammanhang där 

miljöfrågorna stått i centrum (B. Frank). Bland de större projekt och nätverk Växjö deltar eller 

har deltagit i återfinns bland annat Energy–Cities där energifrågor prioriteras via kunskapsutbyte 

och gemensamma projekt (Energy–Cities, 2018), Union of the Baltic Cities (UBC) i vilken 

Östersjöregionens utveckling står i centrum (UBC, 2016), Sustainable Energy Systems in 

Advanced Cities (SESAC), som uppmanar till kunskapsreplikering där olika lösningar på bland 

annat energifrågor ska testas i olika städer som sedan ska spridas till övriga städer (SESAC, 

2018) och Local Governments for Sustainability (ICLEI) som är världens största nätverk där 

lösningar på den globalt snabbt växande urbaniseringen kopplat till miljö och klimat är 

huvudfokus (ICLEI, 2018).  
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Genom deltagande i nämnda organisationer arbetar Växjö med hållbar utveckling, ofta i 

projektform med konkreta projekt. I tre av dessa organisationer, Energy – Cities, ICLEI och 

UBC, besitter Växjö styrelseposter där de ytterligare kan göra sin röst och åsikt hörd. Det ligger 

dessutom i flera av organisationernas explicita syfte att påverka makthavare och beslutsfattare till 

nätverkens och städernas fördel. För flera av nätverken är det EU som är av centralt intresse att 

influera (ICLEI, 2018; SESAC, 2018; Energy – Cities, 2018). Tillvägagångssättet i projekten tar 

sin form i Logical Framework Approach (B. Hjälmefjord). Logical Framework Approach (LFA) 

är en målstyrd projektledningsmetod som strukturerat granskar, analyserar, uppföljer och 

utvärderar projekt som kopplar till utvecklingsarbete (Sida, 2003; Norad, 1999). Metoden är 

internationellt igenkänd då bland annat FN och EU använder sig av LFA, vilket även Sida gör. 

Poängen med LFA är att det är målet, alltså vad projektet i slutändan ska leda till och vilken 

förändring som önskas ske, som styr arbetet och inte vad för aktiviteter som ska genomföras 

(Sida, 2003). Det är genom LFA–metoden Växjö jobbar bland annat med den vietnamesiska 

staden An Giang att ta fram strategier för avloppshantering och rent vatten. Förenklat beskrivet, 

sätter de (I) upp mål för att An Giang ska ha renare vatten, (II) tydliggör hur det kommer förändra 

samhället, (III) beskriver vad som behöver ske för att nå målet och (IV) slutligen redogör för de 

aktiviteter som ska genomföras för att projekten ska lyckas. Genom LFA–schemat är det möjlig 

att strukturerat följa schemat uppifrån och ner såväl som nerifrån och upp för att logiskt se att 

aktiviteterna leder till önskat resultat (Sida, 2003; Norad, 1999; B. Hjälmefjord). 

 

6.4 READY – Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions 

 

För att konkretisera och tydliggöra hur ett internationellt miljösamarbete kan gå till och hur 

Växjö arbetar, är READY–projektet ett aktuellt pågående exempel. Syftet med READY, som är 

ett EU–program, är att minska behovet och utsläppen av koldioxid och fossila bränslen. I 

projektet ingår tre europeiska städer: Århus i Danmark, Växjö och Kaunas i Litauen. Århus och 

Växjö fungerar som demonstrationsstäder som testar olika sorters lösningar och Kaunas deltar 

som observatör i projektet (Växjö kommun, 2018a). Målet är att Århus och Växjö ska utveckla 

olika innovativa lösningar, såsom energieffektiva byggnader, smart hantering av spillvärme samt 

användandet av fjärrvärme och fjärrkyla. Århus och Växjö arbetar konkret med dessa 

demolösningar och testar vad som fungerar bäst, för att Kaunas sedan ska kunna adoptera de 

lösningar som fungerat bäst (J. Johansson; Smartcity–READY, 2018a). Med det här arbetssättet 

kan projektet återkopplas till FN:s och EU:s samarbetsstrategi C2C Cooperation såväl som 

Learning Cities, då det delvis handlar om städer som samarbetar mot ett gemensamt mål, delvis 

handlar om en stad som lär sig ifrån andra. Tillvägagångssättet blir ett plussummespel som Jan 

Johansson, Växjös energiplanerare förklarar på följande sätt: 

 

”Tanken med projektet är att några städer blir utvalda att testa samma saker, fast på olika 

sätt för att få olika utfall av projekten och se vilket som blir bäst. Då får man ett bättre och 

tydligare resultat där vi kan se hur Århus har gjort och de kan se hur vi har gjort. Då ser vi 
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alla vilket sätt som blev bäst att använda och som kan att spridas vidare till andra städer och 

länder i omvärlden, exempelvis via seminarieträffar. Vi har ju inte fått pengar för Växjös 

skull, utan det handlar om att projekten inte ska dö ut, utan leva vidare till andra städer. Lite 

‘learning by doing’ helt enkelt”. – Jan Johansson, energiplanerare Växjö Kommun. 

 

Genom projektet får Växjö €6 855 000 EUR (Växjö kommun, 2018a), vilket motsvarar ungefär 

70 miljoner SEK med dagens växelkurs, av EU där pengarna går till att renovera 376 befintliga 

lägenheter i Araby, en av Växjös stadsdelar (Smartcity–READY, 2018b). Pengarna går också till 

saker som resor till samarbetspartner, betala arbetstid, material och så vidare (B. Hjälmefjord). 

