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Sammanfattning  

 
Innovationer blir allt viktigare i dagens samhälle. Detta för att samhällsutvecklingen ska gå 

framåt. Innovativa idéer är till för att bidrar till lösningar av de samhällsutmaningar vi står 

inför idag. Då innovationer spelar allt större roll i samhället är det viktigt att veta vad det är 

som driver innovativt beslutsfattande. När man studerat politiskt beslutsfattande inom 

statsvetenskapen har det varit ett vanligt förekommande att undersöka om beslutet ses som en 

lösning på ett genuint problem (instrumentellt handlande) eller om det politiska beslutet 

egentligen inte är till för att förverkligas utan endast belysa en viktig fråga (symbolpolitik).  

 

Ett svårlöst område som är i stort behov av konkreta innovativa lösningar är klimat- och 

miljöfrågor. Smarta lösningar skulle leda till ett mer effektivt resursanvändande med mindre 

miljöpåverkan. Denna studie är en kvalitativ studie som ämnar undersöka om innovationer 

drivs fram av instrumentella- eller symbolpolitiska motiv och om dessa varit rationellt 

underbyggda. Det teoretiska ramverket utgår från instrumentellt och symbolpolitiskt 

handlande och utvecklas tillsammans med rationellt och irrationellt handlande i analysramen. 

Ett empiriskt fall av en miljöpolitisk innovation valdes ut för att undersöka om innovationer 

drivs av instrumentella- eller symbolpolitiska motiv. Det empiriska fallet som valts ut för att 

undersöka detta är emittering av gröna obligationer i två kommuner och ett landsting i 

Sverige.  

 

Resultatet visar att innovationer drivs av både instrumentella- och symbolpolitiska motiv. 

Rationella inslag har funnits när motiven drivits av ett symbolpolitiskt handlande medan 

instrumentella motiv varit mer irrationellt drivna.  



 
 

Abstract 
 

Innovations are becoming more important in today’s society. This is needed for the society to 

move forward. Innovative ideas are supposed to contribute to solutions too those societal 

challenges that stand before us. Due to innovations playing a central role in today’s society, it 

is of importance to know what forces innovative decision-making. Political decision-making 

in the study of social science has often focused on if decisions are made to fix a problem 

(instrumental act) or if the decisions are made, not to make a change, but only to enlighten an 

important question (symbolic politics).  

 

The resolution of environmental issues is dependent on substantial innovative solutions. It 

would lead to a more effective resource usage. This study is a qualitative study that aims at 

investigating if innovative ideas are driven by instrumental motives or motives by symbolic 

politics and if the motives were based on rational argumentation. The theoretical framework 

takes a stand in instrumental actions and actions based on symbolic politics and is later 

developed to incorporate rational and irrational action. An empirical case of an environmental 

political innovation, green obligation, was chosen in this study to investigate if innovative 

ideas are driven by instrumental motives or motives of symbolic politics.  

 

The result shows that innovative ideas are both driven by instrumental motives and symbolic 

political motives. There were rational arguments imbedded when the motives were based on 

symbolic politics while instrumental motives were embedded with irrational arguments.  

 

 

  



 
 

Innehåll 
1. Introduktion ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 2 

1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsning .................................................................................................................................. 2 

1.5 Gröna obligationer ......................................................................................................................... 2 

2. Teoretiskt ramverk ............................................................................................................................ 4 

2.1 Symbolpolitik ................................................................................................................................ 4 

2.2 Instrumentell politik ...................................................................................................................... 5 

2.3 Rationellt handlande ...................................................................................................................... 6 

2.4 Irrationellt och normdrivet handlande ........................................................................................... 6 

2.5 Analysram för att förstå innovativa policybeslut .......................................................................... 7 

2.5.1 Instrumentellt-rationellt handlande ........................................................................................ 8 

2.5.2 Instrumentellt-irrationellt handlande ...................................................................................... 8 

2.5.3 Symbolpolitiskt-rationellt handlande ..................................................................................... 8 

2.5.4 Symbolpolitiskt-irrationellt handlande ................................................................................... 9 

2.6 Operationalisering ....................................................................................................................... 10 

2.6.1 Instrumentellt-rationellt handlande eller instrumentellt-irrationellt handlande .................... 10 

2.6.2 Symbolpolitiskt-rationellt handlande eller symbolpolitiskt-irrationellt handlande .............. 10 

3. Metod ................................................................................................................................................ 12 

3.1 Datainsamling och undersökningsmetod ..................................................................................... 12 

3.2 Val av fall .................................................................................................................................... 12 

3.3 Urvalsmetod ................................................................................................................................ 13 

3.4 Intervjumetod .............................................................................................................................. 14 

3.5 Presentation av intervjupersoner ................................................................................................. 15 

3.5.1 Magnus Borélius, finanschef, Göteborgs Stad ..................................................................... 15 

3.5.2 Svante Sjöstedt, miljöutredare på Miljöförvaltningen, Göteborgs stad ................................ 15 

3.5.3 Sara Pettersson, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad ..................................................... 16 

3.5.4 Victoria Hassell, projektledare på Internfinans, Stockholms läns landsting (SLL).............. 16 

3.5.5 Informant 1 och 2, Örebro Kommun .................................................................................... 16 

4. Empiri ............................................................................................................................................... 17 

4.1 Göteborgs Stad ............................................................................................................................ 17 

4.2 Stockholms Läns Landsting (SLL) .............................................................................................. 22 

4.3 Örebro Kommun .......................................................................................................................... 24 



 
 

5. Analys ............................................................................................................................................... 27 

5.1 Göteborgs Stad ............................................................................................................................ 27 

5.2 Stockholms Läns Landsting (SLL) .............................................................................................. 30 

5.3 Örebro Kommun .......................................................................................................................... 31 

6. Diskussion och kritisk reflektion .................................................................................................... 33 

7. Slutsats .............................................................................................................................................. 34 

7.1 Framtida forskning ...................................................................................................................... 34 

8. Studiens begränsningar .................................................................................................................. 35 

Referenser ............................................................................................................................................ 36 

Appendix .............................................................................................................................................. 39 

1. Intervjuguide ................................................................................................................................. 39 

 

 

  



1 
 

1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund  

Innovationer blir allt viktigare i dagens samhälle. Detta för att samhällsutvecklingen ska gå 

framåt. Innovativa idéer är till för att bidrar till lösningar av de samhällsutmaningar vi står 

inför idag (Innovationsrådet). Sverige har genom åren toppats som ett av världens mest 

innovativa länder och har under år 2016 rankats som världens näst mest innovativa land av 

The Global Innovation Index. Sverige har tidigare blivit rankad på en andra plats av samma 

index mellan åren 2011-2013 och ses som nordens toppekonomi (Ekelund, 2016).  Exempel 

på svenska innovationer är Ericssons framsteg inom mobiltelefoni (Brogren, 2012), 

utvecklingen av Spotify och utvecklandet av pacemakern. Dessa innovationer har bidragit 

med stor samhällsnytta (Sandström). Sådana lösningar ökar i och med att vi mer och mer ser 

de samhällsproblem som globaliseringen fört med sig, så som klimatförändringar. Främjandet 

av en mer hållbar värld blir allt viktigare (Vinnova, 2016).   

 

Eftersom innovationer spelar allt större roll i samhället är det viktigt att veta vad det är som 

driver innovativt beslutsfattande. När man studerat politiskt beslutsfattande inom 

statsvetenskapen har det varit ett vanligt förekommande att undersöka om beslutet ses som en 

lösning på ett genuint problem (instrumentellt handlande) eller om det politiska beslutet 

egentligen inte är till för att förverkligas utan endast belysa en viktig fråga (symbolpolitik).  

 

Ett svårlöst område som är i stort behov av konkreta innovativa lösningar är klimat- och 

miljöfrågor. Smarta lösningar skulle leda till ett mer effektivt resursanvändande med mindre 

miljöpåverkan. Det är en stor utmaning på alla samhälleliga nivåer – internationellt, nationellt, 

regionalt och lokalt – där svårigheten ligger i att inför innovativa åtgärder som ger effekt 

(Hekkert et al., 2007). I och med den svårigheten har det antytts att miljöpolitiken i vissa 

avseenden är symbolpolitisk. Det är utifrån denna problemformulering som ett empiriskt fall 

av en miljöpolitisk innovation valts ut för att undersöka om innovationer drivs av 

instrumentella- eller symbolpolitiska motiv. Det empiriska fallet som valts ut för att 

undersöka detta är emittering av gröna obligationer i två kommuner och ett landsting i 

Sverige.   
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1.2 Syfte   

Syftet med denna uppsats är att undersöka om innovativa idéer drivs fram av instrumentella- 

eller symbolpolitiska motiv och om dessa varit rationellt underbyggda. Det är genom 

studerandet av gröna obligationer som syftet kommer undersökas. 

 

1.3 Frågeställningar  

Utifrån syftet har följande frågor framställts:  

1) Drivs innovativa idéer av instrumentella- eller symbolpolitiska motiv?  

2) Anses motiven vara rationella?  

 

1.4 Avgränsning  

Då syfte är för brett för att studera inom ramen för uppsatsen har den avgränsats till att 

undersöka en miljöpolitisk innovation, gröna obligationer. Denna produkt ses som ett 

empiriskt fall av en innovativ idé och hoppas undersöka om innovationer drivs fram av 

instrumentella- eller symbolpolitiska motiv.  

 

1.5 Gröna obligationer  

En obligation är ett räntebärande skuldebrev. Vid köp av en obligation innebär det att du 

investerar pengar (lånar ut) till det företag eller aktör som är ansvarig utgivare av 

obligationen. Det är alltså aktören som lånar pengar av dig som investerare. Dessa aktörer kan 

vara staten, bolåneinstitut, banker, kommuner och större företag. (Swedbank, a). Gröna 

obligationer är som en vanlig obligation bara att de pengar som blir  upplånade investeras i 

miljöprojekt. Skillnaden är att pengarna fördelas på projekt som har en positiv inverkan på 

miljön och klimatet (Swedbank, b). Det kan vara projekt som innebär energieffektivisering av 

byggnader, minskat koldioxidutsläpp, utbyggnation av kollektivtrafiken, renat dricksvatten 

eller på annat sätta bidrar till en bättre miljö.  

 

Gröna obligationer skapades tillsammans av Världsbanken och Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB) år 2007 - 2008. De såg en ökad efterfrågan bland investerare att vilja investera 

mer klimatsmart (SEB, 2016). Det finns vissa standarder som ställer krav på processen att 

välja investeringsprojekt, så som Green Bond Principals (GBP). GBP är till för att hjälpa 
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investerare att avgöra om projektet anses vara ett miljöprojekt och på så vis se om det är värt 

att investera i (ICMA, 2016).  

 

Göteborg var först i norden att emittera en grön obligation (Klimatanpassningsprotalen, 

2016). I samhället idag står vi inför en stor utmaning att förhindra klimatförändringarna men 

utmaningen har varit att veta hur det ska finansieras. Att leva hållbart innebär att vi måste ta 

hänsyn till de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna men det har varit svårt då 

samverkan mellan de tre dimensionerna ofta varit svår att uppnå (Hållbarhetsforum, 2016). 

