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Förord
Idén till denna studie kom efter en tidigare uppsats och min praktiktid på Agenda 21 kontoret
i Mjölby. Efter att under denna period ha studerat hur ett Grönt Bokslut kan se ut eller bör se
ut, fick jag idén att göra en bredare analys kring Gröna Bokslut. Jag ville titta närmare på
dokumenten och jämföra kommuner emellan. Men den idén fick ge vika för denna studie. Jag
tyckte att det egentligen är intressantare att se hur ett bokslut tas emot bland dem som ska
använda det. Under min praktiktid fick jag erfara att alla inte visste vad gröna bokslut var och
vad det var bra för. Jag arbetade med att ta fram nya nyckeltal och till en början förstod inte
tjänstemännen och andra varför jag ville prata med dem. Jag är glad att jag fick den
erfarenheten, då det fick mig att se problematiken kring användningen av boksluten. Även om
studien är väldigt liten kan man få en bild av problemet. När man inte har tid att göra en
omfattande studie måste man börja någonstans. Jag hoppas att mitt arbete kan belysa
problematiken. För om det väl fungerade skulle det vara bra.
Jag vill börja med att tacka alla er som ställde upp på intervjuerna så att jag kunde få ett
empiriskt material att jobba med. Ni ställde upp direkt och tyckte det var intressant, ni tog er
tid att svara på mina frågor och det tackar jag för.
Sedan vill jag tacka min handledare Marianne Löwgren för den vägledning hon har gett mig.
Utan henne hade jag inte lyckats komma vidare i tankeprocessen, det var tack vare dig jag såg
slutet på en stor tunnel som aldrig verkade ta slut. Tack för ditt stöd och din hjälp.
Jag vill även tacka Malin Granskär, hon är en ängel ständigt vid min sida som stöd, när
idéerna tryter och min hjärna säger stopp är det hon som hjälper mig att komma igång! Tack
Malin för att du ställer upp för mig, jag hade aldrig fått något gjort annars.
Ett stort tack till Frida Linghammar som har hjälpt mig med uppsatsen genom att läsa den och
rätta min svenska som har en tendens att vara talspråk. Tack vännen min.
Sist men inte minst min bror Pavli, jag vill tacka honom för att han lät mig ha tillgång till hans
lägenhet, en stilla plats för mig själv att tänka, läsa och skriva på studien. Han ställde upp
även de tidiga mornarna när jag väckte honom.
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1. Inledning och syfte

Sedan början av 1990-talet har miljöarbetet intensifierats. Miljön har fått en allt högre
prioritering på den politiska agendan och debatten har fokuserats på hur en styrning av
samhällsutvecklingen ska ske mot ett långsiktigt uthålligt samhälle. Sedan konferensen i Rio
1992 har miljöarbetet på kommunal nivå förändrats. Nu har ett större ansvar för utveckling
mot ett hållbart samhälle inkluderats i miljöarbetet. Svenska kommuner hade innan
konferensen haft en lång tradition av kontroll och tillsyn av tillståndet i naturen, nu blev
ansvaret ännu större att handla. Detta leder till ett större ansvar för politikerna i kommunerna
som ska fatta besluten mot ett hållbart samhälle. Det stora ansvaret kan underlättas om
verktyg för egenkontroll och utvärdering av miljöarbetet i den egna verksamheten används. I
flera kommuner har system som miljöredovisning eller gröna bokslut tagits fram, detta utan
någon egentlig kunskap om tillämpliga teorier och metoder för ett genomförande. På så vis
har de redovisningar som genomförts bestått av traditionella sammanställningar.
Kommunerna har redovisat tillståndet i mark, luft och vatten. Det andra problemet är att de
som gör redovisningen är en eller några få personer. Den innebär en risk att miljöfrågorna
behandlas som avskiljda frågor från verksamheten istället för att genomsyra hela kommunen. 1

Det är idag svårt som kommunpolitiker att kunna ta till sig allt som görs i kommunen, och de
kan knappast förväntas ha goda kunskaper inom alla områden för att kunna fatta goda beslut.
Detta gör att dokumenten de använder sig av är viktiga, och ännu viktigare är det att de är
medvetna om att dessa finns och att de använder dem på lämpliga vis.2 Speciellt när beslut ska
fattas mot en hållbar utveckling i samhället.

Detta leder till syftet med fallstudien som är att först och främst se hur stor kännedomen av de
gröna boksluten är hos utvalda kommunpolitiker och tjänstemän i respektive kommuner.
Studien syftar även till att se om de använder sig av boksluten vid beslutsfattande, och
försöker få kommunens verksamhet att genomsyras av beslut fattade utifrån de gröna
boksluten. I ansatsen ingår också att se om genomförandet av boksluten öppnar upp för alla
att kunna delta och välja rätt metod för kommunen.

Dem frågor som ska besvaras är:
1. Hur stor kännedom har kommunpolitiker och tjänstemän om de gröna boksluten?
2. Använder de sig av det gröna bokslutet som beslutsunderlag för att främja den hållbara

utvecklingen?

                                                
1 Lind et al., 1996. s1 och Wåhlstedt, 2001. s15, 16. Resonemang ur båda dessa sammanvävs i stycket.
2 Rothstein (red.), 2001. kap 12
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2. Historik om Gröna Bokslut

Gröna bokslut som det har kallats ovan har många namn, med lika många utseenden och
metoder för att genomföra den. Nedan följer bakgrunden och syftet till de gröna boksluten.

2.1.Metoder inom Gröna Bokslut
I början av 1990-talet fanns ett behov av att kunna redogöra för det samband som finns mellan
ekonomin och miljön. Insikten att miljön påverkades av den ekonomiska aktiviteten blev ett
faktum. Detta ställde krav på att kunna redovisa sambandet och utvecklingen över en tid.3

Regeringen tillsatte en miljöräkenskapsutredning i juni 1990, som hade i uppdrag att
analysera ett komplement till nationalräkenskaperna med natur- och miljöräkenskaper. Det
började med en räkenskap som skulle komplettera BNP (bruttonationalprodukt) med en
miljöjusterande nationalprodukt (MNP).4 Detta ledde till att teorier formades om hur en sådan
räkenskap skulle se ut. En av dessa teoretiker var professor Arne Jernelöv, som fick i uppdrag
av miljövårdsberedningen att ta fram en metod som skulle beräkna vår miljöskuld och
miljökapital. 5 Efter detta övergick miljövårdsberedningen till att ta fram gröna nyckeltal som
indikatorer för trenderna mot ett uthålligt samhälle för hela Sverige.6 Därefter har
miljömålskommittén tagit fram ett förslag på uppföljning av miljömålen. 7