När lägenheterna står klara kommer de spara ungefär 50 procent energi på uppvärmning, 28 

procent på vitvaror, minska koldioxidutsläppen med runt 15 procent samt energieffektiviserade 

fjärrvärme– och fjärrkylenät (Växjö Kommun, 2018a). Det unika Växjö kunnat göra genom 

READY–projektet är att ta hand om varmt och ljummet vatten från dusch och disk, där de tar till 

vara på värmen i vattnet och omvandlar det till energi. Det är enbart på grund av bidragspengarna 

Växjö kan åta sig ett sådant projekt, berättar J. Johansson: 

 

“Detta är en typisk lösning som möjliggjorts via internationell samverkan. Hade vi gjort 

det på egen hand hade det varit ekonomisk omöjligt och inte blivit tillräckligt lönsamt i 

efterhand. Däremot har vi ur projektet fått insikt i att vi behöver ta hand om spillvärmen i 

större skala för att göra det lönsamt”. – Jan Johansson, energiplanerare på Växjö 

kommun. 

 

Den totala projektsumman som EU finansierar i städerna uppstiger till nästan €20 miljoner EUR. 

I jämförelse med de andra två städer i projekten är det viktigt att påpeka att Århus i sin tur mottog 

ungefär €11,7 miljoner EUR, motsvarande cirka 118 miljoner SEK att investera i energiprojekt. 

Resterande €1,5 miljoner EUR gick till Kaunas i Litauen, vilka fungerar som observatörer i 

projektet (Århus kommun, 2014). Genom READY–projektet får därför samtliga aktörer 

finansiering, kontakter och kunskap att tillämpa när de genomför projektidén i respektive stad.  

 

Resultatet från intervjuerna visar alltså på flertalet konkreta effekter READY–samarbetet gett 

Växjö. READY har alltså medfört att befintliga bostadshus upprustats till toppmodern nivå med 

den senaste, mest energieffektiva tekniken i kök och badrum där energi sparas, hanteras och 

återanvänds. Dessutom arbetar Århus med liknande projekt och Kaunas ska sedan få ta del av 

resultatet och skörda frukterna. Den mest energieffektiva lösningen kommer också spridas till 

övriga städer i främst Europa som en modell att integrera i städers hållbarhetsarbete om den visas 

lönsam och effektiv, alltså ett plussummespel (J. Johansson; B. Hjälmefjord; Växjö kommun, 

2018a). De slutgiltiga effekterna för Kaunas och Århus är väl så viktiga att presentera för att 

komplettgöra plussummespelet. Däremot är det Växjö med dess samtliga internationella 

samarbeten som står i fokus för den här undersökningen och av den anledning står Århus, Kaunas 

och övriga internationella partners utanför studiens omfång. På grund av denna platsbrist är det 

emellertid intressant såväl som viktigt att komma ihåg den summa finansiering samt 
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kunskapsutbyte Växjös partner i READY–projektet fått och att projektidéerna möjliggörs på stor 

del på grund av denna externa finansiering. 

 

6.5 IUC – International Urban Cooperation programme 

 

Ett annat internationellt samarbete Växjö har är med den kanadensiska staden Burlington–

Ontario, sydväst om Toronto. IUC är, liksom READ Y–projektet, EU–sponsrat och ska främja 

bilaterala samarbeten kring klimatförändringarna och urban utveckling, där FN:s hållbarhetsmål 

(Agenda 2030), Parisavtalet och den internationella agendan för hållbar stadsutveckling ska vara 

vägledande för samarbetet (International Urban Cooperation [IUC], 2018). EU:s vision är att 

lösningar på miljöproblem och framgångsexempel ska spridas till EU och dess utomeuropeiska 

samarbetspartners (European Commission, 2018b). Växjö och Burlington har blivit hopmatchade 

då de har liknande områden de vill jobba kring samt att deras geografiska, ekonomiska och 

kulturella förutsättningar är kompatibla (B. Hälmefjord). Tillsammans ska de under 18 månader 

arbeta med frågor rörande grönstruktur, offentliga miljöer och hållbart byggande i trä. Detta 

kommer genomföras via seminarium, studiebesök, kurser och möjlighet till praktik för 

tjänstemän. Tjänstemännen kommer sammanträda och utbyta erfarenhet och visa på exempel i 

sina städer som varit framgångsrikt i det egna arbetet för att bli en hållbar stad (Växjö kommun, 

2018c). Konkret exakt vilka specifika områden har ännu inte definierats då samarbetet är så pass 

nytt och hade sin start i november 2017. Under de 18 månader som de samarbetar ska de 

sammanträda totalt sex gånger. Utöver dessa sex träffar, möts de via virtuella möten i 

”webbmöten”. Eftersom projektet ännu inte påbörjats, kan inte några resultat heller presenterats 

ännu (B. Hjälmefjord). Däremot visar IUC med Växjö och Burlington hur Växjö jobbar i 

samarbeten, i detta fall bland annat hur de arbetar för att överkomma distans- och 

kommunikationssvårigheter. 

 

6.6 Spridningseffekter och konkreta effekter 

 
Nedan följer en tabell med de positiva samt de negativa effekterna som Växjös internationella 

samarbeten har bidragit med. I varje ruta finns en rubrik som sammanfattar en sorts effekt som 

samarbeten har givit, samt i underkategorier specificerar vad de innebär. I avsnittet efter tabellen 

diskuteras och redogörs respektive ruta för att tydliggöra samtliga effekter. 