Länge har samhällsfokus legat vid ekonomisk tillväxt vilket gjort att de andra två 

hållbarhetsperspektiven kommit i skymundan (SEI, 2016). Gröna obligationer ska hjälpa 

verksamheter att finansiera miljöprojekt och på så sätt bli mer hållbara men även lönsamma så 

att ingen av de tre dimensionerna behöver bli kompromissad.  
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2. Teoretiskt ramverk   

Uppsatsen syfte är att undersöka om innovationer drivs fram av instrumentella- eller 

symbolpolitiska motiv och i vilken grad dessa varit rationellt underbyggda. För att besvara 

syftet och frågeställningen kommer det teoretiska ramverket grunda sig på begreppen 

symbolpolitik och instrumentell politik. Som ett led i utvecklandet av begreppsapparaten görs 

en explicit åtskillnad mellan graden av rationalitet och irrationalitet. I sista delen av 

teoriavsnittet kommer symbolpolitik och instrumentell politik sammankopplas med det 

rationella och irrationella handlandet och även operationaliseras för att kunna tillämpas på 

empirin.  

 

2.1 Symbolpolitik  

En vanligt förekommande idé är att politiken till stor del präglas av rationella val. Det är dock 

inte bara beslut om att vidta en viss åtgärd som fokuseras på vid politiskt utövande utan själva 

procedurerna kan ses lika, om inte än mer, viktiga i vissa avseenden. Den starka idén om den 

instrumentella politiken står inte oemotsagd. Ibland har de symbolpolitiska åtgärderna en 

större mening än det rent instrumentella handlandet (Lundquist, 1992, s.164f). En politisk 

handling anses inte vara rent instrumentalistisk eller symbolpolitisk utan båda kan uppstå i 

någon form vid politiska beslut (Santesson-Wilson, 2003).  

 

Symbolpolitiken har fått stor medial uppmärksamhet då det är ett vanligt förekommande inom 

politiska beslut (Santesson-Wilson, 2001, s.1) men ändå har det ägnats lite forskning åt ämnet 

(ibid, s.22). Först nu har flera studier fått upp ögonen för symbolpolitikens betydelse. Detta 

beror framförallt på att politiska frågor blivit mer invecklade och är svårare att greppa. 

Politiken låter allt mer storslagen som utlovar nästintill orealistiska och ouppnåeliga mål 

(Blühdorn, 2007, s.252).  

 

Det finns olika sätt att uppfatta symbolpolitik enligt Blühdorn (2007). Det första sättet att 

uppfatta symbolpolitik är användandet av symboler. På detta sätt ses verktyg som ett sätt för 

politiska aktörer att kommunicera till andra aktörer eller till allmänheten. ”Symboler förlänger 

betydelsen av ett uttalande eller en handling bortom den direkt formulerade betydelsen eller 

det omedelbara syftet.” (ibid, s.255, min översättning). Det finns många sätt att använda sig 

av symboler. Det kan vara allt från att ”ge vägledning för tolkningar […], utlösa ritualiserade 

former av beteende eller handling […] och skapa en känsla av enighet och gemenskap bland 
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en grupp människor.” (ibid s.255, min översättning). Genom denna uppfattning blir 

symbolpolitiska fenomen ett sätt att skapa känslan av gemensamma mål. Symboler används 

också av politiska aktörer för att försöka förenkla politiska frågor som allmänheten ser som 

svårbegripliga (ibid, s.255).  

 

Det andra sättet att uppfatta symbolpolitik innebär att de politiska åtgärder som blivit uppsatta 

inte är till för att förverkligas (ibid, s.256).  ”Poängen är att åstadkomma ett kraftfullt slag i 

luften” (Vedung, 1991, s.167). Fokus ligger inte vid att uppnå konkreta och substantiella 

effekter så som den instrumentella aspekten gör. Symbolpolitik kan även ses som ett sätt för 

den politiska eliten att ägna sig åt egenintressen medan de lurar allmänheten att deras 

intressen blir tillgodosedda. Symbolpolitik i denna mening är till för att få en känsla av att 

eliten gör konkreta åtgärder men på sidan av fullföljer sin egna politiska agenda (Blühdorn, 

2007, s.256f). Vedung (1991) liknar detta med toppen på ett isberg. Toppen på isberget som 

vilar ovanför ytan representerar det motiv som uttalats offentligt av den politiska eliten medan 

det verkliga syftet representeras av den del av isberget som döljs under ytan (ibid, s.42f). 

Symbolpolitik associeras ofta med negativitet för att den saknar substantiella åtgärder. Men, 

det är viktigt att ha i åtanke att ibland är det precis dess ineffektivitet som eftersträvas. Ett 

politiskt handlande är vissa gånger aldrig menat att initieras utan bara belysa en viktig fråga 

(Blühdorn, 2007, s.256). Ett exempel på ett sådant handlande uppstår ofta vid krissituationer. 

När något tragiskt sker brukar politiska aktörer ta sig till det drabbade området för att uttrycka 

sin sympati över situationen. En politikers närvarande vid en krissituation påverkar inte 

räddningsarbetets utan är bara ett sätt att belysa medvetenhet och omtanke kring det som 

skett.  

 

2.2 Instrumentell politik  

Santesson-Wilson (2003) beskriver instrumentell politik som att vidta åtgärder därför att man 

eftersträvar de konkreta effekter som åtgärden har (ibid, s.36f). Det är dessa konkreta effekter 

som står i motsats till symbolpolitiken. För att nå sina målsättningar måste de politiska 

aktörerna hitta verktyg och medel som leder fram till att rätt åtgärd väljs. Om vi knyter an till 

exemplet med krissituationen som nämndes ovan så skulle ett instrumentellt politiskt 

handlande ta uttryck i att konkret kunna påverka räddningsarbetet till att bli mer effektivt. 

Under sommaren 2014 då den stora skogsbranden bröt ut i Västmanland sinkades 

räddningsarbetet i och med att Sverige inte hade tillgång till tillräckligt många 
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vattenbombande flygplan (Ekström et al., 2014). Ett instrumentellt politiskt handlande skulle 

därför bestå i att det finns tillgång till sådana medel i ett mycket tidigare skedde i fall en 

liknande krissituation skulle uppstå igen.  

 

2.3 Rationellt handlande  

För att handla rationellt är det viktigt att betona målen för att finna de alternativ som är mest 

lämpliga att uppnå dessa. Det måste göras genom en grundlig analys av alla möjliga alternativ 

och dess konsekvenser (Hill, 2007, s.152f). Analyserna består ofta av kalkylerande modeller 

som hjälper aktörerna att samla in relevant information (Lundquist, 1992, s.170f). Ett perfekt 

rationellt handlande existerar inte då det är svårt för beslutsfattare att ta del av och hantera all 

den information som behövs för att göra det optimala valet. Begränsad rationalitet har, utifrån 

denna bild, skapats av Herbert Simon som ses som en stor talesman inom området. Begreppet 

syftar till att förklara verkligheten någorlunda bättre än en renodlad rationalism. Det är inte 

möjligt att samla in all information och väga dess för och nackdelar mot varandra och därför 

blir besluten som fattas inte de mest lämpade. Simon finner även ett till problem med 

rationella val och det är att de alternativ som väljs inte är värderingsfria. Han föreslår tre steg 

för hur besluten ska fattas för att undvika problemet.  

1) Alla handlingsalternativ ska listas.  

2) Alternativens konsekvenser ska anges  

3) Alla alternativen ska jämföras med varandra (Hill, 2007, s.153).  

 

Ett annat sätt att göra det rationella handlandet mer lätthanterligt är att dela in det i två olika 

nivåer. Den ena nivån kallas den ekonomiska människan och har tillgång till all information 

som beslutet fattas utifrån. Den andra nivån är den administrativa människan som skapats i 

reaktion till den ekonomiska för att bidra med en mer verklighetstrogen bild. Inom denna nivå 

är beslutsfattarna medvetna om att det är omöjligt att få tillgång till all information och i och 

med det går det inte att finna det optimala beslutet utan man får acceptera att beslutet endast 

kan ses som tillräcklig (Lundquist, 1992, s.170f). 

 

2.4 Irrationellt och normdrivet handlande 

Det som inte är rationellt handlande ses istället som irrationellt. Nils Brunsson fastslår (1979) 

två orsaker till irrationellt beteende. Det första är att beslutsfattarna saknar kunskap och 

ambition för att handla rationellt och det andra sättet beror på att informationen som 
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tillhandahållits är svårbegriplig (ibid, s.3f). Ett annat irrationellt handlande som Brunsson 

nämner är ansvarstagandet vid ett beslut. Ofta innefattar politiskt agerande flera aktörer där 

tillit är viktigt. Men, det som ofta uppstår vid involvering av flera aktörer är att linjen för 

ansvarstagandet suddas ut, därmed blir handlandet irrationellt för att ingen tar på sig ansvaret 

(ibid, s.8). Brunsson anser dock att dessa förklaringar är otillräckliga och att andra perspektiv 

på vad som kan beskrivas som irrationellt behövs (ibid, s.3f). Därför kommer det normdrivna 

handlandet att lyftas in i uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

En norm säger vad en aktör bör eller inte bör göra. Det är ett accepterat sätt att agera på i ett 

visst sammanhang (Therborn, 2002). Ett normativt handlande särskiljs från ett rationellt 

beteende i att det inte sker försök till att optimera valet av ett beslut. Det är irrationellt för det 

inte utförs några kalkyler av olika alternativa åtgärder (ibid). När det gäller normativt 

beteende för aktörens egen skull kan det drivas av undermedvetenhet, att det uppstått en vana 

eller rutin vid att utföra en viss handling och att anledningen till denna rutin sedan länge 

förlorats eller helt enkelt inte reflekteras över. Då är handlingen irrationell (ibid).  

 

Två andra stora förespråkare av normativt beteende är James G. March och Johan P. Olsen 

som ofta talar om logiken för lämplighet. Inom detta perspektiv beskrivs handlandet följas av 

regler som är uppsatta inom olika institutioner (March and Olsen, 2009, s.3). Vad som menas 

med en institution är ”inställningen inom vilken styrning och beslutsfattande sker.” (ibid, s.5). 

Man kan säga att det är en samling normer för hur aktörerna ska uppföra sig i sina roller. 

Institutionerna formar arenor där aktörer kan mötas och interagera med varandra. Detta 

synsätt står därför i kontrast mot det rationella handlandet som argumenterats för innan. Man 

anser att aktörer inom den politiska arenan axlar olika roller och identiteter och med dessa 

kommer lämpliga regler för hur de ska bete sig och agera. Handlingen blir normativ då rollen 

och identiteten uppfattas hanteras på ett visst sätt av aktören (ibid, s.3). 

 

2.5 Analysram för att förstå innovativa policybeslut  

De fyra utgångspunkterna för uppsatsens teoretiska ramverk förenas ofta på något sätt i vissa 

aspekter som hittills framstått som otydliga. Politikens inriktning består ofta av grader av 

rationalitet vilket inte framkommit i tidigare litteratur. Den instrumentella politiken framställs 

ofta som rationell medan symbolpolitiska uttryck framställs som irrationellt. I detta avsnitt 
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kommer därför en beskrivning av hur dessa fyra utgångspunkter förhåller sig till varandra för 

att påvisa att den tidigare framställningen av de båda perspektiven är orealistisk. 

 

2.5.1 Instrumentellt-rationellt handlande 

Inom detta förhållande sker beslutsfattandet och politiska handlingar genom noggrant 

övervägande av olika alternativs fördelar och nackdelar. De politiska aktörerna kalkylerar 

konsekvenser och väljer ut det alternativ som effektfullast uppfyller de mål som blivit 

uppsatta. Det är viktigt vid rationellt handlande att komma ihåg att detta synsätt är orealistiskt. 