En annan som arbetade med metodutvecklingen var Sören Bergström. Genom sin teori, kallad
Naturekonomi, visar Bergström på en redovisningsmodell av miljömåls- och
resultatuppföljning.8 Dess användning bygger på att man följer utvecklingen i verksamheten
över en tid, för att se om det sker en förändring och om målen uppnås.9 I denna metod
används nyckeltal, som väljs beroende på vad man vill titta efter, och de ska ses som praktiska
hjälpmedel enligt Bergström. 10

Vid sidan av dessa har även Svenska Kommunförbundet arbetat fram förslag på gröna
nyckeltal, detta för att jämföra nyckeltalen kommuner emellan. Deras syfte var att bidra till en
utveckling av gröna nyckeltal som verktyg, för att fokusera på resursförbrukningen,
miljöarbetet och miljötillståndet i enskilda kommuner.11

2.2. Syftet med Gröna Bokslut
Dessa olika metoder kallas för gröna räkenskaper som alla kan välja att tillämpa eller ändra på
efter eget syfte. Oavsett vilken metod som används är syftet att samla räkenskaperna i ett
dokument kallat gröna bokslut från år till år. Det kan även kallas för miljöbokslut eller
miljöredovisning, i detta arbete kommer termen gröna bokslut att användas. Ett bokslut kan se
annorlunda ut beroende på vilken metod som används, vem som gör den och vad som är syftet
med bokslutet. Den huvudsakliga användningen är att se den egna verksamhetens utveckling,
för att se förändringen från år till år. Med andra ord vill man se trender inom valda områden
under åren, för att se om utvecklingen är på rätt väg, mot ett uthålligt samhälle.12

                                                
3 Svenska kommunförbundet, 2002.
4 SOU 1991:37. s3, 11, 12
5 Drakenberg och Jakobsson, 1995. s23
6 SOU 1999:127
7 SOU 2000:52
8 Bergström, 1994 s12, 13
9 Lind et al., 1996 s16
10 Bergström, 1994. s130
11 Svenska Kommunförbundet, 2000
12 Lind et al., 1996. s26, 27
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Det är beslutsfattarna som ska ha kunskap om gröna bokslut och använda dem som
beslutsunderlag. Med tanke på att ovan nämnda metoder har olika namn på i stort sätt samma
sak, är det lätt att förstå svårigheterna med att få ett grepp om boksluten och vad de används
för. Det är viktigt att inom varje kommun ha definierat detta syfte och att det används som
beslutsunderlag för att underlätta besluten som skall fattas mot ett uthålligt samhälle.

3. Implementeringsteori

Tidigt 1970-tal kom den första banbrytande boken om implementering av politiska beslut,
skriven av Pressman och Wildavsky. Boken ses som startskottet för de mängder arbeten om
implementering av politiska beslut som följde. Att Pressman och Wildavsky var så
banbrytande berodde på att de framhävde det politiska i förvaltningens verksamhet. De
menade att det var ”häpnadsväckande att federala program överhuvudtaget fungerar”. 13 Nedan
följer delar av implementeringsteori som berör studien.

3.1. Top-Down och Bottom-Up implementering
Det finns två tydliga perspektiv i den vetenskapliga litteraturen på implementering. Dessa
kallas top-down – från en högre nivå och ned, och bottom-up – nedifrån och upp.
Kortfattat kan man se det som att uppifrån perspektivet har sin utgångspunkt i beslutsfattarnas
avsikter, medan nedifrån perspektivet har tillämparens handlande som utgångspunkt.14

Tidigare argumenterades det för att det ena av perspektiven skulle vara mer användbart än det
andra. Numera är det vanligt att man förespråkar en syntes mellan dessa perspektiv.
Perspektiven representerar två olika strategier för hur forskning om genomförande av beslut
bör läggas upp metodmässigt, snarare än ett teoretiskt synsätt.15 Diskussionen handlar inte om
perspektiven som teori, utan hur man bäst kan presentera en undersökning om implementering
av ett beslut. Ett försök att se hur användningen av de gröna boksluten sker enligt något av
dessa perspektiv är att undersöka vad olika beslutsfattare känner till om de gröna boksluten.
Även om beslutet att använda gröna bokslut fattats i kommunens högsta organ, skulle det vara
svårt att se en implementerings struktur uppifrån och ned. Gröna bokslut är ett
beslutsunderlag inte ett beslut som ska genomföras.16

3.2. Nätverks implementering
Den implementeringsteori jag framför allt vill peka på i denna studie är nätverksteorin. Denna
teori framhåller olika nätverk av aktörer som är avgörande för den politiska utformningen.
Politiken som skall implementeras sker vid samspel mellan olika aktörer.17 Dessa nätverk kan
stå för beslutsfattandet i en organisation utan att behöva utgå från en enda källa.18 Nätverken
växer fram och utvecklar sina beslut utan att styras eller kontrolleras av någon enskild
tillämpar grupp.19 Dessa aktörer kan vara både politiker och tjänstemän inom kommunerna,
de deltar i implementeringsprocessen antigen genom sin position i en formell organisation,
eller motiverade av sina respektive intressen. 20 Varje nätverk uppstår genom
överenskommelser mellan de berörda parterna.21 Användningen av gröna boksluten som
beslutsunderlag kan ses som att nätverken tolkar olika indikeringar ur underlaget, och beslutar
                                                
13 Rothstein (red.), 2001. sid. 19
14 Ibid. Kap 2
15 Premfors, 1989 Kap 8
16 Rothstein (red.), 2001. Kap 2
17 Ibid.
18 Hjern, 1983.
19 Brunsson och Olsen (red.), 1990 Kap 1
20 Rothstein (red.), 2001. Kap 2
21 Hjern, 1983
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vilken som är viktig att arbeta med och på vilket sätt. För en implementeringsforskare gäller
det att försöka hitta de olika enheterna där tillämpningen sker, och därefter försöka göra ett
översiktligt schema på systemet. I nätverksimplementering måste man i första hand hitta olika
grupper i nätverket. Detta är svårt enligt teorin, nätverken är svårfångade mönster av delvis
informella kontakter, där auktoritets och ansvarsfördelningen är oklar.22 Det kan ses som att
alla inom kommunen skall använda de gröna boksluten. Användningen kontrolleras eller
redovisas dock inte, vilket betyder att ingen ansvarar för genomförandet. Nätverket är
elastiskt och förändras hela tiden, vilket gör det svårt att förstå hur användningen av de gröna
boksluten sker, när det sker och vilka beslut som tas utifrån beslutsunderlaget. Politikerna har
bara i viss mån möjlighet att styra nätverken, genom att fastlägga en formell organisation, till
exempel en arbetsgrupp som skall fastställa hur, när och vilka som skall använda sig av
beslutsunderlaget.23