Positiva effekter Negativa Effekter 
EU:s betydelse & Inflödet av bidragspengar 

 Bidrag från EU 

 Tillgång till ny teknik & innovativa lösningar 

 Ligga steget före andra städer 

 Jobbar med aktuella frågor 

 Skannar av trender 

 Får ny information via trender 

Byråkrati 

 Administration 

 Rapporter 

 Äska pengar 

 Tidskrävande process 
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Kontakter, Nätverk & Utbyten 

 Kompetens-, kunskap-, & erfarenhetsutbyten 

 Seminarium, observationer & studiebesök 

 Inspirera varandra 

Envägsutbyten 

 
 Utsugning av information och kunskap 

 Tidsödande 

Attraktiv arbetsgivare & Stad 

 Utökad kompetens 

 Inflyttning av kompetens 

 Motiverande & energifyllda medarbetare 

Bra marknadsföring 

 Välkända utomlands 

 ”Europas Grönaste Stad” 

 European Green Leaf Award 2018 

 Studiebesök 

 Turism 

Företagsetablering 

 Miljöanda 

 Samarbeten 

 Plussummespel (win–win) 

Plussummespel (Vilka som omfattas av win–win) 

 Global-, nationell-, & lokal nivå 

 Växjö samt dess partners 

 Internationella projekt gynnar omvärlden 

 Kontakter & nätverk 

 Kommun 

 Miljön 

 Företagen & näringslivet 

 Attraktiv arbetsgivare & stad 

 Ökad turism 

Tabell 2: De positiva och negativa effekter som internationellt samarbete medför till Växjö. 

6.7 EU:s betydelse & inflödet av externfinansiering 

Växjö kommuns energiplanerare Jan Johansson lyfter fram vikten och betydelsen av Sveriges 

medlemskap i EU och menar att mycket av resultaten och effekterna i Växjö idag är tack vare 

EU–medlemskapet. Han menar att tack vare de internationella projekten och partnerskapen får 

Växjö vara med och se aktuella saker som “bubblar runt i EU”. På så vis fått möjligheten att 

ligga steget före i jämförelsevis med andra städer som inte arbetar med internationella nätverk 

inom hållbarhet. J. Johansson berättar att Växjö ligger i framkant i internationella mätningar som 

görs, ser trender och ligger steget före i hållbarhetsarbetet just genom de globala samarbeten 
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staden har. Genom att nätverka får staden hela tiden ny information om aktuella frågor som är på 

agendan men som ännu inte blivit helt manifesterade. Denna möjlighet har Växjö använt till sin 

fördel som bland annat resulterat i att Växjö fått utmärkelsen ”European Green Leaf Award ”, en 

utmärkelse Växjö inte hade haft utan den internationella dimensionen tror B. Frank (B. Frank). 

Utöver att ligga steget före (B. Frank; J. Johansson; H. Johansson) erbjuder även EU olika 

finansierade internationella projekt inom bland annat hållbar utveckling. De internationella 

projekten resulterar i att en hel del pengar och kunskap strömmar in till kommunen som kan 

användas till de satsningar som Växjö gör för att bli ett hållbarare samhälle. EU finansierar olika 

typer av internationella projekt eftersom de vill hitta möjliga lösningar som sedan kan appliceras 

på andra länder och städer och därmed stärka EU (H. Johansson). EU finansierar projekten i olika 

utsträckning, i vissa fall finansierar de 25 procent medan de andra gånger är 50 eller 75 procent 

finansierade. Alltså måste städerna stå för en del av den finansiella insatsen också (H. Johansson). 

6.8 Kontakter, Nätverk & Utbyten 

 

Som tabellen och resultatet visar är en av de viktigaste effekterna av internationella samarbeten 

hur betydelsefulla alla kontakter och nätverk som finns att ta del av. Samtliga informanter 

berättar att de olika nätverken runt om i världen, men också i Sverige, används bland annat för 

kompetens-, kunskaps- och erfarenhetsutbyten som kan användas till att den hållbara 

utvecklingen drivs framåt (B. Frank, J. Johansson, H. Johannsson, B. Hjälmefjord). Nätverken 

sammanträder och utbyter kunskap i form av seminarier och studiebesök samt utvecklas genom 

att observera varandra. Ett exempel är Växjös arbete med att skapa en mer hållbar transportsektor 

där kommunen tittar och försöker lära sig av andra, mer effektiva, städer som exempelvis i 

Danmark och Holland där det finns en hög andel kollektivtrafik och cykelanvändare (H. 

Johansson, B. Frank). Genom de goda nätverken och utbytet kan Växjö, precis som H. Johansson 

beskriver, inspireras av andra städer: 

 

”Genom att nätverka med andra städer kan vi titta på hur deras arbete har funkat och hur man har 

gjort för att bland annat få en mer hållbar transportsektor. Hittar vi något bra och blir inspirerade, 

kan vi eventuellt implementera det i Växjö kommun”. – Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö 

kommun. 

 

6.9 Attraktiv arbetsgivare, stad & god marknadsföring 

 

Förtjänsten att ha internationella samarbeten har bidragit till att Växjö ur ett hållbarhetsperspektiv 

blivit en mer attraktiv stad med sitt gröna perspektiv (B. Frank). Likaså har Växjö, precis som 

tabellen visar, blivit en mer attraktiv arbetsplats tack vare deras internationella dimension som 

gör att kompetent och kunnig personal vill söka sig dit (J. Johansson). Utmärkelsen till 

”European Green Leaf Award” har inneburit att medarbetarna känner yrkesstolthet och vill 

fortsätta jobba för denna vision. Därtill har också turismen i staden har ökat, eftersom 
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utmärkelsen marknadsfört Växjö på ett positivt sätt. H. Johansson menar att medverkandet i olika 

internationella projekt medför positiv marknadsföring: 

 

”Att vi är med i många projekt gör att vi blir välkända utomlands för vårt arbete och det leder 

till att andra hjälper oss att marknadsföra vårt miljöarbete. Att vi också är Europas grönaste 

stad gör att vi vinner på det och folk omkring känner till vårt arbete och vill veta mer om det. 

Genom att synas lockas besökare hit som vill samarbeta med oss samt ha med oss i andra 

sammanhang också, vilket också kan leda till fler spännande saker och ytterligare 

utveckling.” – Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö Kommun. 