Ett perfekt rationalistiskt agerande kommer inte utmärka sig i uppsatsens empiri och därför 

måste man ta hänsyn till att politiska aktörer inte kan samla in all information men att 

analyserna ska baseras på objektivitet och noggrant övervägande.  

 

2.5.2 Instrumentellt-irrationellt handlande 

Om det instrumentellt-rationella handlandet ska ha en objektiv syn så baseras denna förening 

på mer subjektiva analyser där värderingar och personliga uttryck tar sin form. Beslutet 

behandlas i viss mån via kalkyleringar men det analytiska övervägandet är inte grundligt 

genomfört. Aktörerna agerar normstyrt men är formulerat som om det vore ett instrument. 

Vad det innebär är att det normativa handlandet skulle ge substantiella effekter. Åtgärden ger 

en effekt vilket i sig kan ses som instrumentellt men irrationellt i den mening att det baserats 

på ett normativt beteende om hur aktörerna bör eller inte bör agera.  

 

2.5.3 Symbolpolitiskt-rationellt handlande  

Vid symbolpolitiskt-rationellt handlande vilar besluten på ideologiska grunder och 

värderingar. Aktörerna vill belysa en viktig fråga och använder sig av symbolpolitiska 

aspekter för att göra det. Det ses som ett kraftfullt slag i luften. Åtgärden kan ha effekt men 

den är inte till för att nå aktörernas målsättning utan är effektiv i den bemärkelsen att vilja 

belysa en politiskt viktig fråga. Då sker det analytiska övervägandet av medel som lämpligast 

kan nå den sortens effekt. Det kan också vara så att aktörerna vill visa framfötterna. Att de tar 

ett steg framåt i en fråga som allmänheten anser relevant. Även om åtgärden inte ger effekt så 

visar det att aktörerna tänkt till i hur de ska få allmänheten att se att de faktiskt tar tag i frågan. 

Det andra synsättet som diskuterades i ett tidigare avsnitt var användandet av symboler i 

politiken. Här kan det användas som ett verktyg för att kommunicera den politiska viktigheten 

till allmänheten. Symbolerna kan vägleda och samtidigt skapa enighet och samhörighet bland 
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både allmänheten men också andra aktörer. Symboler kan också förenkla frågor som är svåra 

att greppa och de kan användas i media för att ytterligare belysa hur viktig frågan är.  

 

2.5.4 Symbolpolitiskt-irrationellt handlande  

Inom denna genre följs handlandet av rutiner. Det kan vara handlingar som alltid utförts men 

som saknar substantiella effekter. Det blir normativt och irrationellt i det avseendet att man 

gör det man alltid gjort. Anledningen till varför man utför handlingen kan också ha glömts 

bort eller att det inte reflekteras över längre. Det har blivit en vana som är svår att bli av med. 

Om en handling slutar utföras, riskerar de politiska aktörerna att allmänheten reagerar negativt 

och därför fortsätter de med den rutinmässiga handlingen även fast att det inte ger konkreta 

effekter. Den noggranna kalkyleringen saknas för det finns förmodligen andra alternativ som 

skulle ge bättre effekt men det är bekvämt och enkelt att fortsätta med det som ansetts som en 

norm. Beteendet är förväntat då aktörerna uppför sig enligt normen för deras roller och 

identiteter. En annan normativ aspekt innebär att institutioner, som innehåller en samling 

normativa roller för hur aktörer ska uppföra sig, formar arenor där aktörer kan mötas. På detta 

sätt kan ett symbolpolitiskt-irrationellt handlande vara konstruktionen av sådana mötesplatser 

där olika aktörer kan träffas och diskutera viktiga frågor men som saknar konkreta åtgärder. 

Arenorna blir på så sätt ett slags diskussionsforum men det leder inte till substantiella effekter.  

 

Nedan ges en sammanfattning av analysramen för innovativa policybeslut.  

  

  

               Figur 1. Sammanfattning av analysramen för innovativa policybeslut 
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2.6 Operationalisering  

I detta avsnitt utvecklas den här uppsatsens operationaliserande definition för att det ska vara 

mätbart och kunna appliceras på empirin.  

 

2.6.1 Instrumentellt-rationellt handlande eller instrumentellt-irrationellt handlande  

Om motiven bakom emitteringen av gröna obligationer i svenska kommuner och landsting är 

rationellt underbyggda utifrån det instrumentella perspektivet skulle det finnas väl 

dokumenterade underlag för beslutet. Besluten skulle också tydligt argumentars utifrån för- 

och nackdelar med det beslutade alternativet men också jämföras med ett eller flera andra 

alternativ som stod vid förfogande. Om beslutsprocessen var lång och andra alternativ stod i 

motsats till emitteringen av gröna obligationer skulle det också tyda på ett rationellt 

handlande. För att det mest lämpade alternativet för en specifik situation ska väljas måste 

noggranna kalkylerande överväganden ske av alla alternativen vilket tar lång tid att göra.  

 

Om det saknas underlag för besluten och beslutsprocessen var kort bör det tyda på ett 

instrumentellt-irrationellt handlande. Ett sådant handlande bör också grunda sig i om det till 

viss del förekommit ett analytiskt övervägande men att tillgång till information för att fatta ett 

maximerande beslut saknas. Det är avgörande om det för aktörerna fanns tillgång till 

information eller inte. Om det inte gjorde det är det omöjligt att göra kalkylerande 

beräkningar för vad som vore mest lämpligt att besluta. Det är viktigt att komma ihåg att 

besluten ska ge substantiella effekter. Gör de inte det anses motiven som mer symbolpolitiskt-

irrationella. Motiven är också instrumentellt-irrationella om de baserats på värderingar och 

personliga aspekter. Beslutet anses som en konkret åtgärd men det har inte beslutats på basis 

av noggranna överväganden utan utifrån aktörernas roller och identiteter. Det skulle till 

exempel kunna ta uttryck i att aktörerna anser att deras roll inom organisationen är att ta 

vågade och innovativa beslut som leder till konkreta åtgärder. Ett sista tänkt irrationellt 

handlande skulle kunna tolkas utifrån om motiven bakom emitteringen av gröna obligationer 

innefattar flera aktörer och om ansvaret för beslutsfattandet på så sätt gör att det är svårt att 

urskilja vem som står som ansvarstagande vid ett eventuellt misslyckande.  

 

2.6.2 Symbolpolitiskt-rationellt handlande eller symbolpolitiskt-irrationellt handlande  

Om motiven bakom emitteringen av gröna obligationer i svenska kommuner och landsting 

istället är rationellt underbyggda utifrån det symbolpolitiska perspektivet skulle gröna 
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obligationer sakna substantiella effekter. Detta skulle kunna mätas genom att se om gröna 

obligationer har en direkt effekt på klimatpåverkan eller miljömässiga problem i kommunerna 

och landstinget. Ett handlande inom detta perspektiv skulle också ta uttryck i om gröna 

obligationer används som medel för att belysa för allmänheten att aktörerna börjat ta tag i den 

miljöpolitiskt viktiga frågan. Miljöpolitiskt agerande skulle på så sätt associeras med gröna 

obligationer. Det ska i viss mån ha skett någon form av rationellt övervägande. Ett annat sätt 

för hur symbolpolitiskt-rationellt handlande bör ta uttryck är aktörernas sökande av medial 

uppmärksamhet. Gröna obligationer skulle kunna användas som en symbol i 

informationskampanjer med instrumentella syften. Till sist skulle ett sätt att uppfatta ett 

rationellt beteende inom detta perspektiv vara om aktörernas motivering och de verkliga 

motiven inte är densamma. Om aktörerna har en egen politisk agenda de vill följa så kommer 

motiveringen de ger till allmänheten inte att vara densamma som de faktiska motiven bakom 

emitteringen av gröna obligationer. 

 

Om aktörerna gjort noggranna analyser över de mest lämpliga åtgärderna och motiverar 

varför beslutet tagits men att åtgärden sen saknar konkreta effekter och ändå fortsätter arbetet 

med gröna obligationer, skulle det tyda på ett typiskt symbolpolitiskt-irrationellt handlande. 

Detta skulle kunna uppfattas som ett misslyckande men behöver inte var det då det riktiga 

motivet kan ha varit att belysa en viktig fråga och visa framfötterna för allmänheten. (Om 

detta görs medvetet är det dock ett symbolpolitiskt-rationellt handlande).  

 

Symbolpolitiskt-irrationellt handlande skulle ta uttryck i att aktörerna uppför sig på ett 

rutinmässigt sätt där deras handlingar speglar ett normativt beteende. Beslutet skulle sakna 

konkreta effekter men det är ett beteende eller ett sätt att agera som är hårt ingjutet i 

aktörernas roll. Ett exempel på det kan återknytas till det instrumentellt-irrationella 

handlandet av aktören som ser det som sin roll att ta vågade och innovativa beslut. Om 

motiven för att emittera gröna obligationer grundades på ett sådant normativt beteende men 

att beslutet inte antas ge en konkret effekt, skulle handlandet uppfattas som symbolpolitiskt-

irrationellt.  
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3. Metod  

 

3.1 Datainsamling och undersökningsmetod  

I denna uppsats används en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse kring det ämne 

som studerats (Bryman, 2008, s.341f). Då gröna obligationer är en nylanserad produkt och 

inte emittertas av kommuner och landsting tidigare, saknas tillgång till stort datamaterial 

vilket gör att en kvalitativ undersökning är mest attraktiv. Insamling av data skedde via 

telefonintervjuer med kommunal- och landstingspolitiker från Örebro Kommun, Göteborgs 

Stad och Stockholms läns landsting. Valet att intervjua politiska aktörer i respektive kommun 

och landsting grundades i att de besitter kunskap och information som inte finns skrivet i 

styrdokument och på hemsidorna. Politiska aktörer är duktiga på att motivera sina svar väl 

vilket kan uppfattas som motiv men dessa motiveringar kan dölja de verkliga motiven till ett 

beslut. Detta har i uppsatsen försökt tagits hänsyn till.  

 

Telefonintervjuerna genomfördes på grund av att intervjupersonerna befann sig på annan ort. 

Fördelen med telefonintervjuer är att risken för en intervjuareffekt minskar. Vid direkta 

intervjuer kan intervjupersonerna påverkas av faktorer hos intervjuaren som i sin tur kan 

påverka svaren. En nackdel med att inte utföra direkta intervjuer är att det inte går att tolka 

kroppsspråk, ansiktsuttryck eller reaktioner (Bryman, 2008, s.208f) som kan spegla eventuella 

bakomliggande motiv. Innan varje intervju gjordes ett frågeschema med de teman som skulle 

behandlas. Intervjuerna spelades in med tillåtelse av intervjupersonerna och transkriberades i 

syfte att undvika eventuella misstolkningar i intervjuerna.  

 

3.2 Val av fall 

I uppsatsen kommer emitteringen av gröna obligationer att undersökas i tre kommuner och 

landsting. Dessa är Göteborgs Stad, Örebro Kommun och Stockholms läns landsting (SLL). 

Detta i syfte att undersöka om innovativa idéer drivs fram av instrumentella- eller 

symbolpolitiska motiv och om dessa är rationellt underbyggda.  

 

Undersökningen har avgränsats till att undersöka en miljöpolitisk innovation, gröna 

obligationer, vilket gör att gröna obligationer ses som ett fall av en innovativ idé eller policy. 

