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Förord 
Det här examensarbetet är ett avslutande moment som en del av Miljöstrategpro-
grammet på Högskolan i Gävle. Informationsinsamlingen till det här arbetet har ge-
nomförts i samband med tidigare kurser under hösten år 2018 och under vårtermi-
nen år 2019.  

Upprinnelsen till det här examensarbetet tog egentligen sin början långt innan vi 
själva förstod det. Under den här utbildningens tre år har vi båda känt en växande 
frustration till det faktum att samhället har medvetenheten och ambitionen att agera 
hållbart för att människor idag och i framtiden ska ha rättvisa förutsättningar att leva 
ett gott liv. Ändå sker framstegen varken i tillräckligt stor omfattning eller hastig-
het. För oss återkommer samma fråga gång på gång: om vi vet vad vi måste göra - 
varför gör vi det inte? Svaret på frågan kan ha naturligtvis ha otaliga förklaringar be-
roende på vem vi frågar. Vi tror att en del av det svaret ligger i vilka förutsättningar 
samhället, organisationer och individer har för att överbrygga det gap som uppstår 
när mål och visioner formuleras till att de omsätts till praktisk handling.  

Vi vill rikta ett stort tack till Bodil Dürebrandt, hållbarhetsutvecklare på Gävle kom-
mun, som genom sin öppenhet och autentiska vilja att ständigt förbättra Gävle kom-
muns miljöstrategiska arbete gjort det här examensarbetet möjligt. Tack också till 
vår handledare Åsa Hadin, vars kunskap, stöd och insiktsfulla råd väglett oss genom 
det här arbetet. Det har varit ovärderligt för oss. Vi vill också tacka de som har 
hjälpt oss genom att delta i enkäten och intervjuerna, vi är så tacksamma över det 
positiva bemötande och det hjälpsamhet som vi mötts av. Till sist vill vi tacka våra 
familjer som stöttat oss och framför allt våra barn som motiverar oss i vårt arbete.  
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Sammanfattning 
Följande studie handlar om organisatoriska förutsättningar som påverkar implemen-
teringen av kommunala miljöstrategier. Den syftar till att öka förståelsen av samt bi-
dra till materialet av empiriska studier om genomförandet av kommuners miljö-
mässiga ansvarstagande. Målet med studien var att identifiera hur organisatoriska 
förutsättningar påverkar implementeringen av miljöstrategier och att presentera lös-
ningar på hur kommuner kan hantera de utmaningar som uppstår när miljöstrate-
giskt arbete ska införlivas och genomföras i en kommun. För att ge svar på om det 
fanns några, och i sådana fall vilka, organisatoriska förutsättningar som kunde främja 
eller hindra kommuners möjligheter att implementera miljöstrategier genomfördes 
en litteraturstudie och en fallstudie av en medelstor svensk kommun, med syfte att 
samla in erfarenhetsgrundad kunskap. Resultatet visar att det är svårt att peka ut en-
skilda organisatoriska förutsättningars påverkan på implementeringsprocessen, ef-
tersom de växelverkar. Implikationerna är dock att organisationens struktur, kultur 
och ledarskap influerar arbetsprocessen. Begränsning av eller osäkerhet på tillgången 
till resurser lyfts fram som hindrande i arbetet med miljöstrategin. Det poängteras 
att det med största sannolikhet inte kommer att bli en ökad resurstillgång utan att 
det istället behövs prioriteras vad skattepengarna ska användas till. Vidare har före-
komsten av målkonflikter visat sig vara en utmaning som kommuner behöver han-
tera. Målkonflikter har uppmärksammats mellan miljömål och andra kommunala 
mål. Eftersom kommuner generellt arbetar utifrån många, och ibland motstridiga 
mål, är förmågan att prioritera centralt. För att lyckas med miljöarbetet rekommen-
deras kommuner att identifiera och möjliggöra synergier mellan miljömålen och 
andra välfärdsmål.  