 

6.10 Företagsetablering 

 

Utöver turism, studiebesök och samarbete som Växjö kommun har dragit till sig genom 

marknadsföringen, väljer även flera företag att flytta och etablera sig i Växjö kommun, företag 

som vill jobba med “Europas grönaste stad” (B. Frank). Han menar att det är en effekt som 

bidragit till att det blir en win–win situation (ett plussummespel) för alla inblandade parter i 

kommunen såsom exempelvis näringslivet, universitetet, politikerna, civilsamhället, då de alla 

vill arbeta för en grönare verksamhet och ett grönare Växjö. Detta menar B. Frank har sporrat 

kommunen att arbeta vidare och nå nya höjder och högre ambitioner inom miljöarbetet. 

 

6.11 Byråkratins nackdelar 

 

Lika viktigt som att diskutera de positiva effekterna är det att diskutera de negativa effekterna. 

Till antalet visar studiens resultat att de negativa effekterna är klart färre än de positiva, vilket 

framgår av tabellen. B. Hjälmefjord, H. Johansson och J. Johansson är alla eniga och pekar 

framförallt ut byråkratin och administrationen som de största nackdelarna i internationellt arbete 

och menar att det är tidskrävande processer. De anser att svårigheten med byråkratin är att den tar 

mycket tid och kraft där projektansökningar ska skrivas, rapporter ska sammanställas och pengar 

ska äskas (B. Hjälmefjord; J. Johansson; H. Johannson). Vissa projekt kräver mer tid än andra. 

READY–projektet tog tre månaders heltidsarbete att sammanställa och förhandlades under två 

års tid, medan IUC–samarbetet med Burlington innefattade 3–4 A4 sidor att skriva. Noterbart är 

att B. Frank å andra sidan anser att det inte finns några nackdelar alls med internationella 

samarbeten som svarade kort och koncist “Nej, inte överhuvudtaget” på frågan om det fanns 

några nackdelar med samarbetena. Däremot medger såväl B. Frank som B. Hjälmefjord att det 

finns projekt som kostat Växjö mer tid och kraft än de fått tillbaka men att de är fortfarande 

projekt värda att genomföras ifall deras partner är i behov av Växjös hjälp och är samarbetsvillig. 

H. Johansson menar att ovannämnda faktorer kan vara en bidragande orsak som hindrar andra 

kommuner från att inleda internationella samarbeten, då städerna tänker att arbetsbördan blir för 

stor om de ska implementera den internationella dimensionen i sitt hållbarhetsarbete. EU, menar 

H. Johansson är kända för sin byråkrati och flera av ansökningarna kan vara svåra att skriva, 

någonting som även B. Hjälmefjord intygar. H. Johansson anser ändå att kommuner inte ska vara 
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rädda att söka EU-projekt, då han menar att de kommer lära sig hur det fungerar desto mer de 

jobbar med det. Dessutom kan de rådfråga andra kommuner i Sverige eller Europa hur de gjort 

för att få guidning. 

 

6.12 Envägsutbyten 

 

Av tre av fyra intervjuer (B. Hjälmefjord; H. Johansson; J. Johansson) framkom att vissa 

internationella samarbeten blir enbart envägsutbyten av kunskap och teknik. I dessa fallen är 

partnerstäderna belägna i det Globala Syd och ligger därför efter i utvecklingen i flera avseenden. 

Samarbeten med Globala Syd blir därför rena ”learning cities” – utbyten där kunskap går från 

Växjö i Globala Nord till städerna i Globala Syd. Problemet blir att Växjö inte får kunskap eller 

metoder tillbaka om hur de kan jobba med hållbar utveckling inom områden såsom bussfiler, 

återvinning eller sjösanering från den här typen av samarbete. H. Johansson och J. Johansson 

påpekar att det är viktig att inte få för många projekt av sådan karaktär då fokus inte ska flyttas 

bort från Växjö i för stor utsträckning. Däremot poängterar samtliga informanter (B. Frank; B. 

Hjälmefjord; H. Johansson; J. Johansson) att de får andra saker tillbaka, däribland inspiration, 

yrkesstolthet, stimulans, nytt drivs, förståelse för andra människor och kulturer samt att vilja nå 

högre nivåer i det egna arbetet. ”Vi var helt lyriska när vi kom hem, fulla av nytt driv och nya 

idéer”, beskriver B. Hjälmefjord stämningen efter en arbetsresa till partners i Sydafrika. B. Frank 

medger att Växjö har projekt som de konkret inte får ut så mycket ifrån, men säger att “Jag tycker 

inte heller att vi ska sätta oss på höga hästar, men i sådana fall tycker jag att vi ska få ge lite 

extra då”. En annan viktig aspekt med Växjös samarbete med länder i det Globala Syd, är att det 

är en del av det svenska biståndet, där Växjö hjälper till med utvecklingsarbetet (B. Hjälmefjord).  

 

 

7. Analys 
 

I analysavsnittet kommer vi analysera och diskutera resultatet av studien och återknyta det till 

teorin, syftet och studiens tre frågeställningar. Den första frågeställningen handlade om hur Växjö 

arbetar med internationella samarbeten inom ekologisk hållbar utveckling i staden, den andra 

belyste vad de konkreta effekterna av samarbetena medfört i Växjös hållbarhetsarbete och 

slutligen huvudfrågan som var att ta reda på om och hur internationella samarbeten kan driva 

ekologisk hållbar utveckling framåt i staden.  

