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Sammanfattning 
 
Idag är hållbar utveckling både en lokal och global utmaning. Kommunernas kärnuppdrag är 
att tillgodose medborgarnas behov. I detta ligger även att ge medborgarna förutsättningar för 
att kunna agera på ett långsiktigt och hållbart sätt. Kommuner kan ha olika roller i det hållbara 
lokalsamhället såsom företrädare, köpare och marknadsaktör. En kommun har möjlighet att 
påverka samhällsutveckling. För att kunna organisera hållbarhetsarbetet inom kommuner 
finns det ledningsverktyg som kan hjälpa till i arbetet för ett hållbart samhälle.  
 
I denna uppsats undersöks det praktiska användandet av tre verktyg för styrning av arbetet 
med hållbar utveckling, nämligen Eco-BUDGET, Aalborgdeklarationen och 
Botkyrkamodellen. Studien undersöker om man utifrån de studerade kommuners erfarenhet, 
kan identifiera vad som är speciellt viktigt att tänka på om en kommun vill börja använda ett 
verktyg för hållbarhetsledning. Frågor som diskuteras är; - vad har bidragit till att 
kommunerna har valt att utveckla miljöarbetet till hållbarhetsarbete? Har kommunernas 
verksamhetsstyrning påverkat valet av verktyg för hållbarhetsledning? Och vad har de olika 
hållbarhetsverktygen bidragit till i de studerade kommunerna? 
 
För att kunna svara på studiens syfte så genomfördes en förstudie och intervjuer med 
ansvariga för hållbarhetsarbetet i tre kommuner som använder sig av de specificerade 
ledningsverktygen. Resultatet av den insamlade empirin sammanställdes, analyserades och 
kopplades samman med tidigare studier.  
 
Slutsatserna visar att de olika hållbarhetsverktygen har bidragit med att kunna arbeta 
systematisk med hållbarhetsfrågorna. Verktygen har också bidragit till en ökad medvetenhet i 
verksamheten om vad hållbarhetsfrågorna är och hur man ska arbeta med dessa frågor. 
Kommunerna som ingick i den här undersökningen har varit delaktiga i olika typer av projekt 
som har vidgat deras syn till att vilja utveckla miljöarbetet till ett hållbarhetsarbete. 
Kommunerna valde att utveckla hållbarhetsarbetet utifrån redan existerande strukturer och 
ledningssystem i organisationen. Det var en utmaning för kommunerna att hantera alla de 
frågor som uppstår i hållbarhetsarbetet då hållbarhetsfrågorna är komplexa. 
Ledningssystemen har bidragit till allt ifrån mindre till större åtaganden, samt samarbeten med 
andra kommuner.  
 
 



   

5 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning      6 

1.2 Syfte      7 
2. Bakgrund      8 

2.1 Kommunerna och Agenda 21    8 
2.2 Några ledningssystem     9 
2.3 Kommunernas arbete med ledningssystem utvecklas  10 

3. Teori      12 
3.1 Att implementera standard    12 
3.2 Förändringsprocesser i organisation   12 

4. Metod och Material     15 
4.1 Val av metoder     15 
4.2 Val av textmaterial     15 
4.3 Förstudien     15 

4.3. 1 Datainsamling     16 
4.4 Intervjumetodik     16 

4.4.1  Urval av kommuner för intervju   16 
4.4.2  Formulering av intervjufrågor    17 
4.4.3 Genomförande av intervjuer    17 

4.5 Analys av förstudien och intervjumaterialet   18 
5. Resultat      19 

5.1 Eco-BUDGET     19 
5.1.1 Växjö kommuns erfarenhet av eco-BUDGET  19 

5.2 Botkyrkamodellen     22 
5.2.1 Botkyrka kommuns erfarenhet av Botkyrkamodellen  22 

5.3 Aalborgdeklarationen    24 
5.3.1 Umeå kommuns erfarenhet av Aalborgdeklarationen  24 

6. Analys      27 
6.1 Eco-BUDGET     27 
6.2 Botkyrkamodellen     28 
6.3 Aalborgdeklarationen    28 

7. Diskussion     30 
8. Slutsatser      33 
9. Referenser     34 
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Tabell 1: förstudie, innehåll 
Bilaga 2: Tabell 2: förstudie, faktorer 
Bilaga 3: Material till förstudien 
Bilaga 4. Intervjuguide, Växjö 
Bilaga 5: Intervjuguide, Botkyrka 
Bilaga 6. Intervjuguide, Umeå 
 
 



   

6 
 

1. Inledning  
 
I detta första avsnitt ges en introduktion till hållbar utveckling och studiens centrala 
ämnesområden. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar. 
 
Idag är hållbar utveckling både en lokal och global utmaning. För att hantera dessa 
utmaningar kan mycket göras genom att engagera alla delar i samhället (MUE 25, 2008, s.22). 
I Bruntlandkommissionens rapport ”Vår Gemensamma Framtid” definieras hållbar 
utveckling som: ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundin och Eckerberg 1999, s.4). 
Begreppet hållbar utveckling innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av 
varandra, dessa är; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Den hållbara utvecklingen 
är inte ett statiskt tillstånd utan en förändringsprocess, en utveckling som går i en hållbar 
riktning. Hållbarhet, en balans mellan sociala, ekonomiska aktiviteter och miljön kan ses som 
det sista målet. Med hållbar utveckling menas här att nå den totala hållbarheten (Hofman och 
Li, 2007, s.407).  
 
Under det senaste decenniet har en rad olika metoder och verktyg utvecklats som kan bidra till 
och även entusiasmera olika aktörer till ett aktivt agerande i en mer hållbar riktning. 
Verktygen, som ska samverka som medel att nå målet om en hållbar utveckling, spänner över 
flera olika samhällssektorer och nivåer, lokalt, nationellt och globalt (Nationalkommittén för 
Agenda 21 och Habitat, 2002, s. 11). För att kunna organisera hållbarhetsarbetet inom t.ex. 
kommunerna finns det ledningsverktyg som kan hjälpa kommunernas verksamheter till ett 
hållbart samhälle. Det krävs även verktyg som gör det möjligt att bryta ner europeiska och 
nationella strategier och program till handlingar på lokal nivå (MUE 25, 2008, s.4). 
Kommunernas kärnuppdrag är att tillgodose medborgarnas behov. I detta ligger även att ge 
medborgarna förutsättningar för att kunna agera på ett långsiktigt och hållbart sätt. Kommuner 
kan ha olika roller i det hållbara lokalsamhället såsom företrädare, köpare och marknadsaktör. 
En kommun har möjlighet att påverka samhällsutveckling. 
 
Ett ledningsverktyg som har utvecklats via många separata rutiner är miljöledningssystem 
(MLS). Verktyget har till uppgift att kartlägga och analysera olika delar av organisationens 
effekter på miljön - och av verksamheten i sig. Olika organisationer och branscher har haft 
olika prioriteringar och man har ofta saknat den överblick och helhetssyn som i varje beslut 
skulle lett till vad som långsiktigt vore bäst för miljön, därav behovet av miljöledningssystem 
(Larsson, 1997, s. 25-26), MLS har blivit ett vanligt val för att organisera och strukturera 
organisationer miljömässigt, främst inom industrin, men även inom den offentliga sektorn och 
speciellt svenska kommuner (Emilsson och Hjelm, 2009, s. 721).   
 
En av orsakerna till att MLS har kommit att användas i kommuner är att behovet av styrning 
ökar i kommunerna (MUE 25, 2008, s.4) vilket har bidragit till att det på senare åren har 
utvecklats nya ledningsverktyg som är mer lämpade för att användas inom offentlig sektor. 
Det finns olika typer av verktyg som kan hjälpa kommunorganisationen. Idag kan en kommun 
välja ett eller flera av de olika verktygen för att arbeta med hållbarhetsfrågor, men hur ska en 
kommun veta vilket ledningsverktyg de ska använda och vilket som passar deras verksamhet? 
Passar de olika verktygen alla kommuner?  
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1.2 Syfte 
 
I denna studie undersöks den praktiska tillämpningen av några verktyg för hållbarhetsledning 
i några svenska kommuner. Syftet med denna studie är; kan man utifrån de studerande 
kommunernas erfarenhet identifiera vad som är speciellt viktigt att tänka på om en kommun 
vill börja använda ett verktyg för hållbarhetsledning? Med verktyg avses olika typer av 
ledningssystem. Tre mer specifika frågor har formulerats: 
 

- Vad har bidragit till att kommunerna har valt att utveckla miljöarbetet till 
hållbarhetsarbete?  

 
- Har kommunernas verksamhetsstyrning påverkat valet av verktyg för 

hållbarhetsledning? 
 

- Vad har de olika hållbarhetsverktygen bidragit till i de studerade kommunerna? 
 
Studien är avgränsad till verktygen eco-BUDGET, Botkyrkamodellen och 
Aalborgdeklarationen. Från början planerades även ISO 14001 att ingå, men detta fick 
överges då den fallstudiekommunen som använde verktyget av olika skäl inte kunde bidra 
med relevant information till undersökningen.  
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till hållbar utveckling, kommunernas arbete med 
Agenda 21 och några av de ledningssystem som finns. Till sist beskrivs utvecklingen med 
ledningssystem i kommunerna.  
 
2.1 Kommunerna och Agenda 21 
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram för en hållbar utveckling under det 21:a århundradet som 
upprättades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Begreppet 
”hållbar utveckling” definieras i enlighet med Brundtlandskommissionens rapport  
”Vår Gemensamma Framtid” från 1987 som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Brundin och Eckerberg, 1999, s.4).  
 
I rapporten klargörs det att en hållbar utveckling inte bara handlar om fysisk eller ekologisk 
hållbarhet utan att det är ett begrepp som även inkluderar social och ekonomisk utveckling 
(Jagers, 2005, s.10). I inledningen av rapporten beskriver kommissionen att hela arbetet vilar 
på en positiv framtidstro, dvs. - människor kan bygga en värld som är mer välmående, rättvis 
och säker. Förverkligandet av en sådan fullskalig hållbar utveckling kräver genomgripande 
samhällsförändringar. Idén om hållbar utveckling ställer samtidigt krav på att den sociala och 
ekonomiska utvecklingen ska äga rum inom ekologiska ramar och med den viktigare 
förutsättningen att människors behov ska bli tillfredsställda idag och i framtiden (Jagers, 
2005, s.12-13). Handlingsprogrammet innehåller 40 kapitel som är uppdelade i fyra olika 
avsnitt. Dessa fyra avsnitt består av: sociala och ekonomiska dimensioner, bevara och förvalta 
resurser, stärka viktiga samhällsgrupper samt medel för genomförande (Regeringskansliet, 
2010). Riklinjerna har formen av rekommendationer och är således inte juridiskt bindande 
(Agenda 21, 2008).  
 
Agenda 21 behandlar de lokala myndigheternas roll i processen i kapitel 28. Det framhålls 
tydligt att lokala myndigheter utgör en av de viktigaste länkarna för arbetet på lokal nivå. 
Kapitel 28 är avsiktligt kortfattat och innehåller inte några närmare beskrivningar av hur det 
lokala Agenda 21- arbetet skall bedrivas. Tanken är istället att dessa strategier skall utformas 
på lokal plan detta då pga. de lokala myndigheterna i olika länder är mycket varierande vad 
det gäller formella befogenheter. Det ställs dock ett antal mål i kapitlet för det lokala Agenda 
21- arbetet (Brundin och Eckerberg, 1999, s.5).  
 
Lokala Agenda 21- aktiviteter har initierats i ett växande antal svenska kommuner, och 1996 
hade drygt hälften av Sveriges kommuner tillsatt särskilda Agenda 21-samordnare samt börjat 
organisera kurser och praktisk rådgivning för olika målgrupper, inklusive allmänheten 
(Brundin och Eckerberg, 1999, s.6). Vid slutet av år 2001 angav 70 % av kommunerna, 186 
stycken, att de har antagit en handlingsplan i fullmäktige (Eckerberg och Edström, 2002 s.8).   
 
Sedan Agenda 21 har också en rad olika ledningssystem utvecklats. Arbetet har utvecklats i 
kommunerna till att bl.a. införa miljöledningssystem och andra verktyg för att på så sätt kunna 
arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor.  
 
 
 



   

9 
 

2.2 Några ledningssystem 
 
Verktyg är viktiga för att gå från mål och ord till handling och arbetet med och utveckling av 
dem pågår runt om i Sveriges kommuner. Kommunerna utvecklar verktyg och metoder för att 
koppla samman den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga dimensionen i hållbar 
utveckling. Ledningssystem används för att se till att hållbarhetsarbetet utförs på ett 
systematiskt och kontinuerligt vis och att det även revideras och uppdateras (Hållbarhetsrådet, 
2006, s.3-5). Nedan följer en kort presentation av några ledningssystem som finns och 
används av Sveriges kommuner idag.  
 
ISO 14 001:  
ISO 14 001 är en internationell miljöstyrningsstandard som tagits fram av ISO, International 
Organisation for Standardisation. Den ingår i ISO 14 000-familjen som omfattar standarder på 
miljöområdet som t.ex. standarder för miljörevision, miljömärkning, livscykelanalys och 
miljöprestanda (Verket för näringslivsutveckling, 2008). Standarden kan tillämpas på alla 
organisationer, oberoende av typ eller storlek och den kan anpassas till olika geografiska, 
kulturella och sociala förhållanden. Standarden anger krav på ett miljöledningssystem som 
gör att en organisation kan utveckla och införa policy och upprätta mål som tar hänsyn till 
lagkrav och till de betydande miljöaspekterna. Standarden bygger på en metodik som går ut 
på stegen; Planera, Genomföra, Förbättra, Följa upp (PDCA ”Plan-Do-Check-Act” på 
engelska) (SIS 2004, s 4-5). En verksamhet som uppfyller kraven och godkänns enligt 
standarden erhåller ett certifikat (Verket för näringslivsutveckling, 2008). 
 