Nyckelord: Strategi, Miljö, Implementering, Organisation  
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Abstract 
The following study deals with organizational conditions that affect the implementa-
tion of municipal environmental strategies. It aims to increase understanding of and 
contribute with material of empirical studies of implementing the environmental re-
sponsibility of municipalities. The aim of the study was to identify how organiza-
tional conditions affect the implementation of environmental strategies and to pre-
sent solutions to how municipalities can handle the challenges that occur when envi-
ronmental strategy work is to be incorporated and implemented in a municipality. 
In order to provide answers to whether there were any, and in that case which, or-
ganizational conditions that could promote or hinder municipalities' ability to imple-
ment environmental strategies, a literature study and a case study of a medium-sized 
Swedish municipality was conducted with the aim of collecting experience-based 
knowledge. The result shows that it is difficult to point out the influence of individ-
ual organizational conditions on the implementation process, as they interact. How-
ever, the implications are that the organization's structure, culture and leadership 
influence the work process. Limitation of or the uncertainty on access to resources 
is highlighted as an obstacle in the work with the environmental strategy. It is 
pointed out that it will most likely not be an increased resource supply, but instead 
it is necessary to prioritize what the tax money will be used for. Furthermore, the 
existence of target conflicts has proved to be a challenge that municipalities need to 
handle. Target conflicts have been spotted between environmental goals and other 
municipal goals. Because municipalities generally work on the basis of many, and 
sometimes conflicting, goals, the ability to prioritize is central. To succeed with the 
environmental work, municipalities are recommended to identify and enable syner-
gies between the environmental goals and other welfare goals. 

 

Keywords: Strategy, Environment, Implementation, Organisation 
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1 Inledning 

En ökad medvetenhet om och oro för miljömässiga och sociala frågor globalt har re-
sulterat i åtaganden på både internationell och nationell nivå. Hållbarhetsarbetet bas-
eras på konceptet om hållbar utveckling och definieras i Brundtlandrapporten, 
svensk översättning (Hägerhäll, 1988, s. 57), enligt följande:  

”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.”  

Det bygger traditionellt på tanken att det finns en social, en miljömässig och en eko-
nomisk dimension som tillsammans utgör grunden som samhället vilar på (WCED, 
1987). En stor tillgång på användbara material och energikällor har sedan industrial-
ismens början möjliggjort en positiv ekonomisk utveckling och att välfärden har för-
bättrats hos en växande befolkning (Krausmann et al., 2009). Emellertid har dessa 
aktiviteter medfört en mänsklig påverkan som påtagligt förändrat elementära biolo-
giska processer och förstärkt de naturliga klimatförändringarna (Steffen, Crutzen & 
McNeill, 2007).  

Det finns numera flera internationella överenskommelser och målsättningar som be-
skriver hur samhället bör eller ska agera för att hantera miljöförändringarna och dess 
effekter. Dessutom har det akademiska intresset för hur hållbarhet kan integreras i 
offentliga organisationer (Conroy & Berke, 2004; Hawkins & Wang, 2012; Wang, 
van Wart & Lebredo, 2014) likväl som i det privata näringslivet ökat (Elkington, 
1999; Dyllick & Hockerts, 2002; Siebenhüner & Arnold, 2007; Kim, 2011; Engert, 
Rauter och Baumgartner, 2016). Detsamma gäller också för hur lokalsamhället kan 
planera och genomföra aktiviteter som syftar till att minimera miljöpåverkan från 
människors livsstil (Holmberg & Robèrt, 2000; Emilsson & Hjelm, 2002; Rowe & 
Fudge, 2003; Eriksson et al., 2005; Fahlberg, Johansson & Brandt, 2011; Holmberg 
& Larsson, 2018). Trots att det finns en stor kunskap och ett globalt samförstånd om 
vad som behöver göras har det visat sig vara en utmaning med att åstadkomma för-
ändringar som leder till förbättrade miljötillstånd på lång sikt. Det finns inte några 
garantier att miljöarbetet lyckas bara för att det finns en nedskriven plan om hur ar-
betet ska gå till. För att vända utvecklingen behöver övergången mellan miljömålen 
och dess förverkligande minska (Nykvist, Persson, Moberg, Persson, Cornell & 
Rockström, 2013).  
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Flera forskare har studerat strategier och mängden litteratur inom strategiimple-
mentering är omfattande, men samtidigt visar resultaten av förändringsarbete att 
endast tre av tio lyckas med att uppnå de resultat som avsågs från början (Miller, 
2001). Redan år 1987 konstaterade Bartlett och Ghosbal (1987) att organisationer 
generellt inte saknade förståelse för eller analytisk förmåga att hantera de strategiska 
utmaningarna som kravet om ett utökat miljöarbete medför. Utmaningen låg sna-
rare i att få strategierna genomförda (Waterman, Peters & Phillips, 1980), vilket 
delvis verkar bero att det saknas tillräcklig kapacitet hos organisationerna som ansva-
rade för att göra det (Bartlett och Ghosbal, 1987).  