3.3. Beslutsprocess och implementeringsprocess
Vid utformandet av den offentliga verksamheten kan man inte alltid göra någon klar skillnad
mellan politik och förvaltning, men mellan beslutsprocess och implementering finns det
fortfarande en skillnad. Beslutsprocessen är den process som resulterar i att det politiska
beslutet fattas, medan omvänt den process varigenom det beslut som fattas omsätts i
handlande är implementeringsprocessen. 24 Det är lättare att initiera ett beslut än att ta beslutet,
beslutet är lättare att ta än att implementeringen fungerar, enligt forskarna.25

Skillnaden mellan beslutsprocess och implementeringsprocess är dock problematisk på flera
sätt. Ett är att många aktörer deltar i samma process, de som svarar för implementeringen av
politiska beslut kan också ha deltagit i utformandet av besluten. Det händer att tjänstemännen
tar initiativet till ett förslag och driver igenom det, för att sedan också implementera det. Om
man ser till de gröna boksluten kan det vara svårt att fastställa var idén kom ifrån. Dock har
det sedan beslutats i det högsta beslutsorganet att dokumentet ska finnas och användas. Det är
ännu svårare att se en användningsprocess av boksluten. 26

3.4. Förutsättningar för implementering
Att politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett är ett
implementeringsproblem. Att de gröna boksluten inte används som beslutsunderlag är även
det ett problem. Det är vanligt att inom implementeringsteorin kontrollera att
förutsättningarna uppfylls, så att beslutsintentionerna följs vid implementeringen. 27 Det går
inte att tillämpa här, eftersom det inte är beslutsstyrning. Utifrån dem har en egen lista gjorts
för förutsättningar till användandet av beslutsunderlag:

- Tillämparen skall förstå vad beslutsunderlaget skall användas till. Att det ska användas
som ett beslutsunderlag för att främja den hållbara utvecklingen.

- Tillämparens skall ha intresse för det beslutsunderlaget står för. Vilja främja den
hållbara utvecklingen.

- Tillämparen skall vilja använda beslutsunderlaget.
- Tillämparen skall kunna använda beslutsunderlaget. Att det finns nyckeltal i bokslutet

av intresse och kunna ta beslut utifrån sitt arbete.
                                                
22 Hjern, 1983
23 Rothstein (red.), 2001. Kap 2
24 Ibid.
25 Brunsson och Olsen (red.), 1990 Kap 1
26 Rothstein (red.), 2001. Kap 2
27 Ham och Hill, 1993. s100-101
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- Tillämparen skall ha beslutsunderlaget tillgängligt. Bokslutet skall vara lätt tillgängligt
och överkomligt.

- Tillämparens skall kunna påverka beslutsunderlaget. Kunna påverka innehållet i
bokslutet.

3.5. Tillämpning i olika organisationer
Tillämpning av beslut sker på olika sätt i olika organisationer. Problemen vid
implementeringen är också olika. Det finns generella observationer om komplexa
organisationer, dessa anses vara trögrörliga. Det tar lång tid att implementera något komplext
eller övergripande som alla delar av organisationen ska ta del av och arbeta med, som de
gröna boksluten. Tidsperspektivet för att lära sig att använda ett beslutsunderlag kan ligga
runt 5-10 år om det är komplexa strukturer i organisation. Även när en uppgift är att
implementera något som ligger i organisationens intresse tar det tid.28

4. Genomförande av studien och det empiriska materialet

Den avgränsning som valdes för fallstudien var först och främst kommunerna som valdes.
Dessa kommuner var Linköping, Mjölby och Norrköping. De valdes för att ge underlag för
intressanta jämförelser, eftersom Linköping och Norrköping är två stora grannkommuner, och
Mjölby mindre grannkommun, där gröna bokslut används i samtliga. I Linköping och
Norrköping kallas dokumenten Miljöbokslut respektive Miljöredovisning. Ännu en orsak till
att dessa tre valdes var att alla tre använder gröna nyckeltal som metod i boksluten, dessa har
sin grund i Svenska Kommunförbundet. De gröna boksluten är inte lika varandra, utan ser
olika ut och tar inte riktigt upp samma nyckeltal. Varje kommun har anpassat boksluten efter
behov och tillgänglighet av data, som oftast är avgörande för vilka nyckeltal som tas med.
Detta var orsaken till att kommunerna valdes för undersökning av användandet av
dokumenten, istället för en jämförelse av enbart dokumenten i sig. Det verkade mer intressant
att se tillämpningen av de gröna boksluten. På grund av detta har jag valt att inte ta med något
enskilt avsnitt om hur de gröna boksluten ser ut eller bör se ut, för att kunna vara till störst
nytta. Jag anser inte att en tydlig genomgång av bokslutens innehåll behövs för att förstå
denna studie, då den handlar om tillämpningen av boksluten. Dessutom skulle ett sådant
avsnitt ta för stor plats i studien. Som framgår av mitt förord ville jag först studera enbart
boksluten i sig, det skulle dock krävas en hel uppsats för att kunna ge en bra bild av
boksluten. Detta överlåter jag till andra. För den som vill veta mer finns det studier som
handlar om detta.

4.1. Empiriska materialet
Den kvalitativa intervju metoden, som mest lämpad för framtagning av det empiriska
materialet. Tiden hade inte varit tillräcklig för en omfattande enkät undersökning. En
avgränsning gjordes för valet av respondenter. De som det vore mest intressant att intervjua
ansågs vara kommunpolitiker i det högsta beslutande organet, kommunfullmäktige (KF) (se
fig. 1) vilket kan kopplas till top-down implementeringsteorin. Sedan valdes även
miljöcheferna för de olika miljökontoren i kommunerna, även tjänstemän beslutar och tar
fram beslutsunderlag för politiker möten. Att miljöcheferna valdes berodde på att synen på
gröna bokslut ses som miljöundersökning, och därför borde de ha mer intresse i detta.
Intervjumetoden var öppen kvalitativ eftersom respondenten under dessa förhållanden kunde
svara med egna ord och inte bli riktad genom att ha svarsalternativ. Det innebar även att dem
frågor som ställdes kunde anpassas efter respondentens svar och följdfrågor kunde ställas.29

                                                
28 Rothstein (red.), 2001. Kap 2
29 Lantz, 1993. kap 2 och 3
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Figur 1. Ett enkelt schema över strukturen i kommunerna. Dem olika nämnderna

och kontoren heter olika i olika kommuner men strukturen är generell.