Varför uppsatsen valts att avgränsas på detta sätt beror på att miljöpolitiskt arbete i många 
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avseenden framstår som symbolpolitiskt och därför ett bra fall att undersöka uppsatsens syfte 

och frågeställning.  

 

Anledningen till att gröna obligationer valdes som det empiriska fallet av en innovativ policy 

som studerats beror på att det är en nylanserad produkt. Det är en innovation som anses öka 

medvetenheten och engagemanget gällande minskningen av klimatrelaterade- och 

miljömässiga problem. Valet av de tre kommuner och landsting som gröna obligationer 

studerats i har skett genom ett strategiskt urval och motiveras genom att de var de tre första 

aktörerna i Sverige att emittera en grön obligation på kommunal och statlig nivå. Då gröna 

obligationer är ett nytt inslag i den kommunala och statliga politiken finns det inte tillgång till 

stora mängder data. Detta är också en anledning till varför intervjuer valdes för att samla in de 

empiriska data. Dessa tre kommuner och landsting har, då de var först, mest tillgång till den 

information som behövs för att studera motiven och valdes därför ut som studieobjekt för 

denna uppsats. I uppsatsen betraktas datamaterialet som insamlats via intervjuer som utsagor 

av gröna obligationer i Sverige. Uppsatsen är inte en jämförande studie utan de tre utvalda 

studieobjekten representerar alla kommuner i Sverige som emitterat en grön obligation.   

 

3.3 Urvalsmetod  

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning intervjuades sex personer som var väl 

insatta i emitteringen av gröna obligationer. Då en grön obligation har både en koppling 

finansiellt och miljömässigt i kommunerna och landstinget valdes intervjupersoner från båda 

avdelningar. För att finna motiven bakom emitteringen av en grön obligation behövde 

intervjupersonerna vara väl insatta i processen. På så sätt gick det att få förståelse för hela 

konceptet bakom en grön obligation och motiven för att emittera en sådan. Valet av 

intervjupersoner gjordes på basis av ett strategiskt urval och ett snöbollsurval. På basis av det 

strategiska urvalet kontaktades de intervjupersoner som framstod som väl insatta i ämnet 

genom efterforskning på var kommuns och landstings hemsida. På basis av snöbollsurvalet 

förfrågades intervjupersoner om det fanns någon annan insatt person som kunde bidra med 

ytterligare information till ämnet. I Stockholms läns landsting intervjuades endast en insatt 

person från Internfinans vilket gör att den miljömässiga aspekten för undersökningen i det 

studieobjektet går förlorat. Det kan såklart påverka undersökningens resultat och slutsats men 

valet att fortfarande ha med Stockholms läns landsting grundar sig i att uppsatsen inte är 

uppbyggd att jämföra datamaterialet mellan studieobjekten. De behandlas som utsagor av 



14 
 

emitteringen av gröna obligationer i svenska kommuner och då blir det material som samlats 

in via intervjun och offentliga dokument från Stockholms läns landsting fortfarande relevant 

att använda i uppsatsen.  

 

3.4 Intervjumetod  

Intervjumetoden som användes bestod av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna var 

strukturerade genom en viss uppsättning frågor som ska behandlas i intervjun utefter ett 

frågeschema. Ordningsföljden brukar variera beroende på vilken riktning intervjun tar men 

det är vanligt att frågorna följs i någorlunda uppsatt ordning. Frågorna är också mer allmänt 

formulerade vilket gör att intervjupersonen har stort utrymme att svara på frågorna som ställs. 

Intervjuaren har också möjlighet att ställa följdfrågor om man vill anknyta till något som 

intervjupersonen sagt. (Bryman, 2008, s.206 och 414f). Valet till denna form av intervjumetod 

berodde på att intervjupersonerna var olika aktörer inom de kommunala och statliga 

sektorerna och som hade olika kunskaper och insyn till gröna obligationer. Att använda sig av 

strukturerade intervjuer där det finns en tydlig mall som måste följas (ibid, s.203) hade inte 

passat då de olika aktörerna kunde ge svar på lite olika frågor.  

 

Alla intervjuer skulle utformas som semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna 

intervjuades en åt gången. En av intervjuerna bestod dock i något som kan liknas vid en 

fokusgrupp där två informanter från samma kommun intervjuades samtidigt på grund av 

tidsbrist och bekvämlighet för intervjupersonerna. Intervjun strukturerades dock enligt samma 

princip som resterande intervjuer.  

 

Intervjuguiden (se appendix 1) bestod av sex mindre teman som skulle behandlas under 

intervjuns gång. De var:  

1) Kontakt, intresse och reaktion   

Här eftersträvades att få en inblick i hur aktörerna uppfattade gröna obligationer. Gav gröna 

obligationer ett positivt eller negativt intryck?  

 

2) Beslutsprocess och drivkraft 

Här eftersträvades att förstå beslutsprocessen. Hur startade den, vilka tog initiativet, var det en 

lång process och vad var aktörernas drivkraft?  
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3) Samverkan 

Då en grön obligation både ses som ett finansiellt- och miljömässigt verktyg bör det finnas ett 

samarbete mellan olika aktörer inom dessa områden.  

 

4) Uppmärksamhet  

Gröna obligationer har fått stor medial uppmärksamhet för att det är en ny produkt och därför 

eftersträvas i detta tema att undersöka om det är något aktörerna handlat efter.  

 

5) Gröna projekt  

Vid diskussion av projekten är önskan att se vilken effekt de har. Vilka projekt är det som 

finansierats och hur klassas de som grön. Vilken effekt har de på klimatpåverkan och 

miljöproblemen i respektive kommun och landsting.  

 

6) Framtidsutsikter  

Sist eftersträvas att diskutera produktens framtidsutsikt.  

 

3.5 Presentation av intervjupersoner  

I detta avsnitt följer en presentation av de personer som intervjuats för att kunna besvara 

uppsatsens syfte och frågeställning. Att tänka på är att intervjupersonerna hanteras som 

informanter. Två av intervjupersonerna valde att framstå som anonyma och kommer därför 

under uppsatsens gång att refereras till informant 1 och informant 2.  

 

3.5.1 Magnus Borélius, finanschef, Göteborgs Stad  

Magnus Borélius är finanschef i Göteborgs Stad. Finansavdelningen arbetar med att hantera 

alla finansiella tjänster i koncernen. Göteborgs Stad har en centraliserad finansfunktion vilket 

innebär att alla bolag inom staden nyttjar finansavdelningens tjänster. Det finns många stora 

koncerner i staden och när de lånar pengar så lånar de pengar av finansavdelningen. Borélius 

tar också hand om riskhantering kring gröna obligationer i staden och hanterar även 

kringtjänster kopplat till verktyget. 

 

3.5.2 Svante Sjöstedt, miljöutredare på Miljöförvaltningen, Göteborgs stad  

Svante Sjöstedt jobbar som miljöutredare på Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Hans fokus 

ligger i miljöstrategiska frågor och framförallt klimat- och energifrågor. Miljöförvaltningen 
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har en utpekad roll att samordna, leda och följa upp hela stadens miljöarbete och alla 

förvaltningar och bolag. Största ansvaret ligger i att ta fram olika policys och strategier för hur 

man ska jobba med olika miljöfrågor. Svante Sjöstedt arbetar framförallt med stadens 

klimatprogram som togs fram av kommunfullmäktige i september 2014.  

 

3.5.3 Sara Pettersson, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad  

Sara Pettersson arbetar på Stadsledningskontoret i Göteborg på avdelningen för 

Stadsutveckling. Avdelningen arbetar brett med alla sorters frågor som inte rör välfärd och 

utbildning i kommunen. Sara Pettersson är planeringsledare inom området för klimat och 

miljö.  

 

3.5.4 Victoria Hassell, projektledare på Internfinans, Stockholms läns landsting (SLL) 

Victoria Hassell arbetar som projektledare på Internfinans i Stockholms läns landsting och 

haft den positionen i ca 2,5 år. Internfinans fungerar som en internbank för landstingets 

förvaltningar och bolag och hanterar koncernens in- och utlåning. Victoria Hassell är 

projektledare inom bland annat gröna obligationer.  

 

3.5.5 Informant 1 och 2, Örebro Kommun  

Då dessa intervjupersoner valt att vara anonyma så kommer de hädan efter refereras till 

informant 1 och 2 i uppsatsen. För att inte avslöja personernas identitet så kan inte deras roll i 

kommunen nämnas. Alla intervjupersoner intervjuades endast för deras kunskap inom ämnet 

och därför anses dessa två informanter besitta goda kunskaper om gröna obligationer i 

Örebros kommun och därför relevanta intervjuobjekt för att svara på uppsatsens syfte och 

frågeställning.  
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4. Empiri  

I detta avsnitt kommer empirin från intervjupersonerna presenteras.  

 

4.1 Göteborgs Stad 

Borélius (Göteborgs Stad) kom i kontakt med gröna obligationer för första gången våren 2013 

då han tillsammans med några kollegor hade ett möte med SEB och Världsbanken om hur de 

skulle förvalta stadens stiftelsemedel. De blev tillfrågade om de ville placera dessa medel i 

gröna obligationer. Borélius första intryck av gröna obligationer var positivt. Han tyckte att 

det kändes rätt att kunna koppla ihop pengar med hållbarhet och med städer som växer.  

 

Vi började tänka att man kunde vända på det här och ta det till en stad som har 

ett klimatprogram och ett miljöprogram som då börjar på en annan nivå som man 

kan finansiera på det här sättet. Det var så det började. När vi då gjorde den 

första gröna obligationen i september 2013 så blev vi första staden i världen och 

första aktören i norden att göra det här enligt Världsbankens sätt. (Borélius, 

Göteborgs Stad) 

 

Borélius (Göteborgs Stad) såg det svåra i att emittera en grön obligation då det var första 

gången som en stad finansierat i gröna obligationer. ”Det var ju ingen som gjort det här på 

den här nivån förut.” (ibid). Enligt Borélius (ibid) fanns det alltid en tveksamhet till hur de 

skulle gå tillväga och vad investerarna ville ha men uttryckte att de aldrig tvivlade på att de 

skulle göra det. ”Det kändes bra men det var den känslan vi kunde ha eftersom ingen annan 

hade gjort det förut så det var baserat på en liten känsla.” (ibid).  

 

Beslutet att börja med finansiering i gröna obligationer var enkel. I stadens budget står det 

uttryckt att de beslut som de arbetar efter ska baseras på sociala, ekonomiska och hållbara 

aspekter. Som finansavdelning har det tidigare varit svårt att lyfta in hållbarhetsaspekten och 

nu såg de ett sätt att kunna bidra till det målet. Innan har det inte funnits de rätta verktygen. 

Gröna obligationer blev en utveckling i det dagliga arbetet då det sågs som ett bra verktyg och 

emitteringen av en grön obligation gjordes för att det fanns ett finansiellt intresse av det 

(Borélius, Göteborgs Stad). ”För att öka trovärdigheten i ditt klimatarbete så lägger du till 

ytterligare ett verktyg. Du visar att pengar hör hemma där också.” (ibid).  
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Vi hade aldrig kunnat drömma om den uppmärksamhet som det genererat. För oss 

var det ett sätt att koppla ihop alla aspekter med det vi gör men sen har det fått ett 

fokus som varit väldigt svårt att förutse. För vår del fanns det aldrig någon PR-sida 

på grund av att vi aldrig skickat ut något eller gjort något i början av det här utan 

vi har hela tiden fått frågan kring vad det är vi gör och så har det vuxit efter hand. 