EMAS:  
År 1993 antogs inom EU miljöstyrnings och miljörevisionsförordningen EMAS, Eco 
Management and Audit Scheme. EMAS trädde i kraft 1995. Syftet är att få industriföretag att 
förbättra sitt miljöarbete frivilligt. När ett företag arbetar enligt kraven i EMAS kan det bli 
registrerat enligt förordningen och få rätten att använda den officiella EMAS-symbolen. 
En vidareutveckling av EMAS, den så kallade EMAS II, trädde i kraft i början av 2001. 
Förändringarna innebar bland annat att EMAS omfattar alla typer av företag och 
organisationer, liksom ISO 14 001 (Verket för näringslivsutveckling, 2008). Även EMAS 
bygger på PDCA- cykeln. Den största skillnaden mellan ISO 14 001 och EMAS är att EMAS 
kräver en offentlig miljöredovisning av en oberoende tredje part (EMAS, 2008).  
 
Aalborgdeklarationen:  
Aalborgdeklarationen har fått sitt namn efter staden Aalborg i Danmark, som har det officiella 
uppdraget att hålla ihop arbetet med deklarationen och att sprida information, bland annat via 
den officiella hemsidan. Den egentliga starten för Aalborgdeklarationen var FN-toppmötet i 
Rio 1992, som följdes av flera viktiga politiska strategiska beslut. Lissabonstrategin, ”Från 
deklaration till handling” är det Europeiska initiativet för en hållbar utveckling som sedan har 
konkretiserats (Aalborgåtagandena för hållbar stadsutveckling, 2009, s.3). 
Aalborgdeklarationen är ett kontrakt som en kommun kan välja att skriva på. Den täcker tio 
ämnesområden och består av 50 åtaganden för en hållbar stadsutveckling. 
Aalborgdeklarationen bygger på principen: Planera, Genomföra, Förbättra, Följa upp (PDCA- 
cykeln) (ICLEI, 2007, s. 6).  
 
Eco-BUDGET: 
Miljöledningssystemet eco-BUDGET har utvecklats genom ett samarbete mellan lokala 
europeiska myndigheter och ICLEI, (Local Government for Sustainability). ICLEI är en 
internationell miljöorganisation där lokala, regionala och nationella myndigheter arbetar för 
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hållbar utveckling. Syftet med eco-BUDGET är att förse beslutsfattare och kommuninvånare 
med information för att främja hållbar utveckling (Ljunggren m.fl. 2008, s 19). Eco-BUDGET 
är det första miljöledningssystemet som är framtaget specifikt för att användas i politiskt 
styrda organisationer (Robrecht et al. 2009, s. 1).  Eco-BUDGET bygger på samma grunder 
som finansiell budgetering och PDCA- cykeln (planera, genomföra, följa upp och förbättra) 
liknande den i ISO 14 001 (Robrecht et al. 2009, s. 14). 
 
Botkyrkamodellen 
En modell utvecklad av en enskild kommun med ISO 14 001 som utgångspunkt. 
Botkyrka kommun började arbetet med miljöledningssystem år 1996 som de utvecklade till en 
hållbarhetsmodell. Modellen bygger på PDCA- cykeln som innehåller åtta olika kriterier:  
 

1. En person är ansvarig för MLS. 
2. Utveckla en MLS policy. 
3. Utforma en grupp som aktivt jobbar med specifika avdelningar. 
4. Utföra en granskning som beskriver hur olika avdelningar ska klara av aspekterna 

som är inkluderade i certifiering.  
5. Sätta mål. 
6. Utforma ett handlingsprogram. 
7. Utbildningsprogram och 
8. Utveckla en intern revisions program. 

 
 Varje år avslutas cykeln genom en intern revision. Alla avdelningar ska uppfylla de åtta 
kriterierna. År 2004 började kommunen arbeta för en hållbar utveckling som de kallar för 
”Certifiering för hållbar utveckling” (Emilsson och Hjelm, 2009, s.723-724).  
 
Integrerat ledningssystem (ILS) 
Integrerad styrning är en modell som har utvecklats i projektet Managing Urban Europe- 25 
(MUE-25) som initierades av Europeiska kommissionen i enlighet med den tematiska 
strategin för stadsmiljön (MUE 25, 2008, s.2). Modellen utarbetades i projektets inledningsfas 
då de 25 deltagande kommunerna och regionerna fick rapportera om sina dåvarande 
utmaningar. Deras bidrag var helt avgörande för det bakgrundsarbete som ligger till grund för 
modellen. Den föreslagna modellen implementerades sedan i de 25 kommunerna och 
regionerna (MUE 25, 2008, s. 2-4). Den visar hur kommuner och regioner kan integrera 
aspekter för en hållbar utveckling i den övergripande styrningen av regionen/kommunen. Det 
utvecklade integrerade ledningssystemet (ILS) består av fem steg som är: nulägesutredning, 
målformulering, politiskt engagemang, implementering och uppföljning, utvärdering och 
rapportering. Dessa fem steg återkommer i årliga cykler. Trots att systemet följer en årlig 
cykel behöver det endast upprepas fullständigt med 3-5 års mellanrum. Varje ny cykel inleds 
med en nulägesutredning och sista steget består i att utvärdera (MUE 25, 2008, s. 6).   
 
 
2.3 Kommuners arbete med ledningssystem utvecklas 
 
För att strukturera och säkerställa hållbarhetsarbetet kan de tidigare nämnda ledningssystemen 
för hållbar utveckling användas (Hållbarhetsrådet, 2006, s.5). Miljöledningssystem har blivit 
vanligt att implementera i organisationer. I många organisationer har miljöledningssystemet 
ändrat fokus och expanderat till att inkludera sociala och ekonomiska aspekter. Som en flöjd 
av detta utvecklades t.ex. ISO 26000 för socialt ansvar. Det finns också en rad andra 
hållbarhetsinitiativ såsom FN:s global compact (Global Compact, 2010). Trots att kommuner 
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oftast inte har som syfte att certifiera sina miljöledningssystem, använder de sig av ISO 14001 
eller EMAS som en guide för att utveckla sina egna lokala standarder. Standarderna utvecklas 
för att passa deras organisationsbehov och expanderas till ett bredare system (Emilsson och 
Hjelm, 2009, s. 722). Över de ca tio senaste åren har svenska kommuner ändrat auktoritet från 
att bara kontrollera det lokala området till att ta framtida sociala ansvar och inkludera 
lokalbefolkningen och andra aktörer i en större utsträckning. Kommunerna är numera 
drivande i arbetet för en hållbar utveckling (Emilsson och Hjelm, 2009, s.722).  
 
Tidigare forskning på tre svenska kommuner, Botkyrka, Uddevalla och Växjö visar att dessa 
tre kommuner väljer att expandera sina miljöledningssystem till hållbarhetsledning. De tre 
kommuner har valt att utveckla arbetet på olika sätt (Emilsson och Hjelm, 2009, s.722). 
 
Hållbarhetsrådet gjorde en kartläggning av lokala verktyg och arbetsmetoder för hållbar 
utveckling där hälften av Sveriges kommuner fick besvara en enkät om detta under våren 
2006. Resultatet visar att kommunerna bedriver aktivt arbetet för hållbar utveckling 
(Hållbarhetsrådet, 2006, s.4). I hållbarhetsarbetet är det vanligt att kommunerna utgår från ett 
strategiskt miljöarbete men genom att lägga till sociala frågor vidgas arbetet. Av svaren 
framgår också att många kommuner, åtminstone inledningsvis väljer att fokusera på några få 
prioriterade frågor som till exempel tillväxt, demokrati och miljö (Hållbarhetsrådet, 2006, 
s.4). 
 
Det finns idag ingen standardiserad modell för hållbarhetsledningssystem inom den offentliga 
sektorn men Miljöstyrningsrådet och Sveriges kommuner och landsting har påbörjat ett arbete 
för att ta fram en ISO- standard för det (Hållbarhetsrådet, 2006, s.5). 
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska ansatsen. Den teori som främst används är 
implementering av standarder och förändringsprocesser. 
 
3.1 Att implementera standard 
 
Den typiska standarden består av ett uttalande om hur en verksamhet, ett dokument i 
allmänhet bör ser ut. Standardiseraren vill reglera hur dessa saker eller processer skall 
utformas (Brunsson och Jacobsson, 1998, s. 174). För att veta om en viss standard är relevant 
måste man veta för vem och i vilken situation standarden är lämplig liksom vem man själv är 
och i vilken situation man befinner sig (Brunsson och Jacobsson, 1998, s. 152).  
 
Att följa en standard innebär att det finns någon grad av överensstämmelse mellan praktik och 
standard. Att börja följa en standard innebär att skapa en sådan överensstämmelse. Det kan 
man göra antingen genom att ändra praktiken så att den stämmer bättre överens med 
standarden, eller genom att presentera sin praktik så att den överensstämmer med standarden 
(Brunsson och Jacobsson, 1998, s. 147- 149).  
 
När man ändrar praktiken kan man säga att standarden ”implementeras”. Man gör en slags 
översättning, i två avseenden; standardens uttalande översätts i praktiskt handlande, och det 
generella i standarden blir en specifik praktik. Man kan också säga att man praktiserar en 
standard (Brunsson och Jacobsson, 1998, s. 148). Implementering av standarder innebär att 
man försöker få standarder att påverka vad man gör (Brunsson och Jacobsson, 1998, s.171). 
Exakt hur praktiken bör förändras av att relateras till standarden behöver inte vara särskilt 
tydligt. Det finns ofta flera sätt att tolka både standarder och praktiker (Brunsson och 
Jacobsson, 1998, s. 149-150). Implementeringsprocessen kan leda till olikheter mellan aktörer 
som försöker följa samma standard (Brunsson och Jacobsson, 1998, s.171)  
 
Det är för det mesta svårt att göra ”exakt” vad som föreskrivs i standarden. Standarden är en 
generell och abstrakt kategori medan verksamheten alltid är specifik. Översättningen mellan 
den generella texten och den specifika praktiken ger utrymme för mångahanda handlingar och 
tolkningar. Det handlar snarare om att anpassa praktiken så att den åtminstone hjälpligt går att 
beskriva med hjälp av standarden (Brunsson och Jacobsson, 1998, s.150). 
 
 
3.2 Förändringsprocesser i organisation 
 
På de flesta arbetsplatser förekommer regelbundet olika typer av förändringsarbetet 
(Angelöw, 1991, s. 127). Krav på ökad effektivitet och nya, mer marknadsinriktade, 
styrformer har bidragit till att organisationsförändringar av olika omfattning och innehåll 
pågår kontinuerligt i de flesta kommuner (Stiwne, 1997, s.2-3). Enligt Flaa m.fl. (1998, s. 
180) är organisationsutveckling; ”olika sätt att förändra en organisation från dess nuvarande 
tillstånd till något bättre och mer ändamålsenligt, exempelvis så att den blir mer effektiv och 
flexibel”. Organisationsutveckling är en metod för organisationen att bättre kunna utnyttja 
sina resurser. Det handlar om förändring av organisationen från ett nutillstånd till ett önskvärt 
framtida tillstånd (Flaa m.fl. 1998, s. 180).  
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Kurt Lewin formulerade en teori om förändringsprocesser, modellen bygger på tre olika faser; 
upptining, förändring och stabilisering (Angelöw, 1991, s. 127). Under upptiningsfasen väcks 
ett behoven, förståelse och en beredskap för förändringar. Upptiningsfasen sätts igång genom 
att existerande förändringsmetoder utvärderas och ifrågasätts. Upptiningsfasen inträffar när 
ledningen börjar inse att existerande förändringsmetoder inte är framgångsrika och inte leder 
till önskvärt resultat i form av effektivitet, engagemang och arbetsmotivation (Angelöw, 1991, 
s. 127-128).  
 
Upptiningsfasen övergår till förändringsfasen när anställda och ledningen börjar bli ense om 
behovet av att ompröva tidigare förändringsmetoder. Förändringsfasen handlar om att få till 
nya normer och handlingsmönster. Fasen inleds med diskussioner och det krävs att struktur 
utarbetas (Angelöw, 1991, s. 127-130). Förändringen stärks genom beteendemönster och 
”fryses” sedan av ledningen. Enligt Bruzelius och Skärvad (2000, s. 379) är huvudsyftet med 
förändringen att åstadkomma något bättre, att lära personalen att fungera på ett nytt och bättre 
sätt.  
 
Den tredje fasen, återfrysningen, innebär att den genomförda förändringen stabiliseras och 
permanentas (Angelöw, 1991, s. 127). Tidigare etablerade attityder, normer och 
föreställningar om förändringsarbetet ersätts gradvis. Förändringsarbetet upplevs visserligen 
krävande, men samtidigt mycket stimulerande. Vardagliga ansträngningar börjar ge resultat 
och problem kan övervinnas, när den nya förändringsmetoden är förankrad (Angelöw, 1991, 
s. 130).  
 
De flesta organisationsförändringar är toppstyrda (Angelöw, 1991, s. 19). Den toppstyrda 
förändringsstrategin möter ofta motstånd för att anställda upplever att de inte blir respekterade 
vilket leder till en ytlig anpassning. Personalens erfarenhet tas inte tillvara. Samsynen hos 
anställda och ledningen är en nödvändighet och behovet av ett utvecklande förändringsmetod 
kan underlättas genom att någon utomstående anlitas som kan låta samsynen att utvecklas 
(Angelöw, 1991, s. 128). 
 
Lewins modell betraktas som statisk och temporär. Angelöw (1991, s. 127) anser dock att 
förändringar är dynamiska, en fortlöpande process och en naturlig del av det vardagliga 
arbetet.  
 
John P Kotters, beskriver förändringsprocesser i åtta punkter (Kotter, 1995, s. 61). Dessa 
indelas i tre faser; förberedelsefasen, genomförandefasen och fullföljandefasen. I 
förberedelsefasen (punkt 1- 3), är det viktigt att skapa en förändringsinsikt och en vision 
(Bruzelius och Skärvad, 2000, s. 389). I denna fas ska man identifiera, diskutera kriser samt 
möjligheter. Här ska man uppmuntra gruppen att arbeta som i lag och utveckla en vision 
(Kotter, 1995, s. 61). Visionen ska vara tydlig och klar. Laget skall ha rätt kompetens, hög 
legitimitet och trovärdighet. De kritiska rösterna ska släppas fram under den här fasen 
(Bruzelius och Skärvad, 2000, s. 389).   
 