Tidigare forskning uppmärksammar att organisationer har skilda förutsättningar, vil-
ket påverkar den strategiska arbetsprocessen. Enligt Okumus (2003) är strategins 
utfall beroende av den omgivning där strategin ska realiseras, och Perry och Rainey 
(1988) argumenterar för att det finns stora skillnader mellan offentliga och privata 
organisationers möjligheter att genomföra strategier. Fredrickson (1986), Pettigrew 
(1987) samt Engert och Baumgartner (2016) betonar att strategiska ambitioner och 
dess genomförande påverkas av organisationens interna förutsättningar. Trots att det 
finns ett ökat akademiskt intresse för implementering av strategier och anledning-
arna till dess framgång eller misslyckande, behöver forskare fortsätta utveckla kun-
skaperna inom forskningsfältet menar Ruekert och Walker (1987), Noble (1999), 
Aaltonen och Ikävalko (2002). Detta gäller i synnerhet för hållbarhetsstrategier 
(Engert, Rauter & Baumgartner, 2016) och miljöstrategier på kommunal nivå 
(Weddfelt et al., 2016).  

Just kommuner har pekats ut som en viktig aktör inom alla dimensioner av hållbar 
utveckling - och under de senaste decennierna har betydelsen av att kommuner tar 
miljömässigt ansvar blivit än mer tydligt (Rowe & Fudge, 2003). Kommunerna för-
valtar och utvecklar den lokala miljön och ansvarar för att arbeta med de nationella 
miljömålen på lokal nivå. De har också potential till att inspirera andra aktörer och 
sprida miljöengagemang inom kommunen. Vikten av lokalt miljöarbete för en håll-
bar samhällsutveckling globalt betonas i handlingsprogrammet Agenda 21 som an-
togs vid FN-konferensen för miljö och utveckling i Rio år 1992 (United Nations, 
1993, kap. 28). Agendan satte en vägledande praxis och betonade kommunernas an-
svar att tillsammans med lokala aktörer omsätta miljöarbetet i praktiken (Miljö-
vårdsberedningen, 1994). 
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1.1 Problem 

Ambitionen med den här studien är att undersöka vilka organisatoriska faktorer som 
främjar eller hindrar implementeringsprocessen för strategier inom en kommunal 
organisation, som kännetecknas av långa beslutsprocesser och organisatorisk tröghet 
(Hertting & Vedung, 2009). Det görs i en ny kontext genom att fokusera på strate-
gier som behandlar miljömässig hållbarhet. Det är ett område som innefattar en mer 
komplex styrning jämfört med politikerområden som behandlar välfärdsfrågor 
(Lindskog & Uggla, 2009) och där osäkerheter i framtidsprognoserna är stora 
(Rockström et al., 2009).  