 

7.1 Hur Växjö arbetar med internationella samarbeten 

 

I resultatet kan vi se konkret hur Växjö arbetar med internationellt samarbete inom ekologisk 

hållbar utveckling. Genom deras internationella strategi, som bottnar i en blocköverskridande 

politisk enighet, har de identifierat tre stycken huvudområden som preciserar hur de jobbar, 

extern finansiering, omvärldssamverkan och kompetensutveckling (Växjö kommun, 2018d). Vi, 
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precis som våra informanter, kan konstatera att det är den politiska enigheten i kommunen som 

driver den ekologiska hållbara utvecklingen framåt med hjälp av internationella samarbeten, 

eftersom att det är i politiken de är överens. Vi har sett att Växjö samverkar med sin omvärld 

genom att delta på olika internationella konferenser, är medlem i olika internationella nätverk och 

medverkar i projekt. Detta gör de för att först och främst få internationella kontakter genom 

medverkandet i dessa tre olika sammanhang. Internationella kontakter är, precis som Keles 

(2001; 2002), McLarty (2014) och Baumgartner (2011) argumenterar, centralt för att kunna driva 

hållbar utveckling framåt, på lokal såväl som global nivå. Med andra ord, samarbete mellan olika 

intressenter med gemensamma intressen måste ske. 

 

Baumgartner (2011) och Hopwood (et al, 2005) beskriver diskursen kring hållbar utveckling att 

den handlar om att (I) definiera vad det är som ska vara hållbart, (II) hur det ska behållas hållbart, 

(III) vilka aktörer som ska arbeta med det och (IV) vilka verktyg som ska användas. Detta är 

någonting som Växjö, medvetet eller ej, gör genom de fyra stegen H. Johansson förklarar när 

Växjö (I) identifierar ett problemområde, alltså vad som ska bevaras hållbart, (II) vad för 

lösningar finns till problemet, alltså hur det ska behållas hållbart finns, (III) finns det andra 

aktörer (internationella som nationella) som skulle vara intresserade att samarbeta kring detta och 

(IV) hur problemet kan lösas ekonomiskt, som är ett exempel på ett verktyg. Denna återkoppling 

till tidigare forskning och jämförelse med resultatet ser vi är ett klart exempel på hur Växjö 

arbetar hur omvärldssamverkan kan driva hållbar utveckling framåt. Resultatet av 

omvärldssamverkan mynnar ut i alla de internationella projekt Växjö bedriver. Det är genom 

omvärldssamverkan de deltar på den internationella arenan. Det är genom samverkan de har 

internationella projekt och får finansiering som gör att de kan göra miljöarbetet mer omfattande 

och med högre kvalité. Slutligen, är det genom omvärldssamverkan som den ekologisk hållbara 

utvecklingen drivs framåt.  

 

I resultatet har vi diskuterat de två strategierna ”Learning cities” och “City–to–City 

Cooperation”, två samarbetsstrategier som Växjö arbetar med i hållbarhetsarbetet. För att få ut 

mesta möjliga vinning och nytta av samarbete anser vi att de internationella samarbetena som 

berör städer i Globala Nord bör inledas med städer som är likvärdig nivå i utvecklingen och kan 

driva den senaste tekniken framåt. Således är båda sorters samarbete viktig och beror först och 

främst hur utvecklad staden är och vad den är ute efter. Vi vill påstå att om en stad i Globala–

Nord (lokalt) vill utvecklas, bör C2C Cooperation–strategin adopteras. Är aspirationen istället att 

driva hållbar utveckling globalt, är det mycket värdefullt för städer i Globala–Syd att samarbeta 

med Globala–Nord och få sin egen ekologiska, såväl som miljöns, utveckling bättre. 
 

7.2 Varför plussummespel 
 

Innan vi diskuterar effekterna av internationellt samarbete, vill vi inledningsvis påpeka att ett 

plussummespel innefattar samtliga deltagare i ett samarbete. Vi har i den här studien inte 

redogjort för samtliga inblandade parters effekter av samarbete utan enbart Växjös, vilket vi är 
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medvetna om. Därför kan viss kritik riktas mot undersökningen då den inte innefattar samtliga 

Växjös partners perspektiv i varje samarbete och effekterna för dem utelämnas i studien, vilket 

innebär att plussummespelet inte blir komplett beskrivet. Däremot, som vi tidigare diskuterade i 

teoriavsnittet, representerar plussummespelet ekologisk hållbarhet där ”hållbarhetspajen” ska 

växa och bli större för samtliga aktörer. För att konkret exemplifiera hur vi menar, borde i 

exempelvis READY-projektet Växjös såväl som Århus och Kaunas effekter av samarbetet 

redovisats för att plussummesspelsteorin skulle blivit komplett. Däremot, då Växjö i dagsläget 

har tio pågående internationella projekt samt på grund av vår begränsade tid och resurser är detta 

en omöjlighet. Av den anledningen har vi istället valt att fokusera på endast en aktör, vilken är 

Växjö med dess samlade effekter. Därför redovisar vi övergripande vad deltagande på den 

internationella arenan kan innebära för en stad som arbetar med ekologisk hållbar utveckling och 

varför samarbetet blir ett plussummespel. Avslutningsvis, som Hjälmefjord berättade, söker 

städer runt om i världen samarbete med Växjö. Hade Växjö varit en samarbetspartner som inte 

främjar det ekologiska plussummespelet, hade de varken vunnit priser eller fått förfrågningar från 

städer som vill inleda samarbete. Där ser vi en anledning att aktörerna som deltar i samarbete 

med Växjö, vill samarbeta med Växjö eftersom samarbetet gynnar dem själva. Vår bedömning är 

att det är sannolikt att städer inte skulle vilja samarbeta med Växjö ifall det inte gagnar dem.   

 

7.3 Hur internationellt stadssamarbete driver hållbar utveckling framåt 
 

I Tabell 2 sammanställdes det insamlade materialet där de stora effekterna av internationellt 

samarbete redogjordes för. I tabellens första ruta redovisas effekterna av EU:s betydelse och 

inflödet av externfinansiering som Växjö får ifrån bland annat EU. Vi kan konstatera att effekten 

blir att Växjö får tillgång till ny teknik och innovativa lösningar på hållbarhetsproblem, en 

möjlighet som inte hade varit aktuell utan bidragspengarna (B. Frank; J. Johansson; H. 