I genomförandefasen (punkt 4- 6) ska förändringsintentionen kommuniceras (Bruzelius och 
Skärvad 2000, s. 389). Den nya visionen och strategin ska kommuniceras (Kotter, 1995, s. 
61). Det gäller att lyssna och kommunikationen går alltid i två riktningar. Det är viktigt att 
skapa en delaktighet och klargöra förändringsbehovet. Genom belöningar och positiv 
feedback kan man skapa motivation för förändringsarbetet (Bruzelius och Skärvad 2000, s. 
389).  
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I fullföljandefasen går arbetet ut på att eliminera kvarstående motstånd mot förändringar. 
I den sista fasen kommuniceras kontakten mellan det nya beteendet och organisationens 
framgångar (Kotter, 1995, s. 61).  Förändringsarbetet avslutas med att befästa förändringen 
genom att knyta ihop de resultat som uppnås (Bruzelius och Skärvad 2000, s. 390).  
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4. Metod och material 
 
I detta kapitel presenteras först val av metoder, förstudien och intervjumetodik. Sist redovisas 
analysprocessen av den insamlade empirin.  
 
4.1 Val av metoder  
 
Denna studie bygger på kvalitativa undersökningar; en förstudie i form av litteraturstudie och 
intervjuer. När det gäller kvalitativa metoder utgör analysen av informationen ett betydande 
hinder. Materialet är ofta omfattande. Organisering och strukturering av informationen måste 
göras efter det att datan är insamlad. Analysen kan därmed genomföras på olika sätt för att 
bygga upp en totalförståelse av materialet (Holme Idar Mange, 1997, s.146). 
 
Därför valdes en förstudie för att få en överblick över ledningsverktygen och därmed förenkla 
organiseringen av data samt för att kunna jämföra de olika verktygen.  
En intervjuundersökning valdes för att få information om hur det i praktiken går att använda 
sig av dessa ledningsverktyg samt vilken nytta kommunerna har haft av att använda sig av 
dem. Intervjuer valdes även för att komplettera förstudien samt för att verifiera och därmed 
öka validiteten i resultaten. 
 
 
4.2 Val av textmaterial 
 
Studien inleddes med en undersökning av vilka ledningsverktyg som används i svenska 
kommuner och en inläsning av de olika verktygen. Detta gav en vidare bild över de olika 
ledningsverktygen. Därefter identifierades tre olika ledningsverktyg till denna studie, en 
hanterbar begränsning inom ramen för en D-uppsats. De tre identifierade verktygen är; 
Aalborgdeklarationen, Eco-budget och Botkyrkamodellen. Dessa ledningsverktyg valdes för 
att de är olika till karaktären samt för att de verktyg som används av kommunerna. 
 
För att kunna besvara syftet, d.v.s. att utreda den praktiska tillämpningen av några verktyg för 
hållbarhetsledning i några svenska kommuner samt för att kunna se likheter och skillnader 
mellan de utvalda ledningsverktygen analyserades olika litteraturer. Texterna som 
analyserades för att få kunskap om verktygen var olika guider, t.ex. Aalborgdeklarationen 
guiden (ICLEI, 2007) och The eco-Budget Guide (Robrecht, 2009). Böcker och information 
från Internet om ledningsverktygen användes också till förstudien. För mer information se 
bilaga 3.  
 
 
4.3 Förstudie 
 
Ledningsverktygen undersöktes med hjälp av två olika tabeller och jämfördes systematiskt 
med varandra. Detta gav en vidare bild av de olika ledningsverktygen. Olika teman/faktorer 
m.m. i det material som analyseras kategoriserades i tabellerna. Den ena tabellen ger en 
översikt av vad verktygen innehåller och den andra tabellen är en översikt av inriktningen och 
organiseringen av arbetet med verktygen (se bilaga nr 1-2).  
 
I tabellen ”innehåll” beskrivs vad verktygen innehåller, t.ex. om verktyget har en miljöpolicy 
samt om verktyget innefattar ett uppföljningsmoment. Tabellen beskriver även om kommunen 
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kan erhålla någon form av certifiering och om verktyget följer PDCA-cykeln (Plan- Do- 
Check- Act) (Brorson och Almgren, 2006, s.7).   
 
Tabellen ”faktorer” beskriver vad som är karaktäristiskt för de olika ledningsverktygen samt 
deras inriktning och syfte, vilka krav som verktyget har samt om det finns krav på 
organisation av arbetet med verktyget. Informationen i tabellerna och analysen byggdes upp 
steg för steg genom att frågor systematisk besvarades i tabeller såsom; vilka aktörer vänder 
sig verktyget till? - vad kan man förvänta sig av att detta verktyg bidrar med i 
organisationen? 
 
 
4.3.1 Datasamling 
 
Olika typer av dokument ifrån varje kommun studerades, t.ex. Botkyrka arbete för hållbar 
utveckling, Växjö miljöprogram m.fl. (se bilaga 3). För att få en bättre bild över varje 
kommuns verksamhet samt för att förstå hur kommunerna har utvecklat sina 
hållbarhetsarbeten/modeller. Denna datasamling bidrog till att relevanta intervjufrågor kunde 
formuleras, inklusive specifika frågor till de olika kommunerna i syfte att få en bra helhetsbild 
av varje verktyg.   
 
 
4. 4 Intervjumetodik 
 
För att komplettera förstudien och kunna svara på syftet om kommuners erfarenhet av 
ledningsverktygen valdes kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är ett utmärkt verktyg 
när det gäller att samla in information som inte är allmänt tillgänglig eller inte mätbar med 
etablerade objektiva kriterier.  En intervju förmedlar kunskap, erfarenheter, åsikter och 
värderingar (Krag Jacobsen, 1993, s.10- 19). Intervju är en kommunikationsprocess där två 
personer påverkar varandra, detta är oundvikligt, men genom att vara medveten därom så kan 
påverkan minimeras (Andersen, 1994, s.80).  
 
Semi-strukturerade intervjuer valdes som intervjumetod, vilket innebär att forskaren har en 
intervjuguide över specifika teman som ska undersökas. Frågor som inte ingår i 
intervjuguiden kan också ställas, men i stort sett kommer frågorna att ställas i den ordningen 
som intervjuguiden innehåller. Semi-strukturerade intervjuer valdes också för att kunna 
jämföra de olika verktygen (Bryman, 2002, 301-304). Denna intervjumetod tillåter att nya och 
oförutsedda aspekter kan dyka upp under intervjuns gång men garanterar samtidigt att 
intervjun ger svar på centrala frågor (Krag Jacobsen, 1993, s.19). 
 
 
4. 4.1 Urval av kommuner för intervju 
 
Efter förstudien valdes tre kommuner ut för vidare studier med hjälp av semi-strukturerade 
intervjuer av de personer som är ansvariga för kommunernas hållbarhetsarbete. Detta för att 
fylla de tomma luckor som fortfarandes fanns efter förstudien samt för att besvara de nya 
frågor som uppstod. Intervjuer valdes även för att kunna svara på frågan om vilken nytta 
kommunerna har av sina ledningsverktyg. De kommuner som valdes har olika 
ledningsverktyg som har olika krav och att kommunerna därmed organiserar sitt arbete efter 
olika ”-hårt styrda” ledningsverktyg, vilket i sin tur kan bidra till att kommunerna har skilda 
erfarenheter av att jobba med hållbarhetsfrågorna. Kommunerna valdes på grund av tidigare 
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personliga kontakter samt de ovan nämnda skillnaderna i samråd med min handledare. 
Botkyrka kommun valdes för att man där har utvecklat ett eget verktyg, Botkyrkamodellen. 
Växjö kommun och Umeå kommun valdes för att de använder sig av mer specifika verktyg. 
Dessa tre kommuner har utvecklat sina miljöledningssystem till ett hållbarhetsarbete.  
 
 
4.4.2 Formulering av intervjufrågor 
 
För att formulera intervjufrågor och tillhörande intervjuguider till kommunerna så 
analyserades förstudiens tabeller och dokument angående hållbarhetsarbetet från de olika 
kommunerna. Rapporter och diverse dokument från de alla tre kommunerna bidrog till en 
bättre bild av varje kommun och användes för att framställa intervjuguiderna (se bilaga 3). 
 
Bryman rekommenderar ordning och struktur av intervjuguiden (2002, s.305). Frågorna bör 
delas in i en logisk följd för att det ska kännas naturligt för respondenterna. Guiden delades in 
i dåtid, nutid och framtid, där en del frågor var gemensamma för alla kommunerna och en del 
var specifika för enskilda kommuner. Utgångspunkten till intervjuguiderna var studiens syfte 
men även förstudien, vilket bidrog till att en del nya och specifika frågor uppstod som t.ex. 
”Vad har tidsplanen bidragit med i Aalborgdeklarationen?” 
 
 
4.4.3 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjuerna utfördes med hjälp av en telefon, pga. praktiska skäl såsom, kostnader, resväg 
och tid. En telefonintervju är inte samma som en direkt intervju, dock är det ena 
nödvändigtvis inte bättre än det andra (Krag Jacobsen, 1993, s.159). Det är lättare att hantera 
en telefonintervju än en personlig intervju. Respondentens svar kan påverkas av olika faktorer 
hos intervjuaren (såsom t.ex. kön, etnisk bakgrund) vilket kan medföra att respondenten 
svarar på ett sätt som han/hon tror intervjuaren uppskattar (Bryman, 2002, s.128-129). I en 
telefonintervju förlorar man kroppsspråket, som är den omedvetna kommunikationen, vilket 
ofta säger något annat än det som sägs med ord (Krag Jacobsen, 1993, s.159-160). 
 
För att undvika att intervjua fel person kontaktades kommunerna genom e-post där rätt person 
eller ansvarig söktes för intervjuerna. Via tidigare personliga kontakter informerades och 
kontaktades de olika intervjupersonerna. Intervjurespondenterna informerades om studiens 
syfte och det påpekades att det är deras erfarenhet som författaren är intresserad av samt vad 
ledningsverktyget har bidragit med i deras arbete för hållbar utveckling i kommunen. 
Samtliga intervjuer spelades in på band för att fånga intervjupersonernas svar i deras egna 
ordalag och samtidigt fördes även anteckningar. Tre intervjuer genomfördes under juni 2009.  
 
Respondenterna fick ta del av det transkriberade materialet för att uppfylla kravet på validitet, 
vilket medför att reliabiliteten är hög (Bryman, 2002, s.258-259). Intervju är en subjektiv 
metod, beroende på forskarens förkunskaper kan svaren tolkas annorlunda (Lantz, 2007, s.13-
14). Kvalitativa undersökningar är svåra att generalisera. För att få en vidare bild av 
ledningsverktygen skulle fler kommuner kunna intervjuas eller fler personer inom samma 
kommun. Det är dock kvaliteten av kvalitativ data som är det viktiga vid bedömningen 
(Bryman, 2002, s.270-271). 
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4.5 Analys av förstudien och intervjumaterialet 
 
Först analyserades varje ledningsverktyg för sig i tabellerna. En del luckor som saknades 
bidrog till specifika frågor i intervjuguiden t.ex. hur har MUE 25 bidragit till att utveckla  
eco-BUDGET arbetet? Därefter uppstod en del gemensamma frågor för att kunna jämföra alla 
verktyg såsom; hur gör man om inte uppfyller målen? Funderade de på att välja något annat 
ledningsverktyg? För att kunna svaren på syftet med undersökningen utformades ytterligare 
några frågor, t.ex. vad har ledningsverktyget bidragit med i kommunen? 
De olika frågorna i intervjun bidrog till att få en bättre helhetsbild över hur varje kommuns 
hållbarhetsarbete ser ut och fungerar.  
 
Intervjumaterialet transkriberades ordagrant. En genomgång av varje transkriberad intervju 
gjordes senare där ”extra ljud” såsom upprepning och skratt togs bort. Alla intervjusvaren 
sammanställdes till sist i ett dokument, där svaren placerades under respektive fråga, förutom 
specifika frågor om ledningsverktyget. Allt som bedömdes irrelevant togs bort, t.ex. då 
respondenterna kom bort ifrån ämnet. Till sist sammanställdes de gemensamma frågorna i ett 
dokument för att kunna se likheter eller gemensamma drag.  
 
Resultaten redovisas under varje ledningsverktyg och kommun för sig. Först beskrivs 
ledningsverktyg utifrån förstudien och senare hur den fungerar i kommunen utifrån 
intervjuerna. Upprepning av ord har tagits bort i citaten och ersatts med […]. Då enstaka ord 
har lagts till för att öka läsvänligheten, har även hakparenteser använts, [exempel].  
 
Likheter och skillnader mellan ledningsverktygen har analyserats. Undersökningen är 
empiristyrd, dvs. att författaren inte hade någon teori som grund (Lantz, 2007, s.20-32). 
Analysprocessen är inspirerad av innehållsanalys, då resonemang som dyker upp knyts an till 
tidigare forskning (Bergström och Boréus, 2000, s.44-45).   
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5. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras först resultaten ifrån förstudien de olika ledningsverktygen och 
därefter resultaten ifrån de tre kommunerna som använder de specifika ledningsverktygen. 
Referenser som användes till förstudien återfinns i bilaga 3.  
 
 
5.1 Eco-BUDGET  
 
Det standardiserade miljöledningssystemet eco-BUDGET utvecklades av ICLEI. Det är det 
första miljöledningssystemet som är framtaget för användning i politiskt styrda organisationer 
medsyftet är att hushålla med naturresurser. Eco-BUDGET baseras på den ekologiska 
situationen i kommunen, dvs. att arbetet börjar med att kommunen ser över sin ekologiska 
situation och beskriver den som en budget. Traditionell budget uttrycks och redovisas i kronor 
medans eco-BUDGET redovisas i fysiska mått, t.ex. försurning. Systemet bygger på tre 
principer, utöver att det bygger på samma grunder som finansiell budgetering och på PDCA- 
cykeln så fastslår ledningssystemet att hållbar utveckling ska vara det huvudsakliga målet. 
Ledningssystemet bygger även på tre faser, förberedelsefasen, implementeringsfasen och 
utvärderingsfasen. Faserna innehåller i sin tur nio steg (se bilaga nr 1-2). Eco-BUDGET 
tillåter även andra verktyg, såsom Aalborgdeklarationen som ökar effektiviteten i kommunen 
(se bilaga 1-3). 
 