Nästa avgränsning var antalet intervjuer som begränsades till det totala antalet av nio, alltså
tre i varje kommun, två i kommunfullmäktige och miljöchefen. De som valdes i
kommunfullmäktige var en representant från majoritetspartiet och en från oppositionen. De
intervjuade fick e-post där syftet med intervjun gavs och information om att de inte skulle läsa
på före intervjun. Ett frågeunderlag skrevs när jag hade läst igenom alla gröna bokslut för alla
kommuner och litteratur kring gröna bokslut (se bilaga 1).30 Detta gjordes för att få en
någorlunda struktur på frågorna jag ville ställa, utan att glömma bort någon men ändå kunna
ställa andra frågor utifrån de svar som gavs. Intervjuerna bokades in mellan den 15/4 – 30/4
2002, det tog mellan 20 min och en timme beroende på respondentens svar. Svaren spelades
in på band för att intervjuaren skulle kunna koncentrera sig på svaren och ställa följdfrågor.
De intervjuade var:

- Linköping: Lena Burlin (s), 1:e vice ordförande KF, Anna Lindgren (m),  2:e vice
ordförande KF och Reidar Danielsson, miljöchef.

- Mjölby: Arne Svensson (s), ordförande KF, Ann-Marie Sjöö (m), ledamot KF och
oppositionsråd och Bo Johansson, miljöchef.

- Norrköping: Ulla Pettersson Carvalho (s), ordförande KF, Gunnar Bredin (m), 2:e vice
ordförande KF och Lennart Forsell, miljöchef.

Gröna bokslut är ett dokument som existerar, och det är tänkt att användas som
beslutsunderlag i alla delar av kommunen. Man kan se det som att politikerna har beslutat att
ha ett dokument som gröna bokslut till användning som beslutsunderlag, för att främja den
hållbara utvecklingen i kommunen. I analysen skall jag försöka se att det beslutet faktiskt
implementerats, alltså att kommunfullmäktige ledamöterna och miljöcheferna använder de
gröna boksluten. Jag skall undersöka mitt empiriska material, och genom den teoretiska ram
som presenterats ovan försöka lyfta fram de punkter som är gemensamma för kommunerna,
vad gäller användningen av de gröna boksluten och vad som är individuellt, göra en
jämförelse. Detta för att se om de gröna boksluten faktiskt används, och till vad eller varför
dem inte används om det skulle vara så.

                                                
30 Lantz 1993. kap 4
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5. Analys av det empiriska materialet

Analysen har sin struktur efter det frågeunderlag som användes vid intervjuerna.

5.1. Övergripande om respondenternas syn på miljöfrågor
De första frågorna som ställdes var övergripande, för att se respondenternas intresse och vad
de tycker vad gäller Hållbar utveckling/samhälle och Agenda 21.
Det var olika svar från alla men de flesta tog upp miljö- och resursfrågan. Att vi måste
hushålla med det som finns så att kommande generationer får ett drägligt liv. Några kopplade
till det arbete som görs i kommunerna med Agenda 21.  Vissa pekade på att Agenda 21 inte
bara är en miljö- och resursfråga, utan även en demokrati- och jämställdhetsfråga, vilket ofta
glöms bort i Sverige. Det vi kan se är att de flesta har en klar uppfattning och ett intresse om
en hållbar utveckling, vilket kan kopplas till vad de gröna boksluten är till för. Detta kan
också kopplas till punkten om att tillämpare ska ha intresse för vad beslutsunderlaget står för i
kap 3.4. Som vi kan se ovan tycker de att man bör jobba för att främja den hållbara
utvecklingen i kommunen.  Med tanke på vad de gröna boksluten ska användas till, att främja
den hållbara utvecklingen, är detta mycket viktigt.

5.2. Synen på Gröna boksluten
De kommande frågorna behandlar respondenternas syn och uppfattning av de gröna
boksluten. Respondenterna ombads att med egna ord tala om gröna boksluten. Alla utom en
svarade, med olika ord, ungefär likadant. Kontentan var att de gröna boksluten är ett
dokument där man redovisar/sammanfattar det senaste året. Det visar på vad som hänt under
åren som gått, och vilka trender man kan se. Den enda som svarade annorlunda var Lennart
Forsell, han sa:

”Miljöredovisningen31 ligger inom området uppföljning och uppföljning kommer är ju …
uppföljning är ju bra … det är livsviktigt, absolut nödvändigt.”

Forsell såg det som en mål uppföljning, han menade att man sätter upp mål, och sen har man
en uppföljning för att se om man lyckats komma närmare målet eller nått det för att kunna
arbeta vidare.

För att se hur goda kunskaper respondenterna hade om gröna boksluten fick de svara på om
de hade läst andra gröna bokslut, och litteratur om dem.
Bland ledamöterna blev svaren olika, några få hade läst viss litteratur när de skulle besluta
huruvida gröna bokslut skulle användas i kommunen. Annars hade de inte så bra inblick, det
hände att de tittade i andra bokslut. Den med bäst inblick var Gunnar Bredin, som sysslar med
framtagningen av gröna boksluten i sitt arbete i Miljö- och Stadsplaneringsnämnden.
Miljöcheferna för Mjölby och Norrköping svarade samma sak, att de möjligtvis tittade i något
annat bokslut men annars hade de inte särskilt bra inblick, då de inte arbetade med
framtagandet av boksluten. Reidar Danielsson i Linköping hade däremot god inblick, tyckte
han, eftersom miljökontoret gjorde det första bokslutet för kommunen. Vid den tidpunkten
hade Danielsson läst viss litteratur och bokslut, han gick även på seminarier om arbetet med
bokslut.

Sedan ställdes frågor om respondenterna tyckte att boksluten var bra, och om de tyckte att det
fattades något nyckeltal i den eller tvärtom, om det fanns något som inte borde vara med.
Alla tyckte boksluten var bra och att de fyllde en viktig funktion.
                                                
31 I Norrköping heter bokslutet miljöredovisning.
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Ledamöterna tyckte det var svårt att precisera något som fattades just när frågan ställdes men
de menade att det alltid fattas något. Ibland kunde de tycka att något borde finnas med i deras
arbete men det kom aldrig upp under intervjuerna vad det kunde vara. De flesta menade även
att boksluten kunde bli bättre men att det var svårt att peka på något specifikt som kunde
förbättras. Gunnar Bredin pekade på problematiken med att det alltid skulle fattas något,
eftersom det inte gick att få dataunderlag att utgå ifrån, till det som vore av intresse att följa i
boksluten. Han såg bristerna i framtagandet av gröna boksluten och tyckte att visst ville de
förbättra nyckeltalen men att det inte alltid gick.