(Borélius, Göteborgs Stad) 

 

De har alltid ställt upp och svarat på frågor när det funnits andra aktörer som varit intresserade 

men aldrig för att själva skapa uppmärksamheten. De får många frågor och Borélius 

(Göteborgs Stad) anser att det är viktigt att sprida den kunskap de har då de var först. ”Då kan 

andra aktörer ta sig snabbare upp på banan.” (ibid). Borélius (ibid) nämner att man ska 

komma ihåg att gröna obligationer endast är ett verktyg och inte en lösning. För att det ska 

fungera behövs ett fungerande klimatprogram, miljöprogram eller hållbarhetsprogram (ibid).  

 

Sen för hur det ska finansieras, ja då kan man använda gröna obligationer. 

Varför det fått uppmärksamhet och stort fokus är för att det är det som sticker ut. 

Det var ingen som gjort det tidigare och det är inte riktigt lika spännande att 

prata om hållbarhetsprogram för det finns redan väldigt många. (Borélius, 

Göteborgs Stad) 

 

Efter emitteringen av gröna obligationer har marknaden vuxit. År 2013 då Göteborgs Stad 

började med detta var den värd mellan 10-15 miljarder dollar. ”Det var ju marginellt så det 

fanns en viss risk att satsa på det här.” (Borélius, Göteborgs Stad). Året efter hade 

marknadsvärdet stigit till 35-40 miljarder dollar och idag (2015) är det värt ungefär 100 

miljarder dollar (ibid).  

 

Vår exponering har vuxit i takt med att marknaden har vuxit. Från början var det 

en tro från vår sida men nu när fokus blivit större och marknaden växer blir det 

större fokus på de som var först. Det finns andra aktörer som givit ut större gröna 

obligationer än vi gjort men vi är ändå i fokus för att vi var först. Sen ökade fokus 

ytterligare när miljöorganisationer också fick upp ögonen för det här. (Borélius, 

Göteborgs Stad)  

 



19 
 

För Göteborgs Stad har det inte funnits några naturliga samarbeten mellan de två 

avdelningarna (finans och miljö) även fast det finns tydliga mål på att det borde göra det 

(Sjöstedt, Göteborgs Stad; Borélius, Göteborgs Stad). Miljöavdelningen behöver kapitalflöden 

som finansavdelningen kan ge och styra men de i sin tur vet inte vart pengarna behöver styras 

åt för håll och det är det miljöavdelningen har expertis inom (ibid). ”Två udda 

samarbetspartners sitter vid samma bord. Det är väldigt lätt att säga nej från båda håll, att vi 

inom finans inte vill arbeta med hållbarhet och tvärtom men kopplingen finns där” (Borélius, 

Göteborgs Stad).  

 

Det som jag tror är viktigt är att finans ska inte lära sig miljö. Finans ska inte ut 

och prata om miljöfrågorna utan vi måste ju ha ett 100-procentigt förtroende för 

våra kollegor som arbetar med hållbarhet. Det de levererar är rätt för det är det 

vi sen går ut i finansmarknaden och säljer. Sen kan inte jag stå och diskutera 

huruvida biogas eller miljöbilar är rätt miljösatsning, det måste de som arbetar 

med de frågorna göra. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte blandar ihop 

att finansmänniskor börjar diskutera miljö utan det ska fortfarande ligga hos 

miljöavdelningen. Så samarbetet är jätteviktigt att det blir välfungerande. 

(Borélius, Göteborgs Stad)  

 

Vid emittering av Göteborgs Stads första gröna obligation visste de inte om någon skulle köpa 

obligationen eller inte. Det fanns ingen styrgrupp för hur beslutet eller processen kring 

emitteringen av gröna obligationer skulle gå till men efteråt startades ett samarbete mellan 

miljöförvaltningen, stadsledningskontoret och stadsutvecklingskontoret.  Det har blivit ett 

djupare samarbete mellan avdelningar. ”När man gör något första gången så tror jag inte att 

någon har en process på plats för du vet inte vad du står inför och har du det så får du ändå 

göra om den. Det är lite steg för steg första gången.” (Borélius, Göteborgs Stad).  

 

Det svåra, enligt Borélius (Göteborgs Stad), är att veta vilka projekt som kan räknas som 

gröna då det saknas ett tydligt regelverk. Sedan finns det alltid en risk att vissa projekt som 

finansieras genom gröna obligationer inte kan klassas som gröna och det är marknadens 

sårbarhet (ibid).  

 

Det är viktigt att man har dialog hela tiden och det unika är att både investerar 

och banker syr ihop affären och utgivarna sitter vid samma bord och pratar om 
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vad som är grönt och hur det fungerar och vad som fungerar. (Borélius, 

Göteborgs Stad)  

 

Svante Sjöstedt (Göteborg Stad) hörde för första gången talas om gröna obligationer strax 

efter att staden lanserat sin första gröna obligation och påpekar att det uppmärksammades 

väldigt mycket.  

 

Jag förstod inte riktigt varför först. Jag såg att det handlade om stora lån, alltså 

stora pengar som var specificerade för miljöprojekt i Göteborg genom gröna 

obligationer. Men det var svårt att förstå den enorma storheten och sprängkraften 

i det och det tror jag handlar om en ovana att samarbeta mellan miljö- och 

finansmänniskor generellt men också inom vår stad. (Sjöstedt, Göteborg Stad) 

 

Sjöstedt, (Göteborgs Stad) anser att det är de ekonomiska resurserna som i slutändan avgör 

om en förändring sker i samhället eller inte och ser positivt på att gröna obligationer fått så 

pass stor uppmärksamhet att miljö och finans kan kopplas samman på det sätt som det nu 

gjorts.  

 

Initiativet kom inte från oss som jobbar miljöstrategiskt, vilket det oftast gör, utan 

det kom från finansavdelningen. Från att ha varit från två olika världar så träffas 

vi nu väldigt ofta. Det är ofta som finansavdelningen springer omkring på 

miljökontoret och vi har helt plötsligt hamnat i samma fokus. (Sjöstedt, Göteborg 

Stad) 

 

Sjöstedt (Göteborg Stad) tror att det kommer ha betydelse på lång sikt och menar att de har 

ögonen på sig nu när de var första staden i världen att emittera en grön obligation. Med den 

positiva uppmärksamhet de fått anser han att det är förpliktigat att sprida kunskapen vidare. 

Dels för att det ger mycket PR men också en chans att sprida något de tror är bra (ibid).  

 

Sjöstedt (Göteborgs Stad) tror dock inte att fenomenet av gröna obligationer gör att de gör 

miljörelaterade saker som de inte skulle ha gjort annars men just samarbetet mellan de olika 

avdelningarna har kommit från det. Enligt Sjöstedt (ibid) är de väldigt medvetna om vilka 

miljöproblemen är, vad de måste göra och vilka deras miljö-och programåtgärder är men 

gröna obligationer är något som lyfter upp det ännu mer. Han har märkt att när de får frågor 
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och berättar om stadens miljöarbete så blir gröna obligationer något viktigt. Han anser också 

att gröna obligationer kommer ha positiv effekt på miljön men på lång sikt (ibid).  

 

Sara Pettersson (Göteborgs Stad) kom också i kontakt med gröna obligationer efter att staden 

emitterat en för första gången. Det hon gör är att jobba med ramverket för stadens emittering 

av gröna obligationer och uppföljning av de projekt som ingår. För Pettersson (ibid) blev 

gröna obligationer intressant för att det kändes som en naturlig del i det arbete som Göteborgs 

stad driver och vill driva. Hon ser, precis som Borélius, att gröna obligationer bara är 

ytterligare ett verktyg för att kunna arbeta med de klimatprogram och strategier som staden 

redan påbörjat. ”Finans är lite en av de sista sektorerna som vi kopplar på. Vi jobbar med flera 

olika verktyg och vi går igenom vilka verktyg som finns och vilka möjligheter vi har att 

arbeta mot målen.” (Pettersson, Göteborgs Stad).  

 

Ramverket, rutinerna och processerna för att ge ut gröna obligationer har arbetats fram under 

tiden och Pettersson anser att Göteborgs Stad varit lösningsorienterade och modiga i 

processen eftersom det tidigare inte gjorts och på så sätt inte funnits någon annan kunskap att 

ta del av. ”Det fanns inget som talade emot att inte ge ut egna obligationer så därför gjorde vi 

det.” (Pettersson, Göteborgs Stad).  

 

Pettersson (Göteborgs Stad) tror att den stora uppståndelsen kring gröna obligationer i staden 

beror på att de olika avdelningarna har börjat samarbeta mer. Miljöverksamheten har jobbat 

länge med sina frågor och finansbiten har inte varit inblandad på ett tidigt stadie. Det här var 

en pusselbit för flera avdelningar som saknades och som föll på plats. Miljöavdelningen är 

glad att kunna använda ett nytt verktyg och finansavdelningen är glad att kunna inkorporera 

miljöaspekter i sitt arbete. Det finns utvecklingspotential för båda två vilket i sin tur kan leda 

till nya finansiella produkter och styrmedel för att nå miljömålen. Ur ett kort perspektiv har 

projekt inom Göteborgs Stad fått ökat fokus och staden får synas på arenor och områden de 

inte synts på tidigare (ibid).  

 

Projekten som finansierades av gröna obligationer valdes till en början ut av 

miljöförvaltningen genom enkla förfrågningar angående vilka projekt som fanns. Nu har de 

börjat utarbeta ett ramverk för att framhäva hela bredden av de miljöprojekt som finns. ”Man 

kan prata om olika nyanser av grönt.” (Pettersson, Göteborgs Stad). I början var det ett enkelt 

urvalsförfarande då det var en liten obligation i relation till hur mycket lån de hade vilket gav 
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ett litet urval. Då kunde de välja projekt som kändes bäst och lättast för tillfället. Allt eftersom 

de började jobba på bredden ökade kravet på projektens duglighet. ”När är det för ljusgrönt?” 

(ibid). Så länge de riktiga produktionsrutinerna inte finns måste avdelningarna ha dialog med 

varandra om vilka projekt som är lämpligast.   

 

För tillfället är det en långsiktig process. Det går inte att mäta vad investeringsvolymen i 

gröna obligationer har för påverkan. Om man kunde det skulle målsättningar kunna skapas för 

hela volymen vilket skulle ge en större drivkraft och högre påverkan i de enskilda projekt som 

investeras i. ”Då skulle det bli ett verkligt styrmedel för att uppnå våra miljömål.” (Pettersson, 

Göteborgs Stad). Även fast det inte är mätbart ännu anser Pettersson (ibid) att gröna 

obligationer har en positiv kraft för ökad måluppfyllnad.  

 

För oss på miljösidan så är det nog ganska mycket det att vi bidrar till ökad 

finansiell stabilitet och trygghet för Göteborgs Stad som helhet och att man ser till 

att vi är en stad som tar hänsyn till dessa saker. För miljösidan ska man inte 

underskatta det här nätverket, de här samtalen, det tvärvetenskapliga arbetet och 

vad det kan ge för staden och att vi som stad bidrar till att andra aktörer gör 

saker. Att det sker saker i samhället, en rörelse som vi är med och puttar på. Det 

är nog det viktigaste för miljösidan. (Pettersson, Göteborgs Stad)  

 

4.2 Stockholms Läns Landsting (SLL)  

Victoria Hassell från Stockholms Läns Landsting (SLL) började arbeta med gröna 

obligationer år 2013. Hon hörde talas om det år 2007 men ansåg det inte applicerbart för SLL 

att engagera sig i marknaden. De enda existerande aktörerna vid det tillfället var Europeiska 

investeringsbanken och Världsbanken. I och med att gröna obligationer växte på marknaden 

började finansavdelningen samarbeta med miljöavdelningen och i maj 2014 emitterade de sin 

första gröna obligation. Intresset för gröna obligationer hos SLL berodde på att de hade 

kommit långt i sitt miljöarbete och var en central fråga i länet. ”Vi har kommit jättelångt i vårt 

miljöarbete samtidigt som trycket på Stockholm är enormt.” (Hassell, SLL). Det var 

Internbanken inom SLL som var initiativtagarna och tog kontakt med miljöavdelningen. 