 
5.1.1 Växjö kommuns erfarenhet av Eco-BUDGET 
 
Växjö kommun är en kommun som har använt sig av eco-BUDGET modellen. I början av 
2000-talet deltog kommunen i några EU-projekt som bidrog till att vidga kommunens arbete 
till ett vidare hållbarhetsarbete ifrån snävare miljöfrågor. Växjö kommun var en av 
pilotkommunerna som började använda eco-BUDGET, de hoppades på att få en tydlig 
systematik i arbetet. Kommunen arbetade även med ”Managing Urban Europe” (MUE 25) 
ett projekt som bidrog till att kommunen skaffade sig en social budget. Växjö kommuns 
modell består därmed av en ekologisk budget, en ekonomisk budget samt en social budget 
parallellt för att kunna arbeta med hållbarhetsfrågor. På frågan om vad som bidrog till valet av 
detta svarade respondenten:  
 
”Jag tror att man tittade på ISO, men man kanske tyckte att det var för komplicerat för en 
kommun. Den är ju utvecklat för tillverkningsindustrin. Jag tror inte att man kände då i 
början på 2000-talet att det passade kommunerna men idag finns det ju andra vägar att gå i. 
[...] Idag tror jag inte att det är lika stor utmaning egentligen men förr så var det nog det. 
[…] Jag tror att bara därför, plus att man var med i det här projektet. En enkelhet också, att 
man var med i det här projektet med ledningssystem. ” 
 
Deras förväntningar var alltså att få en tydlig systematik i arbetet samtigit som att arbeta med 
de 150 nationella miljömålen upplevdes besvärligt. För att skala ner arbetet valde man därför 
eco-BUDGET. Verktyget rekommenderar att identifiera ett fåtal profilområden med mål och 
indikatorer, det rekommenderar även att ha icke mätbara mål. I vilken omfattning eco-
BUDGET har påverkat verksamhetsstyrningen är svårt att veta men kommunens 
verksamhetsstyrning verkar inta ha haft någon inverkan på vilken typ av hållbarhetsverktyg 
de har valt, vilket visas av följande citat:  
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”Nej, jag tror att man styr kommuner så dåligt idag, tyvärr. Jag tror inte man har någon 
baktanke med det. Däremot är det väl det man försöker arbeta nu med, man försöker införa 
ett ledningssystem som tar upp alla frågor. ” 
 
Om eco-BUDGET har bidragit till några organisationsförändringar svarar respondenten:  
 
”Nej, det har det nog inte. Det har väl lite, jag vet inte om det är ledningssystemet eller om 
det är så många ambitiösa personer som jobbar med de här frågorna. Det är svårt att veta 
vad det är som har bidragit till vad. Jag tror det handlar om ambitiösa människor snarare än 
att ledningssystemet som har gjort det, men det är svårt att säga vad som har lett till vad. Det 
kanske har hjälpt till, ledningssystemet, eftersom man har lyft frågan.”  
 
Man arbetar på att ha mer än en miljöansvarig på förvaltningarna och på så sätt styra arbetet 
mer i organisationen. Växjö kommun har inte själva anpassat eco-budget utifrån sina 
förutsättningar eftersom ledningsverktyget redan är anpassat till politiskt styrda 
organisationer. Det är dessutom flexibelt vilket bidrar till att kommunen kan ”göra mycket 
eller lite” i systemet. Respondenten svarar om att anpassa modellen:  
 
”Det var ju det som är stora skillnaden, med EMAS och ISO. Den är flexibel, den är nästan 
för flexibel. Man får göra ganska mycket själv som man vill i systemet, man har anpassat just 
för det är politisk styrd organisation. Det där är också knepigt för att det inte är så stor 
skillnad på en politisk styrd organisation och en privat organisation. Man kan ju se politikern 
som vd i den och vise versa. Det kan vara mer byråkratiskt i en kommun. Alla beslut och 
allting måste upptas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.[…] den är utvecklad för 
kommuner så det är inget som Växjö behöver göra själva.” 
 
Eco-BUDGET leds ifrån planeringskontoret där det finns en ansvarig person som samordnar 
ansvaret. På alla förvaltningar och bolag finns det en person som sköter inlämningsstatistik 
och ser hur målen följs upp, sedan lämnas all statistik in till samordnaren. Det är politikerna 
som bestämmer målen så därmed är processen politiskt styrd. Arbetet med de uppsatta målen i 
Växjö kommun har diskuterats mycket. Förra året tog de på kommunen för första gången 
fram budgetavvikelse, dvs. hur långt ifrån man är att nå målet. Intervjupersonen berättar:  
 
”Det vi har gjort, förra året tog vi fram [statistik] i Växjö, inte bara [ för] miljö utan massor 
med olika områden även sociala; - hur ser det ut med kollektivtrafiken? Sen hade vi en stor 
dag för politikerna, där vi presenterade läget i Växjö. Vad vi hade för mål och avsättningar 
och hur lång ifrån vi var och nära vi var. Det var väldigt effektivt, då gjorde politikerna 
verkligen riktade insatser. Då kom det t.ex. extra pengar till ekologiska livsmedel till skolorna 
då ökade den siffran med 6 % i år. Det var väldigt effektivt att presentera resultatet för 
politikerna så tydligt.” 
 
Det upplevs svårt att alltid se eller veta varför man har nått målet, på grund av att andra 
händelser kan bidra till att målet nås. Det finns inget bestraffningssystem i eco-BUDGET och 
inte heller någon ”morot”. Modellen talar inte om vad kommunen ska eller kan göra, när den 
inte har uppnått målen. Det ses både som positivt och negativt. 
Ledningsverktyget innehåller däremot en metod för att följa upp miljöarbetet och det finns en 
tydlig beskrivning på hur man ska redovisa delårsslut och bokårslut. En tydlig beskrivning 
finns också för hur man ska genomföra balansräkningen och resultaträkningen. Respondenten 
berättar följande: 
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”Eco-BUDGET är en bra metod för uppföljningen men förbättringssteget är dess absoluta 
svaghet, dvs. hur man ska förbättra ledningen. […] det som är svagheten i eco-BUDGET är 
att den fokuserar otroligt mycket på att mäta mål, man fokuserar väldigt lite på hur man ska 
genomföra mål i organisationen. Hur ska man kunna organisationsmässigt få folk ut i minsta 
lilla verksamhet att bli medvetna om de här målen och att vilja arbeta mot dem? Det finns 
liksom inget innovativt i det här systemet. Istället för ledningssystem så är eco-BUDGET mer 
som en metod för att följa upp miljöarbetet.”  
 
Vidare berättar respondenten:  
 
”Fördelarna har varit att man har fått upp frågan på agendan, politikerna har tagit det här 
beslutet, använda det här systemet. Och att man faktiskt har forum där man i och med att eco-
BUDGET har ansvariga ute i förvaltningarna så hjälper det ju på något sätt, också det här 
med att sprida ekologiska, sociala frågorna. Man skapar forum för sådana här frågor. Det 
hade gått nog utan systemet men det har nog lättare tack vare systemet.”  
 
Arbetet med eco-BUDGET följs upp varje år, både i delårsbokslutet och årsbokslutet. I år, 
2010, är det första gången som Växjö kommun har skapat ett hållbarhetsbokslut, en 
årsredovisning i kommunen som innehåller ekonomiska, ekologiska och sociala frågor. 
Årsredovisningen granskas av en extern revisor.  
 
Intervjun med den för hållbarhetsarbetet ansvariga i Växjö kommun visar att arbetet med den 
sociala budgeten kommer att läggas ner för att den upplevs som icke fungerande. 
Anledningen till att den sociala budgeten inte har fungerat är dels för att överlämningen 
mellan personer på kommunen inte har fungerat samt att det inte har varit lika ambitiösa 
personer som har arbetat med den budgeten som med den ekologiska budgeten. Följande svar 
gav respondenten om kommunens hållbarhetsarbete:  
 
”Det tråkiga är, vi har ju eco-BUDGET [,] den ekologiska och den sociala biten i två år men 
nu har vi precis bestämt oss för att inte ha den sociala något mer. För att den inte har 
fungerat och dessutom håller kommunen på att se över sitt hela ledningssystem, hur man styr 
en kommun. Så mest troligt så kommer vi inte att ha kvar eco-BUDGET inom ett år, utan vi 
kommer att ha ett övergripande ledningssystem för hela kommunkoncernen.” 
 
Vidare säger den ansvariga: 
 
”Eco-BUDGET har inte gett förvaltningarna och bolag [uppdrag] att arbeta med de 
frågorna de kan arbeta med, eftersom det har varit toppstyrt. Så har många känt att min 
verksamhet är så mycket mer än bara de här målen vart ska jag få presentera det? I det nya 
ledningssystemet så kommer de frågorna att komma in på ett mycket mer naturligt sätt.”  
 
Att eco-BUDGET är toppstyrd orsakar att många verksamheter inte kan arbeta med fler mål 
eller bredare områden i sin verksamhet än de uppsatta målen. Man hoppas på att det nya 
ledningssystemet ska bli bättre och engagera alla kommunens verksamheter i 
hållbarhetsarbetet. Det är i dagsläget inte klart hur Växjö kommuns hållbarhetsarbete kommer 
att se ut i framtiden. 
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5.2 Botkyrkamodellen 
 
Modellen bygger på PDCA- cykeln och utvecklades utifrån de lokala medborgarnas behov, 
med inspiration från ISO 14 001. Modellen innehåller åtta olika kriterier och en årlig cykel 
som avslutas med en intern revision. Kommunens170 enheter ska uppfylla de åtta kriterier 
som ingår i modellens ”certifiering för hållbar utveckling”. Varje avdelning bestämmer självt 
hur den ska arbeta och utvecklar sitt eget ledningssystem, vilket innebär att det i praktiken 
finns flera ledningssystem inom kommunen och att dess miljöledningssystem är 
decentraliserat. På en övergripande nivå har kommunen sex utmaningar, för var och en av 
dessa utmaningar finns två indikatorer. Dessa används för att bedöma om utvecklingen går åt 
rätt eller fel håll.  Kommunen har även anslutit sig till Aalborgdeklarationen och med hjälp av 
deklarationen arbetat med att identifiera kommunens styrkor och svagheter (se bilaga 1-3).  
 
5.2.2 Botkyrka kommuns erfarenhet av Botkyrkamodellen  
 
År 1996 antog Botkyrka en lokal Agenda 21 plan och samtidigt blev kommunen inkopplad i 
det internationella samarbetet ”European towns and Cities campaign”. Genom det 
internationella arbetet insåg Botkyrka kommun att fler aspekter än miljöfrågorna ingick i 
hållbarhetsbegreppet och började vidga sitt hållbarhetsbegrepp och arbete. En grupp i 
kommunen började arbetet med att utveckla hållbarhetsfrågorna och ledde många 
diskussioner om vilken arbetsmodell kommunen skulle välja och hur systemet skulle byggas 
upp innan man valde att utveckla den nuvarande modellen. Så här svarade 
intervjurespondenten på frågan om varför de valde att utveckla denna modell. 
 
”[…] miljöledningssystemet är ju byggt på det viset att det var infört på enhetsnivå, ungefär 
som en ISO 14001 modell light. […] vi jobbar på det sättet att [miljöledningen] låg på 
enheterna och då blev det enkelt att bara utvidga att man la in den sociala, ekonomiska 
aspekter i systemet, fastän ramen var likadan som för miljöledningssystemet, man stoppade 
bara fler grejer i det”.  
 
Den viktigaste anledningen till att det blev denna modell var alltså att ett miljöledningssystem 
redan fanns på plats, det var bara en fråga om hur det skulle vidgas till ett bredare 
hållbarhetsarbete. Botkyrka kommuns verksamhetsstyrning påverkade därmed valet att 
utveckla en ny modell på grund av att miljöledningssystemet redan fanns på plats och bidrog 
till att man utvecklade arbetet utifrån det. Innan denna modell utvecklades hade man inom 
kommunen inget verktyg för genomförande, utan endast en Agenda 21 plan.  
 