Den forskning som bedrivits inom området har fokuserat på hur hela hållbarhetsbe-
greppet kan integreras utifrån en konceptuell nivå, och det finns endast få studier 
som utifrån ett empiriskt perspektiv undersökt hindrande och stödjande faktorer vid 
implementering av strategierna (Engert, Rauter och Baumgartner, 2016). Ett fåtal 
studier har undersökt svenska kommuners miljöstrategiska arbete med bakgrund i 
deras centrala roll för miljöarbetet. Weddfelt, Vaccari och Tudor (2016) och Fen-
ton, Gustafsson, Ivner, & Palm (2015) har studerat miljöstrategiska ambitioner på 
kommunal nivå, och kommit fram till att svenska kommuner formulerar eller imple-
menterar miljöstrategier på olika sätt. Både Weddfelt et al. (2016) och Fenton et al. 
(2015) fann att strategins utfall påverkas bland annat av kommunens externa och in-
terna förutsättningar, som storlek och struktur, samt politikens och intressenters 
delaktighet. Dessa studier har undersökt kommuners miljöstrategiska ambitioner ur 
ett brett perspektiv och inte haft inriktningen på hur organisatoriska förutsättningar 
inom kommunen inverkar på verkställandet av dess miljöstrategier. Genom att ta 
reda på om det finns en uppsättning organisatoriska förutsättningar som endera stöd-
jer eller hindrar genomförandet av en miljöstrategi, så kan det synliggöra vad som 
krävs för att översätta en miljöstrategi till handling.  

Intentionen är att hjälpa kommuner med att komma vidare från formulering av mil-
jöstrategier till dess implementering. Förhoppningen är att den här studien kan ge 
ett teoretiskt bidrag till forskningen om implementering av strategier i kommunala 
organisationer genom att det görs i en relativt outforskad kontext av miljömässigt 
ansvarstagande. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att ge en ökad förståelse för svenska kommuners miljö-
strategiska arbete. Målet är att synliggöra utmaningar som kan finnas när miljöstrate-
gier implementeras i kommuner och ge rekommendationer på hur utmaningarna 
kan hanteras. Det genomförs genom att: 

1) Identifiera organisatoriska förutsättningar vid implementering av miljöstrate-
gier på kommunal nivå 

2) Undersöka hur de stödjer eller hindrar implementeringen av miljöstrategier 
på kommunal nivå 

3) Presentera lösningar som kan främja implementeringen av miljöstrategier i 
kommuner. De frågeställningar som studien ska besvara är: 

Vilka organisatoriska förutsättningar kan karaktäriseras som hindrande eller stöd-
jande vid implementeringen av kommunala miljöstrategier? 

Hur kan insikter om stödjande och hindrande faktorer vid implementeringen av mil-
jöstrategier användas för att hantera de utmaningar som uppstår när miljöstrategiskt 
arbete ska införlivas och genomföras i en kommun? 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till organisatoriska faktorer för att implementera en miljöstrategi i 
en kommun. Det innebär att de faktorer som finns utanför organisationen ligger ut-
anför studiens omfattning. Den är begränsad till en fallkommun och dess kommu-
nala organisation. Dessutom ligger fokus på implementeringsprocessen och därmed 
är sådant som till exempel målformulering inte centralt i studien.  

1.4 Målgrupp 

I första hand är målgruppen beslutsfattare och tjänstemän i fallkommunen och andra 
svenska kommuner, men kan med fördel läsas av andra som är intresserade av miljö-
strategiskt arbete eller organisatoriska förutsättningar vid implementering av strate-
gier.  

 

 



 

5 

2 Metod 

I följande metodavsnitt redogörs för vilka metoder som har använts i studien och hur 
de har använts. Examensarbetet består av litteraturstudier, en fallstudie och analys 
av det material som samlats in till studien.  