Johansson). Dessutom ligger staden i framkant i jämförelsevis med andra städer genom att tidigt 

uppmärksamma trender som bubblar runt i EU och få möjligheten att vara med och utveckla dem. 

Ur studiens teoretiska perspektiv kan vi fastställa att bidragsinflödet inte bara främjar den 

hållbara utvecklingen i Växjö, utan också i omvärlden. Detta blir verklighet genom att Växjö kan 

testa och utveckla hållbarhetslösningar tillsammans med andra städer för att sedan förmedla 

kunskapen ut i omvärlden, i projekt som exempelvis READY–projektet. På så sätt drivs den 

hållbara utvecklingen framåt och ett plussummespel uppstår, detta genom att Växjö får ny teknik, 

EU utvecklas och stärks genom mer hållbara städer, omvärlden får klimatlösningar och miljön 

blir bättre. 

 

Tillsammans med inflödet av bidragspengar är den andra rutan i Tabell 2 med kontakter, nätverk 

och utbyten de kanske viktigaste punkterna när vi talar om hållbar utveckling och samarbeten. 

Kontakter och nätverk fungerar som forum där idéer och erfarenhet delas och diskuteras samt att 

kunskap och kompetens utbytes. Med detta vill vi upplysa att EU inte är den enda arenan för 

kunskapsutbyte och trendspaning, utan det finns andra forum också, såsom ICLEI. Kompetens, 

kunskap och erfarenhetsutbyten är alla en positiv aspekt av vad det internationella samarbetet 



25 
 

bidragit till för Växjö, något som samtliga informanter belyst under intervjuerna (J. Johansson; B. 

Frank; H. Johansson; B. Hjälmefjord). Utan inspel från den internationella arenan hade Växjös 

hållbarhetsarbete varit mer begränsat och de ”innovativa lösningarna” som informanterna 

berättade om hade uteblivit. Visserligen skulle Växjö med sina svenska kontakter och nätverk 

haft andra sorters positiva nationella utbyten, men även de är någorlunda begränsade då Sverige 

är ett relativt litet och begränsat land och inte alltid besitter den senaste tekniken och de senaste 

lösningarna. Precis som framkommer ur resultatet är det nätverkandet med andra aktörer som gör 

att Växjö bland annat blir inspirerade och utbyter erfarenheter med varandra (B. Frank; H. 

Johansson). Därför behövs kontakter runt om i världen där tankesättet är helt annorlunda och 

problem uppfattas och behandlas på andra sätt än i Sverige. Det vi kan dra som slutsats är att 

Växjö och Sverige behöver omvärlden och internationella samarbeten för att lyckas med 

hållbarhetsutmaningarna, samtidigt som omvärlden behöver Sverige och Växjö. På så sätt blir det 

ett plussummespel när samarbete uppstår. 

 

Under studiens gång uppdagades det att alla effekter av det internationella samarbetet inte är 

direktkopplade till hållbar utveckling, utan även till andra viktiga områden runt omkring. Här 

menar vi att teorin stärks ytterligare då samarbetena leder till spridningseffekter för hela Växjö 

som stad. På grund av framgången och utmärkelsen ”European Green Leaf Award 2018” har 

Växjö därför fått ”gratis” marknadsföring internationellt och det är på grund av det som de blivit 

ännu mer uppmärksammade utanför Sverige. Internationella intressenter får upp ögonen för 

Växjö, reser dit och vill veta mer om hur de arbetar för att eventuellt kunna inleda ett nytt 

samarbete i ett annat sammanhang. Växjö blir, genom att visat prov på framgång, en 

internationellt igenkänd stad som andra aktörer vill samarbeta med, då Växjö i sig är en faktor 

som driver ekologisk hållbar utveckling framåt.  

 

Som en följd av miljöprofileringen som Växjö försöker framhålla, lockas företag att etablera sig i 

kommunen. Dessa externa effekter medför att Växjö som stad växer sig starkare när företag 

etableras, arbetstillfällen skapas, människor flyttar till Växjö och ekonomin och näringslivet 

växer och expanderar. Vi menar att de externa effekterna inte är direkta effekter av hållbar 

utveckling, utan är istället viktiga bonuseffekter som tillkommit indirekt genom internationella 

samarbeten. Det är sådana exempel på spridningseffekter som vi ser skapas ur plussummespelet 

där fler aktörer kan medverka. Växer Växjö, växer dessutom deras aktörskap och de kan 

tillsammans driva den hållbara utvecklingen framåt. 

 

Att diskutera de negativa effekterna av internationellt samarbete är ett avseende som likväl måste 

behandlas. Flera av informanterna påpekade att byråkratin kan vara ett stort hinder att ansöka om 

och vara med i internationella projekt där exempelvis EU är finansiär. Ansökan till exempelvis 

READY-projektet berättade B. Hjälmefjord innefattade tre månaders heltidsarbete att 

sammanställa. Det innebär att deltagandet i dessa projekt är enormt tidskrävande, vilket tar tid 

från medarbetarnas normala arbetsuppgifter. Vi vill påstå att eftersom denna tidskrävande, 

invecklade och utmanande byråkratiska process är främmande för oss i Sverige, blir det därför ett 
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hinder som skrämmer bort andra kommuner och städer att ansöka och delta. Trots att byråkratin 

kan vara ett besvär, är förtjänsten desto större. Precis som tabellen visat på, kan kommuner 

genom att söka och delta i projekt få möjlighet till klimatbidrag, nätverk, kontakter och 

kunskapsutbyten och så vidare.  