Alla tre miljöcheferna tyckte att det fattades nyckeltal som var till nytta för deras arbete.
Norrköpings miljöchef tyckte att det lilla som fanns var för allmänt hållet för hans arbete,
eftersom han redan hade siffrorna som fanns med i bokslutet. Därför behövde han inte titta i
den efter siffrorna. Mjölbys miljöchef tyckte att deras nyckeltal för natur inte hade med natur
att göra. Den visade på KRAV-märkt och ekologisk odling. Han tyckte den borde visa på
naturreservat och rekreationsområden istället, som är kopplat till deras arbete på kontoret.
Linköpings miljöchef saknade nyckeltal på vatten- och luftkvalitén i kommunen, vilket vore
bra för miljökontorets arbete.

5.3. Användningen av dem Gröna Boksluten
Respondenterna fick svara på frågor om användningen av boksluten.
Vad tyckte de att boksluten borde användas till?
Bland ledamöterna uttryckte de sig olika men kontentan är att man ser att åtgärderna, man
beslutat om, har fungerat som det är tänkt i boksluten. Därefter kan man besluta om nya
åtgärder, om det inte fungerat, eller om andra som man inte hunnit med vid tidigare tillfällen.
Alltså ser de boksluten som ett uppföljningsdokument, använt som beslutsunderlag.

Miljöcheferna pekade på att boksluten är ett beslutsunderlag för politikerna. Alla tre tyckte att
det främst var de som borde använda gröna boksluten, för att kunna besluta om nya åtgärder.
Lennart Forsell pekade på Bygglovs- och Miljöskyddsnämnden, Kollektivtrafiknämnden,
Miljö- och Stadsplaneringsnämnden och Tekniskanämnden som främsta användare av
bokslutet i Norrköping. Han menade att deras arbete stod för planering och utveckling i
kommunen, vilket leder till att de i sitt planerande måste främja den hållbara utvecklingen.
Detta underlättas med gröna boksluten som beslutsunderlag för vad som bör göras.

I nästa fråga preciserades användningen till om de ansåg att de kunde använda gröna
boksluten som ett beslutsunderlag, för att främja den hållbara utvecklingen i kommunen.
Här höll de flesta ledamöter med om att det kan användas som beslutsunderlag. Den enda som
ifrågasatte frågan var Gunnar Bredin, som sa:

”Både ja och nej, eftersom fullmäktige har behandlat den [bokslutet] och den är noterad
i fullmäktige protokoll och finns som en officiell kommunal handling och det finns ett
beslut om att miljökonsekvenserna ständigt ska genomsyra alla kommunala beslut. Så
kan man använda den som bakgrundmaterial för att se hur miljön förändras i dem
diagram och dem tabeller som finns med i redovisningen men den är populärt skriven.
Den är inte så genomträngande och den är inte så detaljerad så att den duger som enda
material men man kan ta fram den och titta i den och få en AHA-upplevelse.”

Alla tre miljöcheferna ansåg att visst kunde man använda boksluten som beslutsunderlag, för
att främja den hållbara utvecklingen i kommunen.
Här kan vi se att alla har förstått vad gröna boksluten är till för, och hur det ska användas som
var en av punkterna för en lyckad implementering (se kap 3.4.). Detta är en viktig punkt om
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implementeringen ska lyckas, då måste alla förstå vad dokumentet ska användas till och anse
att boksluten ska kunna användas som det.

För att se närmare om respondenterna har använt de gröna boksluten, och vad de har använt
dem till. Som underlag i beslutsfattandet ställdes frågor om det.
I Linköping svarade Lena Burlin så här på frågan om hon använt boksluten:

”Ja, eftersom många utav dem målen som finns i miljöarbetet direkt berör den
verksamheten där jag är ordförande på Tekniska Verken. Det är ju oerhört mycket med
vattenrening, biogastillverkning, fjärrvärmen och avfallshanteringen så använder ju vi
den [bokslutet] regelbundet.”

Som följdfråga ställdes frågan om Lena Burlin använde den i kommunfullmäktige, då svarade
hon:

”I kommunfullmäktige blir det ju mera indirekt, därför att det är ju likadant där målen är
ju definierade så att dem snarare berör nämnder och styrelser. Då är ju ärendet berett
när det kommer till kommunfullmäktige utav till exempel Tekniskanämnden som
naturligtvis har väldigt mycket inom miljöområdet. Då ligger det ett beslutsunderlag och
det har ju naturligtvis en miljöpåverkan och vi fattar beslutet i kommunfullmäktige men
egentligen så känner jag att det ligger mera på Tekniskanämnden och vi bara
konfirmerar det. Där använder dem det [bokslutet] verkligen.”

I Mjölby tog Ann-Marie Sjöö upp cykelprogrammet, där de skulle besluta om att bygga ut
cykelvägnätet. Hon menade att hon personligen gick med på att bygga ut och ta den
kostnaden med hjälp av gröna boksluten, för att hon såg att det behövdes enligt underlaget.
I Norrköping svarade Ulla Pettersson Carvalho så här på frågan om hon använt det gröna
bokslutet som beslutsunderlag:

”Vi antog i förra fullmäktige sammanträdet ett nytt miljöprogram och naturligtvis har
den här miljöredovisningen32 legat till grund för det arbetet som ju har tagit ett par år att
arbeta fram innan vi har kommit så här långt men det har varit mycket viktiga steg i att vi
ska fatta viktiga beslut …[även] naturvårdsprogram samtidigt som miljöprogrammet
förra sammanträdet och nu förhoppningsvis i juni så kommer fullmäktige anta
översiktsplan och kommunikationsprogram där naturligtvis miljöredovisningen också
ligger som grund.”

De andra ledamöterna kunde inte precisera något beslut eller tillfälle kopplat till boksluten.
Gunnar Bredin tog upp att hans användning sker i Miljö- och Stadsplaneringsnämnden.
Vi kan se att alla kan använda gröna boksluten, och gör det som beslutsunderlag, vilket kan
kopplas till en av förutsättningarna för användandet (se kap 3.4.). Det går även att dra en
koppling till nätverksteorin, kring frågan om olika grupper som använder det och vilka
personer som är med i dem. Detta diskuteras vidare i nästa kapitel.

Två av miljöcheferna svarade de inte har använt boksluten personligen i sitt arbete men att
kontoret tittade i dem. Detta beror på, som togs upp ovan, att de tycker att det inte finns
nyckeltal som är kopplade till deras arbete. Att nyckeltalen finns är det inte tillräckligt för
deras arbete, menade de. Linköpings miljöchef Reidar Danielsson menade att han och
miljökontoret sneglar i bokslutet, och försöker få med vissa ämnen i sin verksamhet men som
togs upp ovan tyckte även han att det saknades nyckeltal för deras arbete. Dock poängterar
                                                
32 I Norrköping heter bokslutet miljöredovisning.
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alla tre att deras arbete handlar om tillsyn, inte planerings- och åtgärdsarbete som mer behöver
gröna boksluten som underlag för sitt arbete. Alltså uppfylls inte förutsättningen ovan, om att
kunna använda gröna bokslut helt, eftersom det saknas nyckeltal för användning för
miljöchefernas arbete.