Kommunens huvudsakliga styrande dokument är flerårsplanen, i den ingår bland annat 
kommunens krav på och mål med arbetet. Kriterierna för certifikatet för hållbar utveckling 
ingår i flerårsplanen, som alla de 170 enheterna måste uppfylla. På alla enheter finns en 
kontaktperson som har ett ledande ansvar för arbetet. Dessutom så har kommunen haft en 
styrgrupp med olika typer av experter såsom barnombudsman, ekonom m.m. som har verkat 
som ett stöd i hållbarthetsarbetet. Anställda har fått en mindre utbildning om modellen för att 
underlätta arbetet. På Botkyrka kommun sätter varje enhet sina egna mål, vilket ses som både 
en styrka och svaghet i modellen. I flerårsplanen återfinns dessa mål, samtidigt som 
certifieringen inkluderar flera bredare mål som driver de avdelningsspecifika målen. 
Intervjupersonen svarade som följande om att uppfylla hållbarhetsmålen;  
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”Det finns ju mål i flerårsplanen som att vi ska öka personalens delaktighet […]Samtidigt 
som i certifieringen finns flera frågor som driver på att delaktigheten är en viktig fråga i 
personalområdet. Att man ska ha utvecklingsåtaganden där och då kanske man har på någon 
enhet har satt något mål som har med delaktigheten att göra. Vi ska ta budget diskussionerna 
mycket bättre på våra [möten]. Sen vet man ju inte. Det är alltså förbättrade siffror men det 
är väldigt svårt [att säga att] ”ja, det beror på certifieringen”. Det är ju antagligen mycket 
troligt att det gör det men det finns inte den direkta kopplingen då och […] uppföljningen är 
alltid svår att göra. Men däremot kan man ju lätt kolla upp den här enheten, - har ni tagit upp 
de här frågorna om […], - har ni gjort det ni har sagt ni ska göra[…]? Sen vet man ju inte 
riktigt hur den har påverkat de övergripande målen i kommunen. ” 
 
Varje år har kommunen haft revision med alla enheterna. Med hjälp av en enkätundersökning 
ställs frågor om vad de tycker är svårt eller lätt att införa, även förbättringsförslag tas upp i 
enkäten. Resultatet ifrån enkäterna visar på att den här hållbarhetsmodellen och arbetet har 
upplevts som positivt. Några problem med att implementera modellen har man inte upplevt, 
däremot att det är mycket jobb vid revisionen.  
Respondentens svar på frågan om modellen har bidragit till några organisationsförändringar 
var:  
 
”Nej, det har det inte. Utan vi har jobbat i den organisationen som har varit, däremot så är 
systemet så bra så att det händer ju något hela tiden om organisation i kommunen. […] den 
här certifieringen är så flexibel så kan den liksom ”hänga med” den är inte så känslig för 
organisationsförändringar. ” 
 
Om nackdelar och svårigheter med Botkyrkamodellen så berättar intervjupersonen:  
 
”Det är ju också både en svårhet och en nackdel att [ledningssystemet] inte riktigt ägdes utav 
förvaltningsledningen. Men det skulle kunnat vara så också att det inte är modellen i sig som 
gör så att det blir så. Utan jag tror att det har att göra med att man inte tog upp det här 
tillräckligt mycket i nämnderna och förvaltningsledsningarna och det skulle man kanske 
kunnat ha gjort. Och det är det vi försöker göra något åt nu, i år, och verkligen få det här 
ägandeskapet och drivet från förvaltningsledarna och nämnderna. Även om de var 
informerade och vi hade informerat nämnderna så var det nog många som inte riktigt visste 
vad den här certifieringen för hållbarutvecklingen […] gick ut på.” 
 
”[…]nackdelen är också att det inte riktigt hänger ihop med 1-årsplanen och certifieringen 
för hållbar utveckling, att det liksom det arbetet med flerårsplan och 1-årsplan inte hade den 
absoluta kopplingen för certifieringen.” 
 
Hittills har modellen fungerat bra, tycker respondenten. Modellen har bidragit till allt ifrån 
större till mindre åtaganden, t.ex. att samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett program 
för hållbar samhällsplaneringen till ett projekt där man samlat in mediciner hos de äldre. 
Följande svarade respondenten om fördelen med modellen:  
 
”Fördelarna är som jag tycker, att man har fått en definition på vad hållbar utveckling är i 
Botkyrka kommun och att man har fått göra den definition själv utifrån sin egen verksamhet. 
Att man har fått enheterna själva att äga problemet [,] tänka ut och sätta egna åtaganden 
utifrån det här och då händer ju saker.” 
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Botkyrka kommun tycker att modellen har fungerat bra hittills och tror att deras 
hållbarhetsarbete kan utvecklas om förvaltningsledarna äger det i större utsträckning samt 
genom att konkretisera hållbarhetsfrågorna så att arbetet bli mindre abstrakt.  
 
5.3 Aalborgdeklarationen 
 
Aalborgdeklarationen är en vägledning som fokuserar på hållbarhet. Det är ett kontrakt som 
kommuner kan välja att skriva på som medför att man åtar sig att uppfylla åtaganden. Den 
bygger på PDCA-cykeln, där även en tidsplan ingår i cykeln. Den innehåller tio områden. I de 
tio områden ingår 50 åtaganden med konkreta handlingar för hållbar utveckling. Arbetet 
börjar med en nulägesrapport, som har tre nivåer. Den första nivån går ut på att förstå syftet 
med Aalborgdeklarationen och att vara medveten, det är den politiska nivån. Det 
administrativa är den andra nivån som går ut på att vara öppen samt att ha funktionella rutiner. 
Den sista nivån, är den tekniska som är relaterad till alla steg. Det betyder att samordna alla 
steg och att närma sig eller ha kontakt med andra kommuner. En fullständig cykel ska göras 
inom 3-5 år och en delvis cykel ska göras varje år. Om en viss information saknas i cykeln så 
gör det inget, utan vid nästa revision kan kommunen fylla i den informationen. 
Aalborgdeklarationen är anpassad till politisk styrda organisationer (se bilaga 1-3).   
 
 
5.3.1 Umeå kommuns erfarenhet av Aalborgdeklarationen 
 
En av kommunerna som har valt att arbeta enligt Aalborgdeklarationen är Umeå kommun. 
Umeå kommun har arbetat med Agenda 21 sen den lanserades men utvecklade det arbetet till 
hållbarhetsarbete. Intresset kom ifrån Robertfors kommun och Umeås kommun. Robertfors 
hade ett pilotprojekt, ”det hållbara Robertsfors” i början av 2000-talet, där man jobbade 
utifrån hur en liten kommun kan jobba med hållbar utveckling. Robertsfors utvecklade sitt 
arbete och samarbetet med Umeå kommun. Umeå kommun letade efter ett verktyg som täckte 
in alla aspekter inom hållbar utveckling och tyckte att Aalborgdeklarationen uppfyllde det. 
Kommunen hade som övergripande mål att samverka över alla gränser och tyckte att 
Aalborgdeklarationen täckte detta mål. Detta bidrog till att man skrev på 
Aalborgdeklarationen och därmed drog igång arbetet med hållbar utveckling. 
Intervjurespondenten svarar som följande på frågan om varför de valde Aalborgdeklarationen:  
 
”Jag tror att det var bredden, dels processen, hur man kan tänka och integrera 
ledningssystem och att ha ett bredare begrepp av hållbar utveckling än traditionella. Den 
tredje är nog att samverkar över alla gränser, att träffa varandra i [nätverk] 
 
Hur Aalborgdeklarationen fungerar i organisationen är lite för tidigt att säga eftersom Umeå 
kommun är i början av processen. Alla berörda bolag och kommunkoncernen har bidragit till 
arbetet.  På frågan om Aalborgdeklarationen har bidragit med några organisationsförändringar 
svarade respondenten:   
 
”Det har det inte gjort i dagsläget. Det här projektet har tillkommit p.g.a. att kommunen har 
skrivit under.  
 
Alla förvaltningar har utsett en kontaktperson, som sitter och samordnar arbetet. Men det har 
inte genomsyrat förvaltningarnas verksamhet. Förvaltningarna är involverade och tycker till 
om vilka mål som ska prioriteras i den hållbara utvecklingen. Om verksamhetsstyrningen har 
haft någon påverkan på att de har valt Aalborgdeklarationen svarar intervjurespondenten:    



   

25 
 

 
”[…] det har diskuterats ett antal olika förhållningssätt. Det finns en ambition i Umeå att 
greppa helheten hållbar utveckling, att man har ett samlingsbegrepp kring det. Det var väl 
det man såg i Aalborgdeklarationen, att det finns en sån ambition. Jag tror att det var därför 
man valde Aalborgdeklarationen.” 
 
Aalborgdeklarationen påverkar verksamhetsstyrningen genom att den påverkar budgeten. 
Tanken är att etablera ett system som är vägledande och styrande. Det är i budgeten det ska 
synas att den är styrande, kommunen har inte velat skapa ett parallellt system. Målen har 
prioriterats fram ut ifrån lägesbeskrivningen. Tre av grannkommunerna har prioriterat fram 
mål medan man i Umeå kommun skulle ta upp det veckan efter att intervjun gjordes. Vad 
eller hur man arbetar om de inte uppfyller ett mål är svårt att veta då kommunen inte har 
kommit så långt i arbetet. Det som kan hända är att väljarna inte väljer om politikerna som 
inte uppfyller deras mål. Hela PDCA- cykeln har man inte hunnit arbeta med än, ”plan” delen 
är klar och ”do” delen är också delvis klar. Hur arbetet ska följas upp vet de inte än. Några 
månader efter att intervjun ägde rum skulle ett seminarium med kommunalrådet och 
kommuncheferna äga rum där fokus låg på uppföljning och analys av hållbarhetsarbetet. På 
frågan om vad tidsplanen har bidragit med i Aalborgdeklarationen svarar respondenten:  
 
”Den har satt lite fart ”i baken”. det är väldigt lätt att hamna ”bakom” akuta frågor hela 
tiden. ”Keep it simple” Att inte komplicera det mer än nödvändigt. Ja, hur kan jag hantera 
det på bättre sätt, det är så komplex och svårt att man kan sitta diskutera det utan att komma 
fram till någonting. […] vår ambition hela tiden har varit att [ ha]mål [,] arbeta och sen så 
utvärderar vi de målen. Istället för att fastna i en definition. 
 
Både Umeå kommun och grannkommunerna har varit bra på att hålla tidsplanen. Allmänheten 
är delvis ovetande men alla de sex kommunerna som ingår i Umeåregionen har bjudit in 
allmänheten till dialog. Det har bidragit med förvånansvärt många förslag. På frågan om de 
har andra åtagande inom hållbarhetsområdet svarade intervjurespondenten:  
 
”Ja, det är så svårt, vi har ju sett många likheter med kvalitetssystem ISO 9000 som är 
certifierad standard[…] Egentligen är det väldigt svårt att säga vad som är, ja, vissa delar är 
väldigt överlappande med varandra tycker vi”. 
 
Deras andra åtaganden är väldigt lik varandra alltså men Aalborgdeklarationen förhåller sig 
till dem genom att den är mer övergripande. Vilka faktorer som försvårar arbetet med 
Aalborgdeklarationen är svårt att säga men man upplever att det finns en tröghet i en stor 
organisation. Det går inte att få något ”supersystem” på plats. Respondentens svar på vilka 
nackdelar Aalborgdeklarationen har:  
 
”Ja, man kan ha synpunkter på innehållet i Aalborgåtagandet. Allt har ju klart en fram och 
baksida men en väldigt strikt standard t.ex. hade ju varit mer styrande än vad 
Aalborgdeklarationen är. Den är inte speciellt styrande[…]. Det är ju inte skallkrav på det 
viset man måste inte, ”det här och det här och här” . Någonting som jag har förstått av våra 
politiker är att det är inte intressant, kommunen är inte intresserad av att jobba på det viset 
med standardisering” 
 
Det som upplevs svårt är att få alla att tycka samma sak, samtidigt. Aalborgdeklarationen är 
ett flexibelt verktyg. På frågan om vad som har varit fördelarna svarar respondenten: 
 



   

26 
 

”[…] det har varit väldigt lätt att komma igång, sen är faktiskt fördel att man kan ”sno” av 
varandra. Det finns ett nätverk av kommuner, framförallt i Sverige men även i nordiskt och 
Europeisk […]” 
 
Aalborgdeklarationen är därmed ett verktyg som är väldigt lätt att börja arbeta med, det finns 
tydliga instruktioner. En faktor som underlättar arbetet är omvärldens förändring, att 
omvärldens syn har förändrats på hållbar utveckling samt att politiken i Umeå kommun har 
tagit till sig konceptet. Någon utomstående som ska se över arbetet har man inte tänkt ha, utan 
man samarbetar med ett antal andra kommuner. Tanken är att man ska få folk som är i samma 
situation som en själv, som har förståelse för verksamheten och kan ge konstruktiv kritik. Vad 
Aalborgdeklarationen hittills konkret har bidragit med i verksamheten svarar respondenten: 
 
”Det är svårt att säga, vad som är vad, och vad som kommer ifrån vad. Tjänstemannadelen 
har fått något att samarbeta kring för hållbar utveckling. Tjänstemanna[delen] har samlat 
sig, den har varit tvungen att organisera sig för den här, en kraftsamling, så det har varit en 
styrka. Framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen är att det fungerar bra mellan 
organisationen och den politiska organisationen. Är inte båda på banan så får man sällan 
något bra ut av det.” 
 
Vidare berättar intervjupersonen:   
 
”Konkreta resultat skulle det kunna vara de projekt vi faktiskt har nått. Vi har ett stort projekt 
som heter pendling nu t.ex. som har fått mycket medial uppmärksamhet. Hållbart resande som 
har varit i både Rapport och Dagens Nyheter på olika sätt. Där har ju kommunen blivit mer 
konkurrenskraftig om externa medel genom att ha en samlad hållbarhetsstrategi.”  
 
Umeå kommuns hållbarhetsarbete utvecklas och det som pågår just nu är att integrera mål för 
hållbar utveckling och hur arbetet med uppföljning ska i verksamheten med en form av 
analyssystem.  
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6. Analys  
 
I detta kapitel analyseras varje kommuns erfarenhet av det specifika verktyget för sig kopplad 
till teorin.  
 
6. 1 Eco-BUDGET 
 
Att Växjö kommun valde eco-BUDGET berodde på att ISO 14001 upplevdes som för 
komplicerat för att användas i kommunen. Projektet med eco-BUDGET som kommunen 
deltog i bidrog till att det var enkelt och smidigt att sedan fortsätta använda ledningssystemet .  
 
Eco-BUDGET har bidragit till att Växjö kommun har fått upp natur- och miljöfrågorna på 
agendan och skapat ett forum för hållbarhetsarbetet, vilket inte hade gått så pass enkelt 
annars. Ledningssystemet upplevs fokusera på att mäta mål och Växjö kommun upplevde att 
eco-BUDGET var en bra metod för uppföljning av miljöarbetet men att ledningssystemet 
saknar fokus på hur en kommun ska genomföra målet. Det orsakar att man inte får tillräckligt 
stöd i systemet, svagheten med den är att alla verksamheter inte blir medvetna om de här 
målen.  
 