 

Envägsutbyten är den andra stora utmaningen som framkommit genom intervjuerna. Att delta i 

samarbeten där kunskap går enbart åt ett håll ger inte några nämnvärda effekter i den egna staden. 

Frågan är dock huruvida ett plussummespel uppstår av samarbete med Globala Syd och om 

samarbetet driver ekologisk hållbar utveckling framåt i båda städerna. Vi uppmärksammar att 

envägsutbyten av kunskap tar mycket tid från medarbetarna, tid och kraft som skulle kunna 

läggas på att utveckla Växjö istället. Plussummespelet i vår studie är som bekant att miljön ska 

bli bättre och aktörerna ska tjäna på det. De flesta informanterna ansåg att det är tidskrävande att 

ha dessa sorters samarbeten och att de inte får ut speciellt mycket konkreta effekter tillbaka. 

Däremot ansåg samtliga att det är genom dessa samarbeten som Växjös kommunpersonal ger 

mest personlig utveckling, i form av nytt driv, ny glöd, inspiration, yrkesstolthet med mera.  

 

Vi kan konstatera att miljön i samarbetsstäderna i Globala Syd blir definitivt bättre och dessa 

städer tjänar på samarbetet, alltså att hållbar utveckling stimuleras. Växjös miljö, å andra sidan, 

blir inte bättre som en direkt effekt av samarbete med dessa partners även ifall medarbetarna får 

nytt driv. För att undersöka om samarbetet är ett plussummespel eller ej, drar vi oss till minne av 

innebörden av teorin, där ett plussummespel innebär att samtliga parter ska dra nytta och vinning 

av att delta i ett samarbete och en positiv summa uppstår när de totala resurserna på något vis 

ökar och samtliga parters önskemål tillgodoses (Britannica, 2018; Nagel, 2011). Växjö drar trots 

allt nytta av samarbetet även ifall det kostar tid. Deras totala resurser (personalen) ökar inte, men 

resurserna blir bättre (mer kompetenta). Avslutningsvis är Växjös explicita syfte i samarbeten 

med Globala Syd en del i att hjälpa det svenska biståndet att genomföra sitt uppdrag samt att det 

är en del av deras internationella strategi då de får extern finansiering, de deltar i 

omvärldssamverkan och utvecklar spetskompetens. Således blir samarbetet i slutändan ändå ett 

plussummespel där ”hållbarhetspajen” växer och blir större eftersom samtliga inblandade aktörer 

ser till att utfallet blir positivt. Genom plussummespelet får samtliga aktörer vinning och nytta, 

klimatet gynnas och hållbar utveckling drivs framåt. 

 

 

8. Avslutande kommentarer 
 

Klimathotet är ett tryckande problem som bör adresseras omgående. Flera studier pekar också på 

att klimatförändringarna är ett direkt resultat av människans utveckling och att det är människan 

som negativt påverkar planeten. Allt arbete med ekologi och hållbarhet bör ta form i ett 

plussummespel där klimatet alltid ska vara den stora “vinnaren”. Klimatet kan inte heller vara en 

vinnare på någon annans bekostnad, som ett nollsummespel beskriver, eftersom en aktör inte ska 
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“straffas” när de arbetar för en global allmännytta. Av den anledning måste plussummespelet 

också innefatta de aktörer som jobbar med ekologisk hållbar utveckling.  

 

Syftet med studien var att ta reda på om och hur internationella samarbeten mellan städer kan 

driva ekologisk hållbar utveckling framåt i staden. Samarbete i form av ett plussummespel visade 

sig genom studien vara en bra metod att driva hållbar utveckling i staden framåt. Detta har vi 

påvisat genom att ha redogjort för de effekter Växjö erhållit genom samarbeten med sina 

internationella nätverk. Genom internationellt samarbete har de fått externa finansiella medel till 

projekt och kunnat nätverka för att få kompetens-, kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Det är dessa 

två som huvudsakligen skapar plussummespelet mellan inblandade aktörer och är främst de 

komponenter som driver ekologisk hållbar utveckling framåt, vilket är den singulärt största 

anledningen för en stad att jobba internationellt. Genom framförallt med dessa två 

huvudkomponenter som gjort att Växjö arbetat på ett framgångsrikt sätt och varit en aktivt 

deltagande aktör till att driva ekologisk hållbar utveckling framåt. 

 

Avslutningsvis vill vi ge en rekommendation till andra svenska kommuner som vill skapa ett 

mervärde i det kommunala arbetet inom ekologisk hållbar utveckling. För att få ut fulla möjliga 

potential av miljöarbetet är internationellt samarbete rätt väg att gå, eftersom de får tillgång till 

den senaste kunskapen och tekniken. Det som krävs är en enig politisk vilja och ambition att nå 

höga höjder samt att vara beredd att lägga tid och kraft på att samarbeta. Ett internationellt 

samarbete är inte heller ämnat för mindre kommuner med mindre ekonomi än vad en stad av 

Växjös storlek tillåter.  

 

Som förslag till vidare forskning ser vi gärna en mer omfångsrik studie som kan utvärdera ett 

eller rimligtvis flera projekt och samarbeten i ljuset av plussummespelsteorin för att undersöka 

effekter och resultatet för samtliga inblandade städer. Därtill hade det varit intressant att se vad 

exempelvis företagsandan i Växjö med ett grönt fokus lett till, ifall den kedjereaktionen ger fler 

ekologiskt positiva effekter i miljöarbetet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide till: 

Bo Hjälmfjord - Internationell projektutvecklare/samordnare, Växjö Kommun 

 

Omvärldssamverkan 

1. Varför är samarbete rätt väg för Växjö? (ur Växjös perspektiv)? 

2. Hur jobbar Växjö med samarbeten? 

3. En av motiveringarna för priset som “EGLA” som EU delat ut är att Växjö använder sig 

av nätverk och internationella samarbeten. 