Dock framgår det av alla respondenter under intervjuerna att det finns en vilja att använda
boksluten, för att de ser vikten med gröna boksluten som beslutsunderlag. Detta är viktigt i
sig, om inte viljan fanns skulle det vara svårt med en lyckad implementering, som är en av
förutsättningarna (se kap 3.4.). Viljan kan anses vara viktigare än förutsättningen om att
kunna använda de gröna boksluten. Alla framhåller även att de tycker att det är bra att
dokumentet finns, och önskar att användningen skulle öka mer i kommunernas arbete.

5.4. Hur ser det ut i övriga kommunen
Frågor om hur respondenterna tror att andra kommunpolitiker och tjänstemän använder
boksluten ställdes.
I Mjölby hade de svårt att uttala sig om kännedomen och tillämpningen av gröna boksluten,
både vad gäller kommunpolitiker och tjänstemän.
I Norrköping hade de en positiv syn, de trodde att Bygglovs- och Miljöskyddsnämnden,
Kollektivtrafiknämnden, Miljö- och Stadsplaneringsnämnden och Tekniskanämnden och
deras kontor hade god inblick i boksluten, och använde boksluten. Detta beror på att deras
arbete påverkar den hållbara utvecklingen i kommunen menade de. Däremot trodde de inte att
övriga sektorer hade god inblick, de trodde att minst inblick hade omvårdnad och sociala
sektorn.

I Linköping tyckte ledamöterna att visst hade tjänstemännen inblick, och använde bokslutet i
olika utsträckning, även de trodde att den sektorn som hade minst inblick är socialasektorn,
omvårdnads- och skolsektorn. Miljöchefen ansåg att kommunpolitikerna hade bättre inblick
än tjänstemännen, då boksluten är ett viktigt dokument i beslutsfattandet. Alla tre ansåg att det
skulle bli bättre, nu när folkhälsobokslutet är inkluderat i gröna bokslutet. De menade att det
kommer underlätta och öppna upp för andra sektorer.
Detta visar på att det är svårt att se en användningsprocess som skulle se ut som top-down
eller bottom-up. Det kan mera relateras till nätverksimplementering, där olika grupper träffas
och använder, tolkar och beslutar med gröna bokslut som underlag.

5.5. Genomförande processen och tillgängligheten
Det ställdes frågor om processen där gröna bokslut görs, om respondenterna tycker den är
öppen för påverkan av de själva och andra.
Alla ledamöterna sa att de hoppades att så var fallet, och att den borde vara det men att de inte
hade någon direkt uppfattning om det var så. Alla tyckte att det var en kompetent personal
som jobbade med framtagandet av de gröna boksluten i kommunerna.
Miljöcheferna för Mjölby och Norrköping hade inte så god inblick i den processen, eftersom
de inte deltog i framtagandet av boksluten i sitt arbete. Bo Johansson pekade på att de på
miljökontoret fick bistå med uppgifter och hjälpa till men han själv medverkade som sagt inte.
Reidar Danielsson i Linköping tyckte att öppenheten är en svår fråga, eftersom arbetet faktiskt
måste genomföras. Det får inte ta för lång tid med tyckandet från andra. På frågan om
genomförande processen svarade han så här:

”Däremot kan det vara rätt att man kanske skulle försöka med en nystart, jag menar nu
har miljöbokslutet33 funnits i några år, fem sex år kanske mer och då är det dags liksom

                                                
33 I Linköping heter bokslutet Miljöbokslut.
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att börja och kanske ta en nystart och bjuda in till något seminarium med berörda. Nu
har man ju för sig förändrat i och med folkhälso delen … det blir bredare, fler som läser.
Miljöfolket får hälsa och dem som läser den delen får lite miljö … man ska jobba mer
med vilka indikatorer som är bra och mindre bra … det blir ju slentrian av det annars.”

Det är svårt att ur detta få någon klar bild, om hur det går att påverka innehållet i gröna
boksluten i alla tre kommunerna. Intressant är det att Reidar Danielsson tycker det är dags
med en omstart, detta diskuteras vidare i nästa kapitel.

I Mjölby ställdes speciellt frågan om gröna boksluts tillgänglighet, eftersom den är på de sista
sidorna av hela bokslutet som görs för kommunen. Alla tre respondenter ansåg att det var
utmärkt att bokslutet fanns med där, för det gav tyngd åt den men, det är olyckligt att den
hamnat på de sista sidorna. De tyckte att det kanske behövs ett dokument vid sidan av, för att
poängtera att bokslutet finns, och att det borde användas mer än den gör.
Anna Lindgren och Gunnar Bredin pekade på att deras respektive bokslut borde vara en del av
hela bokslutet som görs i kommunerna. Nu i början kunde det vara gynnsamt med enskilt
bokslut, så att kommunen får upp ögonen för den men så småningom bör den vara med allt
annat tyckte de.
Tillgängligheten av dokumentet kan ses ur olika perspektiv, alla har ju tillgång till boksluten
men det gröna bokslutet kan framhävas mer om det är ett särskilt dokument.

6. Diskussion

6.1. Beslutsprocess och implementeringsprocess
Generellt sett växer beslut fram i dialog mellan politiker och tjänstemän. Det är inte alltid som
en idé går spikrakt; som ett rent politiskt uppdrag (top – down), eller ett rent
tjänstemannaförslag (bottom – up). Ofta är det en interaktion. Någon får en idé vid en
kongress, ett seminarium, ett studiebesök eller läser om det i någon rapport eller bok. Sedan
diskuteras frågan fram och tillbaka mellan politiker och tjänstemän, vilket gör det svårt att se
en beslutsprocess för hur gröna bokslut växt fram och beslutet tagits.