Internbanken fick bra respons från miljöavdelningen så det kändes naturligt för båda 

avdelningarna att starta samtal kring gröna obligationer (ibid).  
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Vi samarbetar med miljöavdelningen på andra punkter. Vi har en 

miljörepresentant på landstinget internbank som har mycket dialog med dem och 

som kommunicerar ut till oss. Så det finns ett gediget miljöarbete som genomsyrar 

hela landstinget men det här var första gången som vi kopplade ihop vår 

verksamhet med dem. (Hassell, SLL)  

 

Det fanns ingen utarbetad process då de gjorde detta första gången så projekten valdes ut 

genom dialog mellan avdelningarna. Hassell (SLL) anser att svårigheten med gröna 

obligationer är att det just saknas ett tydligt ramverk för vilka projekts som väljs ut. ”Det finns 

inga tydliga lagar kring det här och det skapar viss osäkerhet.” (ibid). De projekt i SLL som 

finansierats av gröna obligationer är utbyggnaden av Roslagsbanan och om-och nybyggnation 

av Södertälje sjukhus. Dessa två projekt fanns redan med i SLL:s investeringsplan och både 

internbanken och miljöavdelningen tyckte att dessa två projekt var bra att finansiera genom 

gröna obligationer. En del av utbyggnaden med Roslagbananen innebar att bullerskydd sattes 

upp för att minska oljud för samhällen som ligger längs med transportsträckan (Hassell, SLL).  

 

Visst vi bygger dubbla spår och vi ökar möjligheten för allmänheten att resa med 

roslagsbanan men det här får konsekvenser för dom som bor runt omkring. Man 

vill göra det så bra som möjligt för dom så då har man utvecklat olika typer av 

bullerskydd. Vi försöker få med de sociala aspekterna i hållbarhetstänket. Under 

perioden vi finansierat Roslagsbanan med de här pengarna så har utbyggnaden 

av spår och upprustning av vagnar fallit in under klimat och miljö. I och med att 

det utvecklats ser vi att det går att väga in andra aspekter av hållbarhet också. På 

så sätt ser vi att vi kan finansiera bullerskydd genom gröna obligationer. Vi vill få 

med hela bilden och inte bara fokusera på klimat. (Hassell, SLL)  

 

Enligt Hassell (SLL) sparar de 80 ton koldioxid på att människor åker kollektivt jämfört med 

om de skulle välja bilen. Målet med projektet var att öka resandet med kollektivtrafiken så att 

färre människor tar mindre miljövänliga alternativ (ibid).  

 

Det finns ingen utarbetad process att granska investeringarna på. Internbanken och 

miljöavdelningen skriver ibland återrapporteringar på SLL:s hemsida men annars för mer 

utförlig information måste man kontakta båda avdelningarna om man vill veta mer. Hassell 
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(SLL) berättade att en av investerarna efterfrågade ett studiebesök på Södertälje sjukhus vilket 

dom mer än gärna anordnade för att investeraren kunde ställa de frågor han hade.  

 

Hassell (SLL) tror att gröna obligationer som verktyg kommer ha positiva effekter i 

framtiden. Det ökar medvetenheten för att det kopplar samman både finansavdelningen och 

avdelningen för miljö och hållbarhet. ”Det har blivit en ökad efterfrågan på 

informationsspridning om gröna obligationer vilket alla iblandade i SLL tycker är roligt.” 

(ibid).  

 

4.3 Örebro Kommun 

Informant 1 fick höra talas om gröna obligationer för första gången efter att Göteborgs Stad 

emitterat en grön obligation. De började kontakta banker för att se hur de själva skulle kunna 

genomföra en sådan finansiering. Informant 2 hörde talas om det redan 2007 då Världsbanken 

var först i världen att ge ut en grön obligation. Båda informanterna var positiva till fenomenet.  

 

Min första reaktion var hoppfullhet. Att använda det som ett redskap där vi kan 

uppnå social hållbarhet inom ramen för en planet. Nu används planeten som om 

vi hade flera planeter. Det gäller att styra om och det är väldigt roligt när 

ekonomin kan användas på det här sättet. (Informant 2, Örebro Kommun)  

 

Anledningen till att Örebro kommun började placera pengar i gröna obligationer var för att de 

såg en efterfrågan på klimatsmarta placeringar (Informant 1, Örebro Kommun). Informant 2 

(Örebro Kommun) tror att sprängkraften i gröna obligationer kommer från att flera stora 

instanser i världen lyft fram betydelsen av att koppla ihop ekonomi och hållbarhetsfrågor. 

”USAs president Barack Obama och FNs generalsekreterare och många andra instanser 

försöker lyfta fram sådana här lösningar och det ger sprängkraft i aktivitetens potential.” 

(Informant 2, Örebro Kommun). Båda informanterna anser att efterfrågan kommer att öka för 

fler investerare söker klimatsmarta lösningar. Detta är något som framkommit i en 

undersökning av Världsnaturfonden  i mars 2015 (Informant 2, Örebro Kommun). De ser 

dock att det kan uppstå en risk av green washing där aktörer öronmärker något som ”grönt” 

fast det inte är det. ”Det skulle kunna användas på det sättet men jag tror att de goda krafterna 

är övervägande. Tittar man på utvecklingen av bedömningen till vad som räknas som grönt så 

sker det ett utvecklingsarbete.” (Informant 2, Örebro Kommun).  
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De projekt som finansieras av gröna obligationer är projekt som redan existerar genom 

kommunens miljöprogram som relaterar till de nationella miljökvalitetsmål som Sverige satt 

upp. ”Vi skapar vart eftersom, utifrån dessa mål, handlingsplaner för detta och för hur vi 

jobbar med klimatet.” (Informant 2, Örebro Kommun). Processen för val av projekt har 

hitintills gått till genom att de tittar på kommunens investeringsprogram för att se vad som 

skulle passa in under en grön obligations ramverk. Sedan bryter de ner det och tittar på projekt 

som skulle passa utifrån det ramverket. De projekt som kommunen valde att satsa på var inom 

förnybar energi och specifika miljöprojekt inom fastighetsbranschen. De har till exempel 

byggt en skola utifrån ett miljöklassningssystem, byggt ett bostadsområde som har hög grad 

av effektivisering och sedan ett studentboende som har en energiförbrukning som är ungefär 

en tredjedel lägre än de äldre bostäderna (Informant 1, Örebro Kommun).  

 

Det finns inget tydligt ramverk för vad som klassas inom ramen för en grön obligation men de 

kände att det lokalt för dem inte kändes svårt att välja projekt som skulle finansieras. ”Vi har 

fått vårt ramverk godkänt av högre instanser men sen är hela branschen och begreppet under 

utveckling och det är något vi hoppas kunna hjälpa till att bidra med genom att lyfta fram bra 

projekt.” (Informant 1, Örebro Kommun).  

 

Både informant 1 och 2 anser att namnet för obligationen är lite missvisande och att det i 

dagsläget borde kallas för en klimatobligation istället för en grön obligation då fokus ligger 

mycket på klimatrelaterade frågor medan de andra hållbarhetsaspekterna inte fått samma 

fokus (Informant 1, Örebro Kommun; Informant 2, Örebro Kommun).  

 

Vid frågan om emitteringen av gröna obligationer gjort att de gör saker som de inte annars 

skulle gjort svarade informant 1 (Örebro Kommun) att miljöarbetet i kommunen utgår från 

deras miljöprogram och det är dit alla investeringar går. De projekt som öronmärkts till gröna 

obligationer hade ändå investerats i via andra obligationer i sådana fall. ”När man tänker på 

de klimatåtgärder kommunen vill ta så är det inte finansieringen man tänker oftast på utan det 

här blir ett sätt att kunna paketera för att kanske kunna lyfta fram kommunens miljöarbete.” 

(Informant 1, Örebro Kommun). Gröna obligationer möjliggör en marknad för investerare 

som vill placera mer klimatsmart (Ibid).  
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Samarbete mellan finansavdelningen och miljöavdelningen i kommunen har funnits sedan 

tidigare men inte på samma sätt som det gjort genom gröna obligationer.  

 

På finanssidan var det först i samband med att vi tog fram nya placeringsfonden 

då vi tittade på både de finansiella och de hållbara perspektiven och hur den 

placeringsformen skulle stämma överens med kommunens miljöprogram. På 

samma sätt var det när vi skulle emittera en grön obligation så behövdes det hjälp 

av miljöavdelningen för finans att kunna beskriva det här. Det är ett ömsesidigt 

arbete. (Informant 1, Örebro Kommun)  

 

Örebro Kommun har sedan de emitterat en grön obligation fått mycket uppmärksamhet. ”Vi 

har fått liknande uppmärksamhet som Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. Det är 

ännu inte så många i Sverige som emitterat en grön obligation men det är många som vill och 

då är de nyfikna på hur vi som gjort det gått till väga.” (Informant 1, Örebro Kommun). 

Örebro kommun vill i framtiden kunna emittera en grön obligation per år men än så länge vet 

de inte om de kommer göra detta. Det har diskuterats om det men inget har ännu planerats 

(ibid).   
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5. Analys 

 

5.1 Göteborgs Stad  

Det empiriska materialet från Göteborgs Stad innehåller flera exempel som tyder på ett 

instrumentellt-irrationellt handlande. Det som talar för ett instrumentellt-irrationellt handlande 

är att Borélius (Göteborgs Stad) och hans kollegor baserade beslutet att använda gröna 

obligationer på för lite kunskap och fakta. Även om de hade velat fatta ett beslut genom 

rationellt övervägande hade det inte varit möjligt, precis som Nils Brunsson (1979) förklarar. 

Den fakta och kunskap de behövde fanns inte för att ingen annan stad emitterat en grön 

obligation. De kunde bara ta del av den kunskap som SEB och Världsbanken hade vilken inte 

innefattade en emittering av en grön obligation på kommunal nivå. Utan fakta går det inte att 

göra noggrant analytiska överväganden för den gröna obligationens för-och nackdelar.  

 

Den snabba process som låg bakom emitteringen av stadens första gröna obligation tyder 

också på att beslutet grundades på instrumentellt-irrationellt handlande. Borélius (ibid) och 

hans kollegor kom i kontakt med verktyget första gången våren 2013 och emitterade en grön 

obligation redan i september 2013. Eftersom de hade en dialog med SEB och Världsbanken 

(Borélius, Göteborgs Stad), vilka var några av de enda aktörerna som hade kunskap och fakta 

att ge ut, förekom det ett visst analytiskt övervägande. Då de inte kunde lista olika alternativ, 

se över alternativens konsekvenser och heller inte kunde jämföra dessa med varandra kan 

beslutet trots detta endast ha fattats genom irrationellt handlande. Dock skiljer sig Borélius 

(ibid) uttalande från Petterssons (Göteborgs Stad). I intervjun uttryckte Pettersson (ibid) att de 

jobbar med flera olika verktyg och går igenom vilka möjligheter dessa ger för att arbeta mot 

stadens miljömål. Detta är istället ett tecken på rationellt handlande men en motsägelse till det 

Borélius (Göteborgs Stad) nämner.  