Eco-BUDGET upplevdes som för flexibelt av Växjö kommun. Att eco- BUDGET är anpassat 
för politiskt styrda organisationer kan ha orsakat att den är för flexibel. Den här flexibiliteten 
kan ses både som en fördel och en nackdel, då verktyget lätt kan anpassas till vilken kommun 
som helst. Det medför en enkelhet i processen samtidigt som ledningssystemet riskerar att 
anpassas så mycket att det förlorar sin struktur och inte får något riktigt genomslag i 
kommunen. Det finns alltså en risk att Växjö kommun har anpassat eco-BUDGET för mycket 
till sin organisation. Standarder är generella och abstrakta, vilket medför att det finns utrymme 
för många handlingar och tolkningar (Brunsson och Jacobsson, 1998, s.150), och utrymmer 
vanligen en rad olika tolkningsmöjligheter som kan leda till en hel del variation hos de som 
försöker följa dem (Brunsson och Jacobsson, 1998, s.170-171). 
 
Om eco-BUDGET har bidragit eller orsakat några organisationsförändringar är svårt att veta 
med säkerhet, då ambitiösa människor i kommunen tros ha haft en stor roll i arbetet men eco-
BUDGET kan ha bidragit till att frågorna har uppmärksammats.  
 
 Eco-BUDGET kan beskrivas som ett tydligt toppstyrt verktyg. En av de största nackdelarna 
med toppstyrda verktyg är att bolag och förvaltningar inte lätt kan göra mer än de uppsatta 
målen. Enligt Angelöw (1991, s. 128) är den toppstyrda förändringsstrategin den dominerande 
och mest förekommande i vårt arbetsliv. Den toppstyrda förändringsstrategin är ofta inte 
särskilt framgångsrik och möter motstånd. Att Växjö kommun gav politikerna, dvs. ledningen 
en dag för att visa hur arbetet med att nå uppsatta mål fortgår och hur mycket av arbetet som 
var kvar kan tolkas som att ledningens stöd var för svagt. Det är problematiskt då ledningens 
stöd är en avgörande del av en lyckad MLS implementering (Berzelius, 2000, s. 330).  
 
Den toppstyrda riktlinjen kan ha orsakat att Växjö kommun inte kommer att ha eco-BUDGET 
i framtiden och ser över sitt hela ledningssystem. Den sociala budgeten har inte fungerat i 
kommunen, vilket har orsakat till att hela kommunens hållbarhetsmodell ska omorganiseras.  
Nya förändringar har inte sjunkit in i verksamheten, en process som kan ta fem till tio år 
enligt Kotter (1995, s. 66), då är nya strategier bräckliga.  
För att kunna styra kommunen på ett bättre sätt arbetar Växjö kommun med att införa ett 
ledningssystem som kan ta upp alla frågor.  
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6.2 Botkyrkamodellen 
 
Att Botkyrka kommun valde att utveckla en egen modell kan bero på att det redan existerande 
miljöledningssystemet inte var framgångsrikt för alla avdelningar, t.ex. den sociala 
avdelningen kunde ej uppfylla miljöavledningens miljömål. Upptiningsfasen inträffar ofta när 
ledningen börjar inse att existerande förändringsmetoder inte är framgångsrika och inte leder 
till önskvärt resultat i termer av effektivitet, engagemang och arbetsmotivation (Angelöw, 
1991, s.128).  
 
Botkyrka kommun har definierat vad hållbar utveckling är utifrån sin egen verksamhet, vilket 
kan ses som modellens största bidrag. Hållbarhetsfrågor är komplexa och det kan ha 
underlättat arbetet för kommunen att först definiera vad hållbarhet är utifrån sina egen 
förutsättningar och organisation. När modellen utvecklades fick alla anställda utbildning och 
information om hållbarhetsarbetet, vilket troligtvis bidragit till delaktighet och motivation. 
Enligt Angelöw (1991, s.130) bygger det goda förändringsarbetet på faktorer som motivation, 
delaktighet, kunskap och en organisationskultur som kan stärka och förmedla dessa inslag. 
Det är en fördel att varje anställd vet vad definitionen av hållbar utveckling är, även i den 
lokala kontexten, så att processen kan underlättas.  
 
Genom att konkretisera hållbarhetsfrågorna blir arbetet inte abstrakt tror Botkyrka och 
därigenom kan deras process utvecklas. Enligt Brunsson och Jacobsson, (1998, s.150) är 
standarder en generell och abstrakt kategori, medan verksamheten alltid är specifik. Det 
handlar om att anpassa praktiken för att den åtminstone går att beskriva med hjälp av 
standarden.  
 
Att kommunen har haft en grupp med människor med expertis inom olika områden har 
bidragit ytterligare till stöd i hållbarhetsarbetet. Botkyrkamodellen har inte orsakat eller 
bidragit till någon organisationsförändring men modellen är flexibel vilket innebär att den kan 
anpassas om några organisationsförändringar skulle inträffa.  
 
Botkyrkamodellens svaghet och styrka är att varje avdelning sätter egna mål. Det är lätt att se 
om en avdelning har uppnått ett mål men svårare att se om målet har påverkat de 
övergripande målen i kommunen. Att mäta målen upplevs i kommunen som svårast med 
modellen.  
 
En nackdel med modellen är att dess skallkrav (flerårsplanen) och ettårsplanen inte har den 
absoluta kopplingen. Detta beror troligen på att frågan inte diskuterats tillräckligt i nämnderna 
och förvaltningarna och modellen i sig orsakar detta. För ett framgångsrikt miljöarbete måste 
olika aktörer vara kapabla till att kommunicera med varandra (Burström, 2000, s. 274).  
 
 
6.3 Aalborgdeklarationen 
 
Den huvudsakliga orsaken till att Umeå kommun valde Aalborgdeklarationen som ramverk 
för sitt hållbarhetsarbete var dess intresse för en ”bredare” hållbarhetsledning. Ett verktyg som 
innehåller alla ledningsaspekter uppfattades som positivt av Umeå kommun, då kommunen 
inte behövde skaffa sig flera olika verktyg eller utveckla en egen modell för 
hållbarhetsledning. 
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Det upplevdes som enkelt att på börja arbetet med Aalborgdeklarationen, vilket är en fördel 
då hållbarhetsarbetet snabbare kan nå resultat. En orsak till att det upplevdes som lätt för 
Umeå kommun att börja arbetet med Aalborgdeklarationen är att kommunen kunde ”låna” 
ifrån andra kommuner, dvs. att man som kommun kunde ta efter andra kommuner. 
Samverkan med andra kommuner var i sig självt intressant för Umeå kommun, vilket var en 
bidragande orsak till att kommunen valde Aalborgdeklarationen. Det kan ses som positivt för 
kommunerna att kunna samarbeta och nätverka inom hållbarhetsarbetet, i syfte att sprida goda 
idéer och utveckla förslag. Risken är dock att en kommun tenderar att basera för mycket av 
hållbarhetsarbetet på andra kommuners utan att reflektera på sina egna förutsättningar och 
villkor. Kommuner ser ut och är olika beroende på storlek, kompetens, lokala, specifika 
miljöproblem etc. vilket de måste komma ihåg och ta hänsyn till. Det finns en risk att 
kommunerna inte gör mer än nödvändigt, att man istället  gör det som grannkommunen har 
gjort, vilket medför att verktyget förlorar sin styrka och hållbarhetsarbetet till viss del blir 
lidande.  Även om ledningen i en organisation tolkar en viss standard på samma sätt som 
ledningen i en annan är det inte säkert att resultaten av arbetet blir detsamma för olika 
organisationer. De praktiska förutsättningarna kan vara olika, så olika att också praktiserandet 
av standarderna blir olika (Brunson, 1998, s.171). 
 
Företrädare för Umeå kommun upplevde enligt den här studien att Aalborgdeklarationen är 
flexibelt men samtidigt ger tydliga instruktioner. Fördelen med den här flexibiliteten är att 
verktyget på så sätt lättare kan anpassas till alla kommuner oavsett storlek, kompetens etc. 
vilket bidrog till en enkelhet i implementeringen för Umeå kommun. Hade kommunen valt ett 
mer styrande verktyg hade man haft mer specifika men inte nödvändigtvis relevanta krav att 
uppfylla. Ett mer strikt ledningssystem skulle också inneburit en viss tröghet och svårighet i 
processen. Det kan ha varit orsaken till att politikerna i Umeå inte var intresserade av att ha ett 
strikt eller standardiserat system. Att arbetet med Aalborgdeklarationen inte har bidragit till 
någon organisationsförändring i Umeå kommun kan dels bero på att verktyget är såpass 
anpassbart samtidigt som man har byggt hållbarhetsarbetet på en redan existerande struktur.  
 
Utifrån intervjun framgår att hållbar utveckling upplevdes som för brett och att arbetet därför 
var mycket svårt. Umeå kommun upplevde en viss tröghet att få ett system på plats, vilket kan 
jämföras med implementering av miljöledningssystem. Enligt Emilsson (2005, s.1) är 
implementering av miljöledningssystem i kommuner en relativt tidskrävande process som 
förmodligen beror på organisationens komplexitet. 
 
Det var svårt för Umeå kommun att se vad Aalborgdeklarationen har bidragit med, eller 
åtskilja arbetet ifrån det övriga i verksamheten. Även detta har tydliga paralleller med 
implementering av miljöledningssystem, där vi vet att det är svårt att säga på vilket sätt MLS 
har bidragit till miljöförbättringar eftersom det är svårt att åtskilja det förbättringsarbetet som 
har gjort på grund av MLS från det rutinmässiga miljöarbetet (Emilsson och Hjelm, 2001, s. 
43). Exakt vad Aalborgdeklarationen kommer att bidra med i Umeå kommun är svårt att säga 
då arbetsprocessen bara är i en inledande fas.  
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7. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras alla ledningsverktygen och jämförs med varandra.  
 
 
Studien visar på att det finns likheter och skillnader mellan verktygen. Exempelvis så är 
Botkyrkamodellen ett verktyg som Botkyrka kommunen har utvecklat på egen hand medan 
Aalborgdeklarationen är följden av en överenskommelse, en färdig vägledning som 
kommunerna kan arbeta efter. De olika verktygen skiljer sig även i form av innehåll och krav, 
vilket bidrar till att verktygen alla är olika till karaktären och strukturen. Vilket i sin tur 
medför att hållbarhetsfrågorna angripits på olika sätt i de olika kommunerna.  
 
I alla tre kommunerna har en debatt ägt rum innan man har valt ett visst ledningssystem. 
Enligt Angelöw (1991, s.130) inleds upptiningsfasen med diskussioner. Det väsentligaste för 
kommunernas val tycks vara den förutspådda enkelheten i implementeringen, även om 
kommunerna haft olika syn på vilket verktyg som skulle bli enklast att implementera. En 
annan viktig aspekt för kommunernas val var huruvida man är intresserad av att arbeta med 
ett mer styrande eller mindre styrande verktyg, det vill säga hur centraliserat och så att säga 
för-fabricerat verktyget är. Enligt Brunsson och Jacobsson (1998, s. 150) väljer olika aktörer 
olika strategier beroende på sina olika intressen och beroende på vilket tolkningsutrymme de 
anser sig ha när det gäller överensstämmelse mellan standard och praktik. En viktig faktor för 
att förklara valet av ledningsverktyg som den här studien identifierar kan därför vara 
relationerna mellan och inflytandet av de olika aktörer som sätter upp mål och utför 
hållbarhetsarbetet. 
 
Gemensamt för alla kommuner som ingick i denna undersökning är att de har varit med i 
olika typer av projekt, vilket i sin tur har bidragit till att vidga deras syn och miljöarbete till ett 
hållbarhetsarbete. Man hade alltså redan hade en grund att stå på vilket innebär att det var 
enklare att ta in fler aspekter än bara miljöaspekten. Detta medför också att verktygen inte har 
orsakat eller bidragit till några större organisationsförändringar i de här fallen, för strukturerna 
har redan funnits på plats. Sveriges kommuner bestämmer i dagsläget själva när och hur de 
ska utöka sitt miljöarbete till ett hållbarhetsarbete. Därför är det logiskt att de kommuner som 
redan deltar i projekt och samarbeten och därför har ett pågående vidgat miljöarbete anskaffar 
den här typen av ledningssystem. Det här kan driva resultatet att verktygen inte förändrar 
organisationen, förändringen föregår nämligen ledningssystemet. Speciellt då kommunerna 
valt de verktyg som skulle ha minst påverkan på sådana saker som den interna organisationen. 
Om Sveriges kommuner av andra skäl än fria val tvingas till ett hållbarhetsarbete så kan man 
eventuellt förvänta sig större påverkan på sådana kommuners organisation. Verktygen har inte 
heller visat sig känsliga för organisationsförändringar om de skulle inträffa, på grund av att de 
är anpassbara och flexibla. Verktygen ”följer” med organisationen och därmed har det varken 
orsakat eller bidragit till några organisationsförändringar.  
 
Att kommunerna väljer att vidga miljöarbetet framkom också i en studie av Emilson och 
Hjelm (2009, s. 727) som visade på att nya strategier utvecklas på redan existerande strukturer 
och ledningssystem i organisationen. En annan orsak till att kommuner vidgar sitt miljöarbete 
kan vara att man har svårt att hitta nya miljöförbättringar, enligt Emilson och Hjelm. Genom 
att vidga arbetet även till andra dimensioner var det lättare att hitta förbättringar och att 
motivera avdelningar med mindre direkt miljöpåverkan att fortsätta utvecklingsarbetet(i linje 
med Emilson och Hjelm, 2009, s. 729). En expansion ifrån ett miljöledningssystem till ett 
hållbarhetssystem kan även ses som en inlärningsprocess enligt Emilsson och Hjelm (2009, s. 
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721) som menar att ett vidare perspektiv kan leda till en ökad medvetenhet om att rådande 
miljöledningssystem börjar kännas begränsad. Att expandera till ett hållbarhetssystem kan 
även leda till en mer heltäckande bild över organisationens totala påverkan på miljön och 
samhället som behöver hanteras (Emilsson och Hjelm, 2009, s. 721).  
 
Ett viktigt resultat i den här studien är hur de tre kommunernas verksamhetsstyrning påverkat 
valet av verktyg. I Växjö och Umeå kommun så hade verksamhetsstyrningen inte någon större 
påverkan på valet av verktyg, men i Botkyrka kommun så hade verksamhetsstyrningen en klar 
påverkan och bidrog till att man valde att utveckla ett nytt ledningssystem. Det visar på att 
kommuners verksamhetsstyrning kan påverka valet av verktyg eller sättet att arbeta med 
hållbarhetsfrågor.  
 