Jag har försökt studera en användningsprocess för de gröna boksluten. Som togs upp i teorin
om nätverksimplementering är det svårt att se vilka grupper som använder det, och hur de
används men att det sker kan vi se i analysen. Det framgår att alla är medvetna om bokslutet
men inte kan styra dess användning i kommunen eller se några klara strukturer. Det märks att
de som använt boksluten gör det i olika grupper, med olika syften och tillämpningar i olika
nätverk. Till exempel som Lena Burlin tog upp, sker det kontinuerligt för henne, som
ordförande på Tekniska Verken i Linköping, som ett nätverk, medan det indirekt sker vid
kommunfullmäktige möte, där hon ansåg att de som använder det är bland annat
Tekniskanämnden, en nätverksgrupp även där. Viktigt är det att poängtera att Ulla Carvalho
Pettersson, tog upp den vikt som gröna bokslut spelat vid utformandet och antagandet av
miljöprogrammet och naturvårdsprogrammet. Det kommer även att göra det framöver vid
beslut om översiktsplan och kommunikationsprogrammet, enligt Carvalho Pettersson. Detta
märktes tydligt i hennes politiska grupp, som ett nätverk för att tolka och besluta, medan
Gunnar Bredin inte alls nämnde detta när frågan togs upp om användandet i
kommunfullmäktige. Det kan tolkas som att Bredins nätverk är Miljö- och
Stadsplaneringsnämnden, där han använder bokslutet. Detta då han inte preciserade något
speciellt tillfälle av användningen, utan menade bara att det är i den gruppen han använder
bokslutet. Man får inte glömma att Gunnar Bredin jobbar med framtagningen av gröna
bokslutet i den nämnden, och därför kanske påverkas på det sättet att han kan bokslutet, och
inte kopplar till tillfällen när han använder det som beslutsunderlag i någon grupp. Olika
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grupper av nätverk använder de gröna boksluten som de vill, som framgår av analysen är det
en stor skillnad mellan respondenterna, vilka som använder det och i vilka sammanhang. I
teori delen pekades det på svårigheterna med att fånga mönstret för dessa nätverk, som delvis
kan vara informella kontakter, där auktoritets och ansvarsfördelningen är oklar. Det man inte
ska glömma är det smala fält som analyserats, eftersom inte hela grupper har intervjuats blir
det personliga svar för varje respondent istället för att kunna urskilja hela grupper. Det går att
säga att implementeringen liknar ett nätverksmönster, mer än ett top – down, bottom – up
mönster men att det är svårt att precisera ett nätverksmönster.

6.2. Användandet av gröna boksluten
Av analysen framgår det att inte alla använder sig av gröna boksluten som beslutsunderlag.
Ett stort problem här är att alla inte har användning av bokslutet för att sådant som är
användbart för deras arbete inte finns med. Detta pekar på punkten att tillämparen skall kunna
använda beslutsunderlaget, som framgår uppfylls inte det vad gäller miljöcheferna. I
Linköping försöker de men saknar nyckeltal, och i Mjölby tillhandahåller kontoret data till
bokslutet. Det är viktigt att ta i beaktande miljöchefernas yttrande, och utveckla de gröna
boksluten så att alla kan använda boksluten, och får ett behov av att titta i dem för att se hur
det ser ut i kommunen, och vad som behöver göras. Tidigare har det framgått att
miljöcheferna har det dataunderlag de behöver för sitt arbete redan, och detta gör att de inte
behöver gröna bokslut som underlag. Om vi gör en bild av detta för att se hur det ser ut i
framtagandet av boksluten, då kan vi se att de missar steget att utveckla boksluten i
kommunerna (se fig. 2. nedan). Det är inte bara implementeringen av boksluten som kommer
att ta tid som togs upp i teori delen, utan även att hitta den rätta formen på boksluten. Om de
som arbetar med framtagandet inte utvecklar bokslutet, och tar till sig synpunkter, kommer
användningen inte att ske fullt ut inom hela kommunen. Kommunerna är komplexa
organisationer, där nya arbetsverktyg kommer att finna sin plats, efter ett antal års arbetande
med implementeringen och bokslutsformen. Det som inte får glömmas är att boksluten är en
nyföreteelse sedan mitten på 1990-talet.34 Kommunerna har inte haft så många år för att hitta
ett fungerande system för boksluten, som alla inom kommunen kommer har användning av.
De som verkar använda mest enligt respondenterna inom kommunerna är den tekniska delen
och planeringssidan.

                          
Fig. 2. En bild av hur arbetet med utformningen av boksluten sker idag i kommunerna. Det är sällan
den översta punkten kommer tillbaka utan man jobbar vidare som boksluten redan ser ut.

                                                
34 Lind et al., 1996. kap 1
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6.3. Vikten av innehållet i gröna bokslut
En viktig punkt att lyfta fram för formen av bokslutet är det som kom fram i Linköping, att de
har utvecklat gröna boksluten, genom att lägga till ett folkhälsobokslut. Bokslutet utvecklas
till att inkludera mer än bara miljö- och resursfrågor, vilket är viktigt i ett hållbart samhälle.
Lena Burlin tog även upp, att målen för kommunen är kopplade till varje nyckeltal i bokslutet.
Detta är viktigt, det underlättar beslutsfattandet om man ser målen man ska nå, och vart man
är på väg samtidigt, för att kunna fatta viktiga och goda beslut. Dock räcker inte detta, som
Reidar Danielsson tog upp, utan han ansåg att det är dags för en omstart. Detta är viktigt, en
kommun får inte sluta utveckla boksluten efter ett fåtal år, utan måste utveckla sina verktyg
efter behovet (se fig. 2. ovan). Utvecklingen gäller alla kommuner, att de regelbundet
utvecklar boksluten till det bättre, för att uppfylla behoven som finns bland användarna. Detta
är svårt som Gunnar Bredin pekade, mycket av det som kommer med avgörs av
datatillgängligheten, mer om detta i nästa stycke.

6.4. Genomförandeprocessens öppenhet
I syftet togs även processen med boksluten upp, att studien skulle försöka se om den var
öppen för alla, att kunna delta och välja rätt metod för kommunen. Vi kan tolka av det som
framgick i analysen att den inte är öppen, då steget att utveckla de gröna boksluten verkar
utelämnas varje gång, eftersom flera pekat på att det finns brister i boksluten. De senaste åren
har boksluten sett likadana ut, utan någon ansenligare förändring. Respondenterna kunde
dessutom inte ge något klart besked om genomförandeprocessens öppenhet. Detta är ju en av
förutsättningarna för en lyckad implementering enligt teorin, att de som använder bokslutet
kan påverka innehållet, för att kunna använda det. Dock ska inte propageras för att alla ska
kunna delta och påverka det gröna bokslutet, det skulle ta för lång tid, och inte fungera. Utan
bara att de som gör bokslutet faktiskt tittar igenom den, och försöker se vad som inte fungerar
och vad som fattas. Något som inte ska glömmas bort är hur komplicerat det är att göra ett
bokslut, det är många faktorer som ska stämma överens. För det första måste det vara
intressant, det ska kopplas till något, till exempel målen som finns inom kommunen. Det ska
vara lättförståeligt och lätt överkomligt, det får inte bli ett för stort dokument som ingen orkar
gå igenom. Det allra viktigaste som tyvärr avgör vad som hamnar i ett bokslut, är
datatillgängligheten, som Gunnar Bredin pekade på, är detta den svåraste biten att få samman.
Det finns mycket intressant att titta på men om det inte finns data som kan användas, är det
besvärligt. Det är en stor och lång process som man måste gå igenom. Det är inte lätt att knyta
ett stort kontaktnät, för att få tillgång till data som behövs, vissa dataunderlag får man även
betala för, vilket också kan avgöra om det kommer med i bokslutet eller inte. Kommunerna
har inte stora tillgångar, för att samla in data, även om det kan tyckas att det är viktigt att veta
hur det ser ut i kommunen i en specifik fråga.