 

Göteborgs Stads handlande är instrumentellt på så vis att de försökt hitta ett verktyg som kan 

leda till rätt åtgärder. Politikerna i Göteborgs Stad har en tro på verktyget men är medvetna 

om att det endast är ett verktyg för att kunna arbeta med åtgärder inom miljö-och 

klimatfrågor. Det är ingen lösning som både Borélius (Göteborgs Stad) och Pettersson 

(Göteborgs Stad) uttryckte. Det som också talar för ett instrumentellt handlande är att det i 

stadens budget står att de beslut som arbetas fram ska baseras på alla tre 

hållbarhetsperspektiv; de sociala, de ekonomiska och de miljömässiga. Här har aktörerna vägt 
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in det beslutet när de valde att emittera en grön obligation. De såg en möjlighet för 

finansavdelningen att koppla ihop den miljömässiga aspekten med den ekonomiska och på så 

sätt bidra med de mål staden beslutat om tidigare. Osäkerheten i om skulle fungera och 

saknaden av information blir dock ett irrationellt handlande. Risken att satsa på en marknad 

som vid tillfället för beslutet var marginell och från början bara var en tro från deras sida, 

enligt Borélius (Göteborgs Stad), tyder också på irrationalitet.  

 

Borélius (Göteborgs Stad) uttryck att ”Det kändes bra men det var den känslan vi kunde ha 

eftersom ingen annan hade gjort det förut så det var baserat på en liten känsla.” visar också på 

ett tydligt irrationellt handlande. Det finns inget i den motiveringen som är instrumentell eller 

rationell. Det här beslutet har fattats baserat på värderingar och personliga aspekter då det var 

”en liten känsla”. Beslutet kan uppfattas ge konkreta åtgärder men det har inte beslutats på 

basis av noggranna överväganden utan utifrån aktörernas roller och identiteter.  

 

Borélius (Göteborgs Stad) nämnder dock att de vill öka trovärdigheten i sitt klimatarbete och 

därför är det bra att lägga till ytterligare ett verktyg. Det kan uppfattas som ett 

symbolpolitiskt-rationellt handlande för att väcka liv i de miljö-och klimatfrågor som allt för 

ofta tappar fokus när det ses som svårlösligt. Aktörerna handlar på ett sätt som belyser en 

viktig fråga men där handlandet saknar konkreta eller substantiella effekter.  

 

Både Borélius, Sjöstedt och Pettersson från Göteborgs Stad berättade att de får många frågor 

av nyfikna aktörer och att de ställer upp och svarar på dessa. De ser det som en förpliktelse att 

sprida kunskapen vidare då de var första staden i världen att emittera en grön obligation. Detta 

tyder på att de axlar roller och identiteter, så som March och Olsen (2009) menar att man gör 

vid normativt beteende. För att de var först har det skapats en samling normer för hur de ska 

bete sig vilket blir att sprida den kunskap de har till andra intresserade aktörer. Det är en norm 

som både trycks på utifrån genom de andra intresserade aktörer som vill veta mer men även 

från de själv då de känner förpliktelse och vill dela med sig av kunskapen.  

 

Både Borélius, Sjöstedt och Pettersson (Göteborgs Stad) nämner att samarbetet sinsemellan 

inte funnits på den nivå som det gjorts under emitteringen av gröna obligationer. Gröna 

obligationer skapade ett tillfälle att göra det de inte vågat förut. Från att ha varit från två olika 

världar till att nästan dagligen ha kontakt (Borélius, Göteborgs Stad; Sjöstedt, Göteborgs Stad; 

Pettersson, Göteborgs Stad) visar att de vågade satsa och ta en risk på något de inte visste 
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skulle fungera. Borélius (Göteborgs Stad) nämner dock att det är viktigt att de håller sig till 

sina roller och inte diskuterar sådant deras kollegor kan bättre. De måste ha tillit till varandra 

för att samarbetet ska vara effektivt. Detta tyder på ett rationellt tänkande. Om rollerna skulle 

blandas ihop så att linjen suddas ut för vems ansvar det är vid ett eventuellt misslyckande blir 

det irrationellt. Då Borélius (ibid) uttrycker ett försök till att skilja på detta blir handlandet 

mer rationellt.  

 

Alla tre intervjupersoner från Göteborgs Stad nämner att gröna obligationer endast är ett 

verktyg och anser att det inte påverkat hur de arbetar med miljörelaterade projekt. Projekten 

som finansierats med hjälp av gröna obligationer hade finansierats även utan det verktyget. 

Sjöstedt (Göteborgs Stad) anser att de är medvetna om det miljöarbete som ligger framför 

dem men menar att gröna obligationer är något som lyfter fram det ännu mer. Då han är väl 

medveten om detta och lägger fram det som ett motiv tyder det på att det finns en rationell 

tank om att gröna obligationer är ett bra verktyg även om det inte skulle ge substantiella 

effekter. Detta resonemang visar dock på ett symbolpolitiskt handlande då de uttrycker att 

projekten som investeras igenom gröna obligationer ändå hade finansierats på annat sätt om 

det verktyget inte funnits. Eftersom politikerna visar medvetenhet om detta blir det ett 

symbolpolitiskt rationellt handlande.  

 

Något alla tre intervjupersoner från Göteborgs Stad var överens om är att processen och 

ramverket för att välja ut de projekt som finansieras av gröna obligationer inte är tillräckligt 

utvecklat. Utformningens brister gjorde att de projekt som valdes ut baserades på lätthet. Då 

rutiner saknades behövde de ha konstant dialog mellan varandra för att välja projekt. Vid ett 

sådant tillvägagångssätt blir projekten som valdes ut baserade på personliga aspekter och 

värderingar. Enligt Pettersson (Göteborgs Stad) har de börjat utarbeta ett ramverk som ställer 

högre krav på projekten som väljs ut men att det är en långsiktig process. Just nu går det inte 

att mäta de gröna obligationernas investeringsvolymer och därför går det inte att se om de har 

konkreta effekter. Om det går att mäta, först då kan gröna obligationer bli ett verkligt 

styrmedel för att uppnå stadens miljömål (ibid). När det inte går att mäta gröna obligationer 

effekt så blir beslutet baserat på ett symbolpolitiskt irrationellt handlande. Beslutet grundas i 

en tro på att det ska ge effekt men det går inte att mäta, vilket de är medvetna om. Även fast 

det inte är mätbart anser Pettersson (ibid) att gröna obligationer har en positiv kraft för ökad 

måluppfyllelse vilket kan tolkas så som Vedung (1991, s.167) uttryckte: ”Ett kraftfullt slag i 

luften”. 
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5.2 Stockholms Läns Landsting (SLL) 

Det empiriska materialet från Stockholms läns landsting tyder på att de från början handlade 

instrumentellt-rationellt i den mån det gick. Hassell (SLL) hörde talas om gröna obligationer 

redan år 2007 men ansåg det inte applicerbart vid det tillfället och valde att inte engagera sig i 

marknaden. Det var först efter att marknaden vuxit och andra aktörer på samma nivå emitterat 

en grön obligation som verktyget blev intressant. Detta tyder på att fördelar och nackdelar vid  

användning av gröna obligationer jämfördes. Valet att inte ge ut en grön obligation vid första 

kontakt visar på ett analytiskt övervägande. Gröna obligationer togs upp för diskussion flera 

år senare när mer information och kunskap om verktyget fanns tillgängligt. Hassel (ibid) 

ansåg också att det saknades en utarbetad process för hur projekten som ska finansieras av 

gröna obligationer väljs ut. Även i SLL var dialog mellan de olika avdelningarna en viktig 

faktor och tyder på att projekten valdes ut på personliga aspekter och värderingar. De otydliga 

lagarna skapar osäkerhet vilket leder till irrationellt handlande. När ramverk inte finns måste 

aktörerna utifrån sin egna personliga förmåga utvärdera vad som klassas som grönt. Detta gör 

att olika tolkningar och uppfattningar av vad som är grönt skapar stor varietet i projekten. 

Detta är tydligt i och med den stora varietet av projekt som finansierades av gröna 

obligationer inom SLL. Utbyggnaden av Roslagsbanan för att göra transportsträckan mer 

effektiv motiverades ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Om kollektivtrafiken ökar så 

minskar antalet som väljer bilen. Uppsättningen av bullerskydd längs med Roslagsbanan 

motiverades istället ur ett socialt hållbarhetsperspektiv för att minska oljud för samhällen nära 

banan. Aktörerna i SLL tog hänsyn till alla tre hållbarhetsperspektiven. Det blir en personlig 

värdering i vad som anses vara grönt och inte och därför ett normativt irrationellt handlande.  

 

SLL:s projekt som finansierades av gröna obligationer fanns redan med i deras 

investeringsplan och skulle ha finansierats med andra medel även om de inte valt att emittera 

gröna obligationer. (Detta uttryckte även informanterna i Göteborgs Stad.) Detta handlande 

blir symbolpolitiskt i den meningen att projekten fått större uppmärksamhet för att de blivit 

finansierade av gröna obligationer men egentligen hade projekten blivit finansierade ändå av 

pengar som inte skulle ha varit öronmärkt som gröna. Även detta motiv blir symbolpolitiskt-

rationellt för att de medvetet öronmärkt pengar som gröna för att öka uppmärksamheten.  

 

Hassell (SLL) tror också att gröna obligationer kommer ha en positiv effekt men att det 

kommer ske i framtiden. Det går alltså inte att avgöra, idag, vilken effekt verktyget kommer 
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att ha och om det ens kommer ha det. Hon anser att verktyget ökar medvetenheten för att det 

kopplar samman två avdelningar som tidigare inte samarbetat förut; finans och miljö. Så även 

om SLL inte vet om det kommer ha konkreta effekter anser de ändå att det är värt att satsa på 

gröna obligationer för att det belyser landstingets miljöarbete vilket blir ett symbolpolitiskt-

rationellt agerande.  

 

Precis som informanterna i Göteborgs Stad har Hassell (SLL) märkt av att det blivit en ökad 

efterfrågan på informationsspridning om verktyget och SLL vill vara med och sprida den 

kunskapen. De tar själv på sig rollen att sprida denna kunskap utifrån att de var en av de första 

aktörerna på den nivån att emittera en grön obligation vilket är ett normativt och irrationellt 

beteende.  

 

5.3 Örebro Kommun  

Det empiriska materialet från Örebro Kommun visar också, precis som SLL, att deras beslut i 

början grundades på ett instrumentellt och rationellt tankesätt. I och med att de fick höra talas 

om Göteborgs Stads gröna obligation såg Örebro Kommun att det var görbart. Kontakten de 

tog med banker för att själva kunna emittera en grön obligation visar att de ville samla in all 

relevant information för att ta ett beslut på analytiskt överväganden.  