Verktygen påverkar i sin tur verksamhetsstyrningen i kommunerna på olika sätt. I Växjö 
kommun påverkades inte verksamhetsstyrningen i någon större utsträckning, medan i Umeå 
kommun påverkar Aalborgdeklarationen verksamhetsstyrningen genom att påverka budgeten.  
 
Gemensamt för verktygen är att de är alla flexibla, vilket bidrar till att kommunerna kan välja 
att ”göra mycket eller lite” med verktyget. Flexibilitet kan både vara en för- och nackdel. 
Fördelen är att det blir lättare att arbeta med det specifika verktyget och att kommunerna kan 
lättare anpassa verktyget utifrån sina egna förutsättningar. Nackdelen är att verktyget riskerar 
att anpassas för mycket till de existerande organisationerna, vilket kan medföra att verktyget 
inte får samma genomslag i organisationen som det optimalt ska ha.  
 
Att uppfylla målen och att arbeta med målen är komplicerat för kommunerna. Diskussioner 
om målen ägde rum i både Växjö och Botkyrka kommun. Vissa mål går inte att mäta varje år 
och ibland har man svårt att se vad som har bidragit till att målet har uppfyllts, t.ex. om man 
har uppfyllt målet pga. det medvetna arbetet med att uppnå målet eller om andra händelser har 
bidragit till att man har uppfyllt målet. Det kan också anses som ett misslyckande att inte 
uppfylla målen men det viktigaste är att kommunerna strävar efter att arbeta i rätt riktning och 
gör insatser.  
 
Hållbarhetsfrågor är komplexa och breda, vilket medför att arbetet med dessa frågor är svårt, 
upplevde kommunerna. Det är en utmaning för kommunerna att kunna hantera alla de frågor 
som uppstår och ingår i processen. Att kommunernas system har utökat till ett 
hållbarhetsperspektiv innebär en ökad arbetsbelastning men också en ökad förståelse. Enligt 
Emilsson och Hjelm (2009, s.730) finns det en risk med att vidga systemet. De menar att ett 
vidgat perspektiv kan göra systemet för komplext för att vara användbart och praktiskt. Då 
finns det en risk att systemet tappar sin styrka. Men verktygen har bidragit till att 
kommunerna har fått struktur på arbetet, kommunerna arbetar nu alla systematiskt i en form 
av PDCA-cykeln där arbetet följs upp och målen utvärderas och analyseras för att se om man 
har uppnått de uppsatta målen. Att uppnå systematik i arbetet är mycket viktigt för att kunna 
se vad som behöver göras, då hållbarhetsarbetet är komplext.  
 
Att formulering av arbetet sker på politisk nivå och implementeringen på tjänstemannanivå 
skapar ett visst avstånd. Det avståndet måste minska tyckte Umeå kommun medans Växjö 
kommun hade en dag för politiker för att presentera tydligt hur arbetet ligger till. Enligt Kotter 
(1995, s. 62) är förändringar omöjliga såvida inte ledarna i organisationen är aktiva 
supportrar. För att arbetet med hållbarhetsfrågor ska fungera är det viktigt att hela 
organisationen samarbetar. Återigen så pekar studiens resultat därmed på att val av 
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ledningssystem i hög grad är beroende av relationerna mellan kommunens olika delar och 
organ. 
 
När samhället förändras på många olika områden följer också organisationerna med, men inte 
snabbt och inte alltid i samma riktning, vilket kan vara ytterligare en orsak till att kommuner 
har valt att vidga arbetet eller systemet (Bakka, 2006, s. 13). Kommunerna som ingick i denna 
undersökning hade förväntningar på att få ett systematiskt tillvägagångssätt i arbetet för 
hållbar utveckling, i svar på ökad komplexitet i utmaningarna, vilket verktygen också har 
bidragit med. Enligt Växjö kommun styrs hållbarhetsarbetet i Sveriges kommuner ofta dåligt 
idag. Botkyrka kommun påpekade att modellen har bidragit till att hållbarhetsarbetet har fått 
fart i verksamheten. Kommunerna nämnde att ett genomförandeverktyg tidigare saknades. 
Alla tre kommunerna har alltså fått en struktur på hållbarhetsarbetet med hjälp av verktygen, 
vilket visar på att ett behov har funnits av att ha verktygen i kommunerna.  
 
De tre kommunerna, Växjö, Umeå och Botkyrka har kommit olika långt i arbetet. Botkyrka 
kommun har kommit en bit i hållbarhetsarbetet genom att utveckla sin egen modell medans 
Umeå kommun har börjat sitt arbete med Aalborgdeklarationen. Växjö kommun kommer 
troligen att omorganisera hållbarhetsarbetet. Detta medför att det är svårt att kunna jämföra 
vad verktygen exakt har bidragit eller kommer att bidra med i kommunerna, utöver de 
faktorer som nämnts ovan. 
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8. Slutsatser  
 
Det största problemet med hållbar utveckling är att det är mycket komplext ämne. Det är 
många frågor och delar som ingår vilket orsakar att det ofta känns svårt att hantera arbetet - 
det är en lång process som inte är enkel. Av den anledningen är det viktigt att ha ett verktyg 
som hjälper till att få struktur och ordning på dessa frågor för att kunna arbeta i rätt riktning. 
Det är svårt för kommunerna att veta vad som kan eller kommer att fungera, så man prövar 
sig fram för att se om ett verktyg kan fungera. Följandes kan noteras:  
 

- Deltagande i olika typer av projekt har bidragit till att dessa tre kommuner vidgades 
syn ifrån miljöperspektiv till ett hållbarhetsarbete.  

 
- Verksamhetsstyrning och interna strukturer har påverkat valet av hållbarhetsledning i 

de tre kommunerna som ingick i denna studie .  
 

- De olika hållbarhetsverktygen har bidragit med systematik i arbetet med 
hållbarhetsfrågorna. Verktygen har också bidragit till en ökad medvetenhet i 
verksamheten om vad hållbarhetsfrågorna är och hur man kan arbeta med dessa frågor.  

 
Andra kommuner skulle kunna använda sig av de hållbarhetsverktyg som har ingått i denna 
undersökning. Studien visar på att det inte finns någon perfekt modell eller 
hållbarhetsverktyg, dock så länge som någon form av hållbarhetsutveckling finns i 
kommunerna och de strävar efter att utveckla arbetet inom alla områden, alltifrån miljöfrågor 
till sociala frågor kanske det inte behövs någon perfekt hållbarhetsmodell eller verktyg. 
 
Det som kommuner ska ha i åtanke är att om de väljer ett för flexibelt verktyg kan det 
medföra att verktyget inte får något genomslag i organisationen. Väljer man som kommun ett 
toppstyrt verktyg ska man vara medveten om att ett sådant verktyg kan förhindra eller sätta 
gränser för hållbarhetsarbetet (längre ner i kedjan), såsom det har gjort för Växjö kommun. 
Botkyrka kommuns modell är väl integrerad i kommunens verksamhet och noggrant utarbetat. 
Det kan vara en bra lösning för andra kommuner att utveckla sin egen modell som passar både 
kommunen och organisationen genom att hämta inspiration från andra standarder eller 
verktyg. Att identifiera vad hållbarutveckling är utifrån sin egen verksamhet kan därför antas 
ha en betydande roll. En möjlig nackdel med ett sådant angreppssätt är kostnaden i att 
utarbeta nya system. 
 
Det skulle vara intressant att följa upp kommunerna som har ingått i denna undersökning för 
att se hur arbetet har utvecklats. I en vidare studie skulle det vara intressant att intervjua flera 
andra kommuner som använder sig av samma hållbarhetsverktyg för att se vad det har 
bidragit med i deras kommun. 
 
En annan idé som jag har fått inspiration till genom denna undersökning, är att undersöka 
ytterligare hållbarhetsverktyg som en del andra kommuner använder sig av. Vidare vore det 
intressant att jämföra några större kommuner med mindre kommuner för att se hur 
hållbarhetsarbetet kan fungera beroende på kommunens storlek.  
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      Bilaga 1 
Tabell 1 
Innehåll  

Botkyrka Aalborgdeklarationen 
 

Eco- 
budget 

PDCA 
Cykeln 
 

Ja 
 

1. En person är ansvarig 
för MLS 

 
2. Utveckla en MLS 

policy 
 

3. Utforma en grupp som 
aktivt jobbar med 
specifika avdelningar 
 

4. Utföra en granskning 
som beskriver hur olika 
avdelningar ska klara 
av aspekterna som är 
inkluderade i 
certifiering.  
 

5. Sätta mål. 
 

 
6. Utforma ett 

handlingsprogram. 
 

7. Utbildningsprogram 
och 

 
8. Utveckla en intern 

revisions program.  
 

 

Ja, som innehåller 5 olika 
steg, bl.a. granskning, 
målsättning och 
utvärderingen. En tidsplan 
ingår även i cykeln. En 
delvis cykeln ska göras 
varje år och en fullstädig 
ska göra inom 3-5år. 

Ja, bygger på tre 
principer, som är 
finansiell 
budgetering, PDCA 
cykeln och hållbar 
utveckling.  
Dessa tre faser 
innehåller 9 steg.   
 
1. Sätta upp rutiner 
för hur arbetet ska 
rapporteras  
 
2. Viktiga 
miljöaspekter ska 
kartläggas.  
 
3. Förberedelse 
(huvudmiljöbudgeten, 
ekologisk 
balansräkning, 
ekologiska 
effektivitetsmåtten) 
 
4. Diskutera och 
ändra och se om 
några ändringar 
behövs.  
 
5. Vilka åtgärder skall 
genomföras och hur. 
 
6. Övervakas och 
redovisas miljöarbetet 
kontinuerligt. 
 
7. Sammanställa 
resultat av 
miljöarbetet och 
jämföra den 
ekologiska budgeten.  
 
8. Behandlar intern 
revision, utvärdera 
resultaten och 
undersöka hur de 
förhåller sig till de 
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långsiktiga målen.  
 
9. Bekräfta och 
validera arbetet under 
året gångna året.  
  

Nuläges-
analys 
 
 

Modellen innehåller ingen 
nulägesanalys. 

Arbetet börjar med en 
nulägesrapport, som har 3 
nivåer.   
 
Det första är den politiska 
nivån, som går ut på att 
vara medveten och förstå 
och syftet med 
Aalborgdeklarationen. Det 
andra är det 
administrativa, som går ut 
på att vara öppen, ha 
funktionella rutiner. 
Den sista nivån är den 
tekniska delen, som är 
relaterad till alla steg, att 
samordna alla steg dvs. 
miljö, social, ekonomiska 
och att närma sig/ha 
kontakt med andra 
kommuner.  
 
En granskning som 
innehåller policy, 
refererar till den redan 
existerande politiska 
åtagande och beskriver 
utmaningen.  

Nja, baseras på den 
ekologiska 
situationen.  
 

Miljö 
Policy  

Modellen innehåller ingen 
miljöpolicy.  

Ingen miljöpolicy en 
policy för hållbarhet.  
 

Ja, en policy för 
hållbarhet. 
 

Mål  
formulering 
Miljömål 
 

(Ja) har sex huvudmål eller 
utmaningar, på en 
övergripande nivå. 

Ja, lokala delmål.  
 

Huvudsakliga målet 
ska vara hållbarhet 
utveckling.  

Upp-
följning 

Inter revision, varje år. Ja, varje år.  
 

Ja, uppföljning och 
förbättring.  

Certifiering 
/registrerin
g 
 
 

 
 

(Ja) Skriver på 
kontrakt/överenskommels
e.   

Modell  

Personal 
utbildas 

Alla 6000 anställda får en 
gemensam utbildning. 

Vid behov.   
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Krav Kommunen har anslutit sig till 

Aalborgdeklarationen.  
Ställa upp lokala 
individuella delmål inom 
24 månader då 
kommunen/organisationen 
har skrivit på.   
 
Aalborgdeklarationen 
innehåller 10 teman och 
50 åtaganden för en 
hållbar stadsutveckling.  
 
 

 

Övrigt 
 

Utvecklade en egen standard 
med inspiration från ISO 
14001.  
 
Hållbar utveckling lanserades 
och var en förlängning av 
deras MLS. 
 

Stärka Agenda 21 eller 
andra lokala processer för 
hållbarhet, få dem att 
genomsyra kommunernas 
kärnverksamhet.  
 
Lite som Agenda 21 är det 
bör. 
 

Eco-budget är det 
första som är 
framtaget för att 
användas i politiskt 
styrda organisationer. 
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      Bilaga 2 
Tabell 2 
Faktorer 

Botkyrka Aalborgdeklarationen Eco- 
budget 

Inriktning och 
Syfte (Fokus) 
 
  

Systematiskt  
 
Fokus hållbarhet 
 
 
 

Systematiskt 
 
Fokus hållbarhet 
 
 
 
  

Systematiskt 
 
Fokus hållbarhet 
 
 
 

Skriva krav 
standard, 
vägledning, 
riktlinjer, 
skallkrav  
 

Krav specifikation. 
 
Åtta olika kriterier. 
 
Genom att uppfylla 
Aalborgdeklarationen 
krav/vägledning. 
 

Vägledning/ 
Ram verktyg. 
 

Ram/struktur 
verktyg.   
 

Karakteristika 
Vad utmärker?  
står för/ 
kännetecknar 
 
På vilket sätt? 
 

MLS är decentraliserad. 
 
Har sex olika utmaningar 
som är:  
 

1. Botkyrkaborna har 
arbete.  

2. Botkyrkaborna 
känner sig hemma.  

3. Botkyrka har de 
bästa skolorna.  

4. Botkyrka bidrar 
inte till 
klimatförändringar. 

5. Botkyrkaborna är 
friska och mår bra.  

6. Botkyrkaborna har 
förtroende för 
varandra och för 
demokratin.  

 
Inre hållbarhets 
certifiering.  
 

Flexibelt verktyg som kan 
anpassas till 
verksamheten.  
 
Tidsplan för olika delar i 
cykeln.  
 