6.5. Övrigt att diskutera
En annan viktig punkt att diskutera, är att Gunnar Bredin menade att det gröna bokslutet inte
räcker som enda beslutsunderlag. Det anser inte jag att bokslutet ska vara men den ska vara
med som ett beslutsunderlag att utgå ifrån. Ulla Pettersson Carvalho menade att det gröna
bokslutet var utmärkt som beslutsunderlag att utgå ifrån, för att sedan kunna gå djupare i
någon fråga, eftersom underlaget för bokslutet finns, och det är oftast djupare och mer
detaljrikt. Man ska inte glömma att se bokslutet som en sammanfattning, och att det finns
mera bakom att titta på om man vill men att det gröna bokslutet underlättar att se vissa saker,
och välja ur att gå vidare med. Det ska inte heller glömmas att både politiker och tjänstemän
har stor arbetsbelastning. Det är därför viktigt att med verktyg som gröna bokslut, lätt kunna
få en överblick på situationen men att man ska kunna gå vidare och fördjupa sig i någon fråga,
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om man vill. Den möjligheten går inte att utesluta utan det är en självklarhet, man ska kunna
titta närmare och fördjupa sin kunskap i sådant av vikt.35

Frågorna under syftet kan besvaras med att kommunfullmäktige ledamöterna och miljöchefer
har god kännedom om gröna boksluten, i olika omfattningar bland de jag intervjuat. Likaså
använder några av dem boksluten i att fatta beslut som ska främja den hållbara utvecklingen, i
kommunen. Detta sker i olika nätverk, dock inte av alla, vilket tagits upp ovan. Se inte detta
som ett misslyckande, utan en process som är på väg att utformas. Man ska inte glömma att
det tar sin tid att utveckla bokslutet, och implementera den inom hela den kommunala
verksamheten. För viljan att använda gröna boksluten finns, och flera av respondenterna anser
att det är förkastligt att den inte fullt ut har fått sin användnings område i kommunerna. Det
som krävs är det Reidar Danielsson sa i kap 5.5., en omstart helt enkelt av de gröna boksluten,
för att bemöta det behov som finns inom kommunerna. Detta är inte liten process, och det
kommer att ta några år innan kommunerna når det.
Vi ska inte heller glömma att denna studie har varit smal och inte omfattat olika delar av
kommunen, eller hela grupper utan enbart en eller två. Om andra, eller fler respondenter hade
valts hade inte analysen sett likadan ut, inte heller resultatet. Denna studie ska ses som en
första undersökning av något vidare, för att få en bild av problematiken, och för att kunna gå
vidare med en bredare studie. För att få en klarare bild av situationen i kommunerna krävs en
mer omfattande undersökning än den som kunnat genomföras i denna studie.

7. Slutsats

Vilka slutsatser kan vi komma fram till ur diskussionen ovan?
Att alla tre kommuner har gröna bokslut som respondenterna har kännedom om i olika
utsträckningar, och som används bland kommunpolitiker och tjänstemän i olika nätverk. Det
är olika beroende på vem man frågar, det kan vara intresset, möjligheten i olika grupper, eller
kunskapen som avgör om man använder sig av det gröna bokslutet. För viljan att använda
boksluten finns, och flera av dem tycker att det är synd att boksluten inte fullt ut har fått sin
användnings område, som påpekats. Det går att tyda, att det är olika nätverksgrupper som
använder boksluten i olika utsträckning.

Det är olika företeelser som påverkar dem som kan använda de gröna boksluten. Ett är att
innehållet i boksluten är viktiga för en viss användning. Om det inte finns nyckeltal som
behövs för det beslut som ska tas, är det svårt att använda boksluten. Det är viktigt att
boksluten utvecklas till att möta det behov som finns, för att fler ska kunna använda det. Som
poängterats ovan ser fler att det finns brister i boksluten, dessa borde förbättras för att
användningen av boksluten ska öka. Med en öppen genomförandeprocess skulle boksluten
förbättras, och man skulle hitta rätt nyckeltal efter behovet, och sedan regelbundet ha en
uppföljning av bokslutet som den är, för att kunna utveckla den till det bättre. Det skulle öka
användningen av boksluten och förbättra underlaget.

                                                
35 Rothstein (red.), 2001. kap 1 och 12
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Bilaga 1

Frågeunderlag för Linköping/Mjölby/Norrköping

1. Vad gör du, hur länge har du varit med i kommunfullmäktige?

2. Om jag säger ”Hållbar utveckling / Hållbart samhälle” vad säger du?

3. Om jag säger Agenda 21? Är A21s grund i kommunen väl utspritt?

4. Miljöboksluten/Gröna boksluten/Miljöredovisningen vad säger du om dem?

5. Har du läst andra Miljöbokslut/Gröna bokslut/Miljöredovisningar än
Linköpings/Mjölbys/Norrköpings? Har du läst litteratur kring hur dokumenten ska vara
och vad dem ska användas till?

6. Tycker du att Miljöboksluten/Gröna boksluten/Miljöredovisningen är bra? Varför?

7. Tycker du att det fattas något i boksluten som borde vara med? Eller tvärtom som du inte
förstår?

8. Vad tycker du boksluten/redovisningen ska användas till eller används dem till idag?

9. Anser du att man kan använda boksluten/redovisningen som beslutsunderlag för att främja
den hållbara utvecklingen i kommunen?

10. Har du någonsin använt dig av boksluten/redovisningen som beslutsunderlag? Varför och
för vad?

11. Har ni i kommunfullmäktige/miljökontor utgått ifrån boksluten vid diskussion och beslut
som påverkar kommunen? Tycker du att det finns incitament för det?

12. Anser du att folk i kommunen alltså kommunanställda och politiker påverkas av
boksluten/redovisningen för att främja ett hållbart samhälle?

13. Anser du att det finns incitament för att folk i kommunen ska kunna påverka sin tillvaro
utifrån boksluten/redovisningen?

14. Anser du att några få ska utföra boksluten eller flera? För att ge incitament för ett/en
bokslut/redovisning som många känner en koppling till istället för att en liten grupp, dem
som jobbar med det?

15. Är det bra att boksluten/redovisningen är ett ensam stående dokument avskiljt från andra
eller tvärtom att det är i slutet på hela kommunens bokslut? (Mjölby främst som har det i
slutet på sitt bokslut för kommunen)