 

Likt både Göteborgs Stad och SLL, hade Örebro Kommun också redan existerande projekt 

utifrån kommunens miljöprogram som valdes ut att finansieras av gröna obligationer. De 

projekt som öronmärkts och finansierats av gröna obligationer hade finansierats på annat sätt 

även om det valt att inte emittera en grön obligation. Informant 1 (Örebro Kommun) nämner 

att gröna obligationer blir ett sätt att paketera för att lyfta fram kommunen miljöarbete. Precis 

som för SLL blir det mer kraftfullt att öronmärka något som grönt för att uppmärksamma ett 

arbete som ofta tappar fokus när det saknas konkreta lösningar. Sättet informanterna från 

Örebro Kommun motiverar gröna obligationer på blir i sig inte heller en konkret lösning på 

problemet. Verktyget belyser endast en viktig fråga på nytt och därför kan resonemanget 

anses som symbolpolitiskt-rationellt. De är medvetna om att gröna obligationer möjliggör en 

marknad för investerare som vill investera mer klimatsmart. Även fast pengarna inte 

öronmärkts som gröna hade investeringen fortfarande varit klimatsmart, enligt kommunens 

miljöarbete. Det blir ”ett kraftfullt slag i luften” (Vedung, 1991, s.167).  
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En annan likhet mellan Göteborgs Stad, SLL och Örebro är att även Informant 1 (Örebro 

Kommun) nämner bristerna med ramverket för hur man väljer ut projekt. Samtidigt säger 

Informant 1 att Örebro Kommun fått sitt ramverk godkänt och därför inte sett någon svårighet 

i att välja projekt som finansieras av gröna obligationer. Det blir en motsägelse men det är 

svårt att urskilja, i detta uttalande, om det finns bakomliggande motiv i kommunens agerande.  

 

I och med att båda informanterna från Örebro Kommun ser namnet ”gröna obligationer” som 

missvisande och att verktyget bara rymmer definitionen för klimat-och miljörelaterade projekt 

(och missar det sociala hållbarhetsperspektivet) blir det tydligt att det sker personliga 

värderingar för vad som klassas som grönt och inte och besluten grundas på irrationellt 

handlande. De vill väva in alla tre perspektiven men anser att den gröna obligationen inte 

tillåter det på grund av ett dåligt utvecklat ramverk. Som nämns i det empiriska materialet 

från SLL så inkorporerar landstinget in alla tre hållbarhetsperspektiv. Det visar att kommuner 

och landsting tolkar verktyget olika vilket baseras på personliga värderingar utifrån den 

information de tagit del av.  

 

Precis som Göteborgs Stad och SLL har Örebro Kommun fått stor uppmärksamhet efter att ha 

emitterat en grön obligation och likt dem axlar Örebro Kommun rollen att sprida den kunskap 

vidare till andra aktörer som är nyfikna på vad en emittering av en grön obligation innebär.  
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6. Diskussion och kritisk reflektion 

Det som varit utmärkande för alla tre kommuner och landsting är det stora fokus som 

samarbetet mellan avdelningarna fått. Från intervjuerna med alla informanter uppfattas gröna 

obligationer ha blivit en språngbräda för samarbetet mellan miljö och ekonomi. Alla nämnde 

att ett samarbete på den nivå som gröna obligationer initierat bidrar till att nischade 

avdelningar som finans och miljö för första gången interagerar med varandra och verkar 

gränsöverskridande. Ett samarbete som länge efterlängtats. Vad kan ett sådant samarbete 

innebära för framtiden? En möjlighet är att linjen för ansvarstagande suddas ut och därmed 

svårt att veta vems fel ett eventuellt misstag är, som Brunsson (1979) hävdar kan hända. En 

annan möjlighet är att samarbetet leder till nya innovativa idéer. Även om aktörernas 

handlande till viss del ses som symbolpolitiskt kanske gröna obligationer kan leda till ett mer 

instrumentellt handlande i det framtida miljöpolitiska arbetet.  

 

Det som kan försvåra den processen är ramverket för vilka projekt som ska klassas inom 

ramen för en grön obligation. Det här har också framkommit i intervjuerna och tagit mycket 

plats i det empiriska materialet. Om ett tydligt ramverk inte utvecklas inom en snar framtid 

finns risken att projekt finansierade av gröna obligationer blir väldigt spretiga. Det skulle i sin 

tur leda till att förtroendet i gröna obligationer minskar och aktörer kan välja att använda 

verktyget på ett sätt där de uppfattas mer miljövänliga än de är. Eftersom det inte finns ett 

tydligt ramverk väljs projekten ut genom personliga värderingar, vad som känns rätt för de 

styrande. Först efter att projekten valts ut har de startat en process för att försöka utveckla 

ramverket. Frågan är om det är projekten som blir grund för ramverket? Kommer ramverket 

grundas på hur det går för de tidigare valda projekten? I sådana fall kommer ramverket 

baseras på ett tillvägagångssätt som liknar trial-and-error. Är det ett bra sätt att utveckla 

ramverket på? Risken är att det tar lång tid att utveckla ett fungerande ramverk vilket igen kan 

leda till att projekten inom ”ramen” för gröna obligationer blir spretigt och förtroendet i 

verktyget försvinner.  

 

Dessa möjliga scenarion är endast spekulationer. I ett så pass tidigt stadie som gröna 

obligationer befinner sig i just nu gör att dessa möjliga scenarion endast är spekulationer. Det 

går omöjligt att veta vad verktyget kommer leda till. Detta är dock intressant att reflektera 

över om marknaden för gröna obligationer fortsätter växa som den gjort de senaste åren.  
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7. Slutsats  

Utifrån denna kvalitativa studie kan slutsatsen härledas till att innovationer drivs av både 

instrumentella- och symbolpolitiska motiv. Rationella inslag har funnits när motiven drivits 

av ett symbolpolitiskt handlande medan instrumentella motiv varit mer irrationellt drivna. I de 

kommuner och landsting som studerats har beslutet att emittera en grön obligation baserats på 

lite tillgång till fakta vilket visar på ett irrationellt beslut. Dock har de, i den mån det gått, 

försökt samla in den information som fanns om att emittera gröna obligationer. Då Göteborg 

var första staden i världen att ge ut en grön obligation har det innan dem inte funnits någon 

information att få om hur en emittering på den nivån går till. Örebro Kommun och SLL:s 

beslut att emittera en grön obligation har istället grundats på mer instrumentellt-rationella 

överväganden då de haft Göteborg som förebild i det beslutet. Ett instrumentellt-rationellt 

beslutsfattande är dock omöjligt att uppnå då det krävs att du samlat in all fakta och vägt alla 

dess för-och nackdelar mot varandra. Det är instrumentellt-rationellt beslutsfattande på nivå 

av den administrativa människan som Lundquist (1992) beskrev.  

 

Det som visar att miljöpolitiska innovationer drivs av symbolpolitiskt-rationella motiv 

grundas i att alla tre kommuner och landsting uttryckt att gröna obligationer saknar ett tydligt 

ramverk och att dess effekt är omätbart men ändå valt att använda verktyget för att det ökat 

medvetenheten kring deras miljöarbete. En annan faktor som tyder på detta är att de projekt 

som finansierats genom gröna obligationer hade finansierats även fast det verktyget inte 

funnits för dessa projekt fanns redan i respektive kommuns och landstings 

investeringsprogram. Det är inte pengarna som avgör det gröna utan projekten som 

finansieras. Därför bör obligationerna som finansierar miljövänliga projekt vara gröna även 

fast de inte är öronmärkta som så.  

 

7.1 Framtida forskning  

I framtida forskning vore det intressant att undersöka om gröna obligationer istället uppfattas 

som en symbol för kommuner och landstings miljö-och klimatfrågor. Flertalet informanter 

från kommun och landsting uttryckte att gröna obligationer har ökat medvetenheten kring 

miljö-och klimatfrågor och att det samtidigt inte går att mäta dess effekter vilket kan uppfattas 

som ett symbolpolitiskt beslut. Men, många andra beslut anses ha grundats på instrumentellt 

irrationella resonemang och därför skulle det vara intressant att undersöka om gröna 

obligationer istället har ett symboliskt värde för politiska aktörer.   
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8. Studiens begränsningar 

Den huvudsakliga begränsningen för denna studie är val av intervjuform. Hade informanterna 

varit tillgängliga och inte befunnit sig på långt avstånd hade en personlig intervju varit att 

föredra. Det hade funnits möjlighet att tolka informanternas kroppsspråk och utformningen av 

intervjun hade kunnat leda till djupare diskussioner. Det hade underlättat arbetet att veta vad 

som var deras motiv och vad som endast var motiveringar och på så vis veta om aktörerna 

hade bakomliggande motiv.  

 

En annan begränsning för denna studie var att endast en informant från SLL kunde medverka 

vilket gjorde att miljöperspektivet från en mer kunnig person försvann. Victoria Hassells 

utsaga kunde inte heller jämföras med en andra respondent för att finna de bakomliggande 

motiven. Försök att finna de bakomliggande motiven hos informanterna i Örebro Kommun 

kan också ha påverkats genom att de ville göra intervjun tillsammans och inte enskilt. Detta 

gör att de tillsammans kunde formulera svar, rätta varandra och styra varandras motiveringar 

för att dölja eventuella motiv.  
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Appendix 

 

1. Intervjuguide  

Inledning 

 Berätta vem du är och vad du gör? 

 Vad har du för roll i kommunen/landstinget? 

 

1) Kontakt, intresse och reaktion 

 Hur kom du i kontakt med gröna obligationer för första gången?  

 Varför blev gröna obligationer intressant? Vad var din reaktion när du fick höra om 

GB för första gången?  

 Anser du att det finns ett behov av att emittera en grön obligation 

- Varför?  

 

2) Beslutsprocess och drivkraft 

 Hur beslutades det om att satsa på att ge ut gröna obligationer?  

- Vilka var aktörerna? 

-  Vilka var initiativen?  

 Vad har varit drivkraften för er bakom det här?  

 Fanns det en utarbetad process gällande gröna obligationer? 

 Vad har gröna obligationer för koppling till miljöarbetet i kommunen?  

- Hur uppfattar du möjligheten av att anpassa gröna obligationer med 

kommunens/landstingets miljöprogram?  

 

3) Samverkan  

 Hur är samarbetet mellan avdelningarna i kommunen/landstinget? Hur fungerar det?  

 Varför blev det aktuellt att samarbeta? 

- Hur fungerar kommunikationen mellan avdelningarna? 

- Har ni haft liknande samarbeten förut?  

- Tänker ni fortsätta med ert samarbete?  

 

4) Uppmärksamhet 
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 Gröna obligationer har fått stor mediauppmärksamhet och uppmärksamhet både 

nationellt och internationellt. Hur uppfattar du det?  

- Varför har det fått stor medial uppmärksamhet? 

 

5) Gröna projekt 

 Jag har läst lite om era projekt som finansierats av gröna obligationer. Kan du berätta 

om de projekt som pengarna gått till?  

- Hur blir de utvalda?  

- Varför just dom?  

 Kan man spåra projektens framgång?  

- Hur?  

- Hur granskas investeringen? 

 Är projekten lönsamma? Om inte, varför investerar man? 

 Fanns det andra projekt som ni också ville skulle finansieras av gröna obligationer?  

 Har gröna obligationer gjort att ni gör saker som ni inte skulle gjort annars?  

 

6) Framtidsutsikter 

 Tror du att gröna obligationer kan motverka negativa klimateffekter?  

- Är det ett effektivt instrument att använda sig av?  

 Har gröna obligationer några svagheter?  

 Har det uppstått några svårigheter vid processen gällande gröna obligationer?  

 Hur ser framtidsutsikterna ut för gröna obligationer för er del?  

 

Avslutande fråga 

 Är det någon annan särskild person som du skulle rekommendera mig att prata med 

också? Någon som kan ge mig mer information om motiven bakom gröna 

obligationer?  

 