Om en viss information 
saknas så gör det inget, 
vid nästa revision kan 
man fylla i den 
informationen. 
 
Anpassat för politisk 
styrda organisationer. 
 

Verktyget strävar 
efter ledning och 
kvalité på miljön. 
Tillåter även andra 
verktyg som ökar 
effektiviteten.  
 
Anpassat för 
politisk styrda 
organisationer.  
 
Genom att 
identifiera och ha 
mål. 

Organisering, 
finns krav på hur 
organisera? 
 
 
 

 170 enheter ska uppfylla 8 
kriterier. 
 

Inte direkt kvar, dock 
uppfylla åtaganden då 
man har skrivit på.  
 
Dock påverkar den 
organisationen eller bidrar 
till en viss organisering.  

Ja, genom att 
identifiera och ha 
mål. (Kanske inte 
kalla det krav 
exakt.) 
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Vad kan man 
förvänta sig av 
att detta verktyg 
bidrar med i 
organisationen 
 

Utveckling och utmaning 
hela tiden som bidrar till 
organisering och 
hållbarhet. 

Hållbarhets arbete och 
tanke införs i kommunen 
genom 10 teman och 50 
åtaganden (utmaningar) 
med en tidplan.  
 
Bidrar till att Agenda 21 
eller andra lokala 
processer för hållbarhet 
får genomsyra 
kommunens 
kärnverksamhet, samt 
ökad systemsyn.   

En modell som 
bidrar till en 
systematisk 
struktur.  
 
 

Avgränsning 
i verktyget 
Organisation-
fokus? 
Aktörer?  
Vem vänder det 
sig till? 
Vem omfattas 
det av? 
 

Fokus är inte bara 
organisationen. 
 
Omfattas av alla i 
kommunen. 

Fokus är inte bara 
organisationen utan även 
ekonomi och sociala, 
bredare verktyg, dvs. 
samhället.  
 
Omfattas av alla i en 
kommun.  

 Fokus är inte bara 
organisationen 
utan det 
geografiska 
området, 
kommunen.  
 
 

Typ av styrning, 
top down- 
bottom up  
 

Down, börjar nerifrån.   Mitten, ”mjukare” 
verktyg.  

Top.  

Balans mellan 
social-miljö- 
ekonomi stöd 
 

Ja, en balans mellan alla 
dessa aspekter finns. 

Ja, utmaningen är att alla 
invånare ska ha ett bra liv, 
ha kvalité.  

Balans mellan 
ekonomi, ekologi 
och miljö. 
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Bilaga 3 

Material till förstudien: 
 
 
Aalborgdeklarationen: 
 
ICLEI. (2007). The Aalborg Commitments implementation Guide. ICLEI European 
Secretariat GmbH, Tyskland. 
http://www.localsustainability.eu/fileadmin/template/projects/localsustainability_eu/files/AC
TOR-Guide_english.pdf Acc: 2008-11-08 
 
Ålborg+10 Inspirerande framtider: 
http://www.vasteras.se/miljo/Documents/Aalborgdeklarationenåtagandena%20-
%20innehåll.pdf Acc: 2008-10-22 
 
Aalborg commitments: http://www.Aalborgplus10.dk/ Acc: 2008-11-09 
 
Aalborgåtagandena för hållbar stats utveckling:  
http://www.umea.se/umeakommun/omkommunen/framtidochutveckling/hallbarutveckling/Aa
lborgdeklarationenatagandena.4.1821d6e811c67c7e795800024470.html Acc: 2009-01-27  
 
 
Botkyrkamodellen: 
 
Emilsson, S. Hjelm, O. (2009). Toward sustainability management systems in three Swedish 
local authorities Local Environment, Volume 14, Issue 8, s-721-732 
 
Botkyrkas arbete för hållbar utveckling: 
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=68607 
Acc: 2008-12-02 
 
Certifiering för hållbar utveckling - Botkyrka kommun 
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=68607 
Acc: 2008-12-02 
 
Årsredovisning 2007: 
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=67212 
Acc: 2009-02-10  
 
Arbetsplan 2008: 
http://blankett.dupoint.com/download.public.php/15341/Arbetsplan%202008%2C%20F%F6r
valtningskontoret.doc Acc: 2009-02-10  
 
Mål och handlingsplan 2008 slutlig: 
http://blankett.dupoint.com/download.public.php/15093/M%E5l%20och%20handlingsplan%
202008%20Slutlig.doc Acc: 2009-02-10  
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Flerårsplan 2009: 
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=68544 
Acc: 2009-02-10 
 
Flerårsplan 2006-2009: 
http://blankett.dupoint.com/download.public.php/9011/flerarplan_2006_2009.doc Acc: 2009-
02-10  
 
Välkommen till Botkyrka (långt ifrån lagom):  
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=44087 
Acc: 2009-02-10  
 
Ett hållbart Botkyrka (2007) - start dokument för kommunens arbete med hållbar utveckling 
kopplad till deklarationen Ålborg + 10. 
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=50055 
Acc: 2009-02-10 
 
ISO 26 000: (2008) Guidance on Social Responsibility. ISO, Geneva.  
 
Eco-budget:  
 
Eco-budget hemsida: http://www.ecobudget.com/ Acc: 2008-10-23 
 
Ljunggren, S. Saha, J. Schultz, P. (2008) Jakten på miljömässig effektivitet - en fallstudie av 
miljöarbetet på tekniska förvaltning i Växjö kommun och Södra Tiber. Kandidatuppsats, 
Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet.  
 
Nielsen, Anna.( 2006) Eco-budget- ett implementeringsperspektiv på införande av ett 
miljöledningssystem. Magisteruppsats, Samhällsvetenskapliga institutionen vid Växjö 
Universitet.  
 
Robrecht, H., Frijs, H., Burzacchini, A., Sarvan, E., Israelsson, T. & Colbeck, K. (2009) The  
ecoBudget Guide – Methods and procedures of an environmental management system for 
local authorities, ICLEI (Local Governments for Sustainability) 
http://www.vaxjo.se/upload/4665/ecobudget%20manual.pdf Acc: 2009-02-10 
 
Växjö miljöprogram, en kortfattad presentation: 
http://www.vaxjo.se/upload/6768/Mini_miljö_low.pdf Acc: 2009-02-10 
 
Växjö miljöredovisning 2006:  
http://www.vaxjo.se/upload/20959/Miljoredovisn_2006_webb.pdf Acc: 2009-02-10 
 
Växjö miljöprogram för Växjö kommun: 
http://www.vaxjo.se/upload/6737/Miljöbroschyr_low.pdf Acc: 2009-02-10  
 
Växjö ekologisk och social redovisning 2007: 
http://www.vaxjo.se/upload/27663/eko_social_redovisning_2007.pdf Acc: 2009-02-10 
 
Anvisningarna till miljöledningssystemet eco-budget:  
http://www.vaxjo.se/upload/4665/Anvisningar%20ecoBUDGET.pdf Acc: 2009-02-25 
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      Bilaga 4 
 
Intervju guide- Växjö (eco-BUDGET) 
 
 
Inledande frågor: 
 
Kan du berätta lite om din bakgrund, t.ex. hur länge har du jobbat i kommunen? 
 
Vad har du för tidigare erfarenhet inom hållbarhetsarbetet?  
 
Vilken är din roll nu i hållbarhetsarbetet?  
 
 
Dåtid: 
 
Hur började ert hållbarhetsarbete, kan du beskriva processen?  
 
Varför införde ni Eco-budget och den sociala budgeten?  
 

- Vad har bidragit till att ni valde just dessa?  
 

- Funderade ni på andra hållbarhetsverktyg eller ledningsverktyg? 
 

-  Vad var era förväntningar med att införa dem? 
 
Nutid:  
 
Hur är det Eco-budget organiserat?  
 

- Har det lett till några organisations förändringar?  
 
Hur påverkar det verksamhetsstyrningen? 
 

- Har er verksamhetsstyrning haft någon inverkan på vilken typ av verktyg ni 
har valt? 

 
- Hur såg verksamhetsstyrning ut innan ni valde Eco-budget? 

 
Hur har ni anpassat modellen till er förutsättning? 
 
Hur har MUE 25 bidragit till att utveckla eco-budget arbetet?  
 
Vad gör ni om ni inte uppfyller ett mål? 
 
Det fjärde steget i modellen, vad ingår i den?  
 
Hur arbetar ni med uppföljningsarbetet?  
 

- Någon utomstående person som ser över arbetet?  
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Finns det några faktorer som försvårar arbetet med denna modell/ eco-budget? 
 

-  Vilka har nackdelarna varit?  
 
Några faktorer som underlättar arbetet?  
 

- Vilka har fördelarna varit? 
 
Budgetmålen är satta med utgångspunkt från program och policydokument, vilken program 
och policy?  
 
Plan, i vissa fall står det antal % men andra fall står det ingen %, har man ingen plan? 
 
Vad har den sociala budgeten bidragit med?  
 
 
Avslutande frågor: 
 
Hur ser ni att eller tror ni att ert hållbarhetsarbete kan utvecklas? 
 
Finns det något mer du vill tillägga, något jag inte har frågat om?  
 
Kan jag få återkomma om jag har några ytterligare frågor eller funderingar?  
 
Jag skickar er referatet för att få ok! 
 
TACK!  
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      Bilaga 5 
 
  Intervju guide- Botkyrka (Botkyrkamodellen)  
 
Inledande frågor: 
 
 
Kan du berätta lite om din bakgrund, t.ex. hur länge har du jobbat i kommunen? 
 
Vad har du för tidigare erfarenhet inom hållbarhetsarbetet?  
 
Vilken är din roll nu i hållbarhetsarbetet?  
 
 
Dåtid:  
 
Hur började ert hållbarhetsarbete, kan du beskriva processen?  
 

- Vad har bidragit till att ni valde just att utveckla en egen modell?  
 

- Funderade ni på att välja något annat hållbarhetsverktyg?  
 
 
Nutid:  
 
Hur fungerar denna modell i organisationen?  
 
Hur är det organiserat?  
 

- Har det bidragit till några organisations förändringar?  
 
Har ni haft några problem med att implementera denna modell?  
 
Har er verksamhetsstyrning haft någon inverkan på att ni valde att utveckla en egen modell? 
 

- Hur såg verksamhetsstyrning ut innan ni valde denna modell? 
 
Vad gör ni om ni inte uppfyller ett mål? 
 
Har Aalborgdeklarationen varit ett verktyg för diskussion eller handling? (i deras Alborg +10 
står det att ett verktyg för kommunen att diskutera svåra samhälls frågor)  
 

- Vad har Aalborgdeklarationen bidragit med i verksamheten?  
 
Kan du beskriva några konkreta exempel som modellen har bidragit med?  
 
Finns det några faktorer som försvårar arbetet med denna modell? 
 

-  Vilka har nackdelarna varit?  
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Några faktorer som underlättar arbetet?  
 

- Vilka har fördelarna varit? 
 
 
Avslutande frågor: 
 
Hur ser ni att eller tror ni att ert hållbarhetsarbete kan utvecklas? 
 
Finns det något mer du vill tillägga, något jag inte har frågat om?  
 
Kan jag få återkomma om jag har några ytterligare frågor eller funderingar?  
 
Jag skickar er referatet för att få ok!  
 
TACK!  
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      Bilaga 6 
 
Intervju guide- Umeå (Aalborgdeklarationen) 
 
Inledande frågor: 
 
Kan du berätta lite om din bakgrund, t.ex. hur länge har du jobbat i kommunen? 
 
Vad har du för tidigare erfarenhet inom hållbarhetsarbetet?  
 
Vilken är din roll nu i hållbarhetsarbetet?  
 
 
Dåtid: 
 
Hur började ert hållbarhetsarbete, kan du beskriva processen?  
 
Varför införde ni Aalborgdeklarationen?  
 

- Vad har bidragit till att ni valde just Aalborgdeklarationen?  
 
- Funderade ni på andra hållbarhets verktyg eller lednings verktyg?  

  
- Vad var era förväntningar när ni skrev på Aalborgdeklarationen-kontraktet? 
 

Nutid:  
 
Hur använder ni nu Aalborgdeklarationen?  
 

- Hur fungerar Aalborgdeklarationen i organisationen?  
 

- Hur är den integrerad i organisationen?  
 

- Har det bidragit till några organisations förändringar?  
 
Hur påverkar det förvaltningarna?  
 

-  Hur påverkar förvaltningarna arbetet? 
 
Har er verksamhetsstyrning haft någon inverkan på att ni har valt Aalborgdeklarationen? 
 

- Hur påverkar det verksamhetsstyrningen? 
 
Hur fungerar det att arbeta med en tidsplan? 
 

- Vad har tidsplanen bidragit med i Aalborgdeklarationen?  
 
Hur sätter ni upp mål?  
 

- Vad gör ni om ni inte uppfyller ett mål? 
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Har ni hunnit gå genom hela PDCA -cykeln än? 
 

- Har det hänt någon gång att något har saknats i cykeln?  
 
- Vad har ni då gjort eller hur har ni löst problemet?  

 
Hur har respons från allmänheten varit?  
 

- Har den bidragit med något?  
 
Hur arbetar ni med uppföljningsarbetet?  
 

- Någon utomstående person som ser över arbetet?  
 
Har ni andra åtaganden inom hållbarhets område?  
 

- Hur förhåller sig Aalborgdeklarationen till dem?  
 
På vilket sätt har Aalborgdeklarationen hjälpt er i ert arbete mot ett hållbart samhälle? 
 

- Kan du beskriva några konkreta exempel?  
 
Finns det några faktorer som försvårar arbetet med denna modell? 
 

-  Vilka har nackdelarna varit?  
 
Några faktorer som underlättar arbetet?  
 

- Vilka har fördelarna varit? 
 
Avslutande frågor: 
 
Hur ser ni att eller tror ni att ert hållbarhetsarbete kan utvecklas? 
 
Finns det något mer du vill tillägga, något jag inte har frågat om?  
 
Kan jag få återkomma om jag har några ytterligare frågor eller funderingar?  
 
Jag skickar er referatet för att få ok!  
 
TACK!  
 