– Om och hur kan er vision om omvärldssamverkan bidra till hållbar utveckling, lokalt 

och globalt? 

4. Har ni tillräckligt många internationella kontakter, eller vill ni ha fler? 

5. Berätta om era olika nätverk? Exempelvis om er roll i Union of the Baltic Cities) 

6. Berätta om ert “city – to – city cooperation” som ni har med Burlington? 

7. Vilka konkreta influenser och resultat har ni fått ut av era nätverk? 

Kompetensutveckling 

8. Vad för know-how, alltså kunskap/modeller/strategier mm. importerar samt exporterar ni? 

9. Vilka nackdelar finns det med kunskapsutbyten?  

Övrigt 

10. För att båda parter ska vinna på internationella samarbeten, hur ska samarbetet se ut? 

Exempelvis mellan Nord – Nord eller Nord-Syd? 

11. Vad vinner ni på internationella samarbeten mellan er och länder Globala Syd? 

  



 
 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide till: 

Henrik Johansson – Miljöstrateg, Växjö Kommun 

 

Hållbar utveckling 

1. Berätta om ert hållbarhetsarbete och hållbarhetsprogram? 

2. Vad är de viktigaste delarna av ert hållbarhetsarbete och hållbarhetsprogram? 

3. Vad/vilka är den största utmaningen med internationella samarbeten? 

4. Ni har blivit tilldelade utmärkelsen ”EGLA”. Vad är nyckeln till er framgång? 

5. Hur ska ni jobba för att fortsätta vara i topp gällande ”EGLA”? 

Samarbete/effekter 

6. Varför är internationellt samarbete rätt väg för Växjö? 

7. Hur arbetar ni med samarbeten inom ekologisk hållbar utveckling? 

8. Hur märker du av influenserna av det internationella samarbetet i ditt arbete? 

9. Om och hur kan er vision om omvärldssamverkan bidra till hållbar utveckling, lokalt som 

globalt?  

10. Vad för know – how, alltså kunskap/modeller/strategier importerar och exporterar ni? 

11. Driver internationella samarbeten ekologisk hållbar utveckling i staden? 

12. Vilka nackdelar finns det med internationella samarbeten? 

13. Vilka effekter ser du av det internationella samarbeten som miljöstrateg? 

14. Hur mycket pengar lägger ni på internationella samarbeten? 

15. För att båda parter ska vinna på internationella samarbeten, hur ska samarbete då se ut? 

Exempelvis Nord – Nord eller Nord – Syd? 

16. Vad vinner ni på internationella samarbeten mellan er och Globala Syd – länder? 

  



 
 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide till: 

Bo Frank - Kommunstyrelsens ordförande, Växjö Kommun 

 

1. Varför ville du initiera internationella samarbeten i Växjö?  

2. Vad skiljer de internationella nätverken från de svenska? 

3. Berätta om era nätverk och vad ert syfte är att medverka i dem? 

4. Du sitter som VP i Energy – Cities, kan du berätta vad du och Växjö gör där och vad det 

ger Växjö? 

5. Hur driver internationella samarbeten Växjö framåt? 

6. Hur driver Växjö internationella samarbeten framåt för att få ut största möjliga resultat? 

7. Vad ger era internationella samarbeten er för konkreta effekter i hållbarhetsarbetet? 

8. Vad för know – how, alltså kunskap/modeller/strategier importerar och exporterar ni? 

9. Hur ska Växjö jobba för att fortsätta vara i topp i EGLA? 

10. Vi har fått höra från dina kollegor att du kan betraktas som ”pappan” för Växjös 

framgångar som lett till Europas Grönaste Stad och ”EGLA”, vi undrar: 

- Vad ser du som “pappa” för konkreta effekter i Växjö av internationella samarbeten? 

11. Vad krävs för att en kommun ska kunna samarbeta internationellt? 

12. Vad gör Växjö unikt kontra andra kommuner när det gäller hållbar utveckling? 

13. Har ni tillräckligt många samarbeten eller vill ni ha fler? - Varför? 

14. Vilka nackdelar finns det med internationella samarbeten? 

15. För att båda parter ska vinna på internationella samarbeten, hur ska samarbete då se ut? 

Exempelvis Nord – Nord eller Nord – Syd 

16. Vad vinner ni på internationella samarbeten mellan er och Globala Syd – länder? 

  



 
 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide till: 

Jan Johansson - Energiplanerare, Växjö Kommun 

 

1. Vad gör du som energiplanerare? 

2. Hur arbetar Växjö med internationella samarbeten generellt inom ekologisk hållbar 

utveckling i staden? 

3. Vad har Växjös internationella samarbeten gett för konkreta effekter i Växjös 

hållbarhetsarbete? (C2C-Cooperation, Baltic Cities Union). 

4. Ser du att något projekt är bättre än det andra? Alltså att något ger er mer?  

5. Hur kan lokal-globala samarbeten driva ekologisk hållbar utveckling framåt i staden? 

6. Varför är internationellt samarbete rätt väg för Växjö? 

7. Vad för know – how, alltså kunskap/modeller/strategier importerar och exporterar ni? 

8. Berätta om ert Ready projekt som du är projektledare för? 

9. Vi har förstått att projektet är ett EU-initiativ. Hur fungerar det internationella samarbetet 

kring projektet? 

10. Vilka är effekterna av READY-projektet i Växjö? 

11. Vilka nackdelar finns det med internationella samarbeten? 

12. För att båda parter ska vinna på internationella samarbeten, hur ska samarbete då se ut? 

Exempelvis Nord – Nord eller Nord – Syd. 

13. Vad vinner ni på internationella samarbeten mellan er och Globala Syd – länder? 

 