Författarna till denna rapport har båda varit delaktiga och ansvariga för planering, 
genomförande av fallstudien samt insamling av teoretiskt material. Båda har också i 
lika stor utsträckning bidragit med idéer, tankar och synpunkter rörande projektets 
genomförande. Elin Lund hade ansvaret för enkäten samt att sammanställa det teo-
retiska materialet. Malin Jakobsson hade ansvaret för intervjuerna samt för rappor-
tens formella struktur, till exempel språk och referenser. Analyser, resultatpresen-
tation och slutsatser har genomförts gemensamt. Rapportens författare anser att de 
båda har varit lika delaktiga och ansvariga för rapportskrivandet och studien i sin hel-
het. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier genomfördes i syfte att samla in vetenskapliga data på ett systema-
tiskt sätt, för att kunna identifiera organisatoriska förutsättningar vid implemente-
ring av miljöstrategier på kommunal nivå. För att strukturera insamlingen av sekun-
därdata användes följande kriterier; att litteraturen skulle behandla strategi, imple-
mentering eller organisatoriska förutsättningar i en kommunal eller i en företags-
mässig kontext på ett sådant sätt som gör att det går att relatera förutsättningarna till 
kommunal verksamhet. Enligt Oliver (2012) är strukturering enligt kriterier ett sätt 
att organisera den insamlade sekundärdatan. De vetenskapliga artiklar som i första 
hand användes var vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed) samt att littera-
turen skulle innefatta någon eller flera av följande nyckelord: organisation, verksam-
hetsstyrning, miljöstrategi/strategi, implementering. 

2.1.1 Urval och relevansbedömning 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes via Science Direct samt söktjänsten 
Google Scholar. För att identifiera litteraturkällor för sekundärdata lästes initialt ti-
tel, sammanfattning och nyckelord i de vetenskapliga artiklar som återfanns. För att 
finna facklitteratur inom området användes Högskolan i Gävles bibliotekskatalog Di-
scovery. Därefter lästes de artiklar och annan litteratur som bedömdes relevant. 
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Oliver (2012) rekommenderar att litteratur analyseras utifrån dess forskningsdesign 
och metod, omfattning, styrkor och svagheter och grundat på det gjordes en sådan 
analys. Årtalet som artiklarna publicerats togs i beaktning samt i vilken vetenskaplig 
tidskrift eller kontext som litteraturen publicerats, antalet som citerat litteraturen 
samt vem som var författare. I de artiklar som bedömdes passa studiens omfattning 
synades referenslistan för att identifiera ytterligare relevant litteratur.   

Litteratursökningen genererade ett stort antal artiklar, böcker och rapporter. Den 
litteratur som ansågs bidra med fakta för att kunna besvara studiens frågeställningar 
delades upp mellan denna rapports författare. Ytterligare urval av litteratur gjordes 
därmed baserat på relevans för studiens syfte och mål. Den litteratur som slutligen 
inkluderades i studien valdes ut efter gemensam diskussion om litteraturens styrkor 
och svagheter, med hänsyn till ovan nämnda kriterier. 

2.1.2 Analys av litteratur 

Det material som litteraturstudien resulterade i användes som underlag för att iden-
tifiera organisatoriska förutsättningar vid implementering av miljöstrategier i en 
kommunal kontext. Identifikationen gjordes med en induktiv ansats, genom att lit-
teraturen sorterades upp i kategorier utifrån dess innehåll (Mayring, 2014). De för-
utsättningar som nämndes av minst två oberoende källor valdes ut. Det resulterade i 
de organisatoriska förutsättningar som finns presenterade i avsnitt 3 Litteraturstudie. 

2.2 Fallstudie 

Fallstudien gjordes för att samla in empiriska data om vad som har varit stödjande 
och hindrande organisatoriska faktorer vid implementeringen av kommunens miljö-
strategi. Fallstudier används när forskaren vill försöka förstå ett fenomen i dess na-
turliga miljö och där aktörer eller kontexten är betydelsefull för att förstå de proces-
ser som sker (Verschuren, 2003). Fallstudier är lämpliga när det finns en begränsad 
mängd forskning eller då teorier som tillämpas inom forskningsfältet är relativt nya 
(Yin, 2009). Eftersom implementering är en process som sker över tid och som kan 
påverkas av oförutsägbara händelser är fallstudie en passande metod för att identifi-
era nyckelfaktorer i en händelsekedja (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987). Vid stu-
die av ett samtida fenomen, implementering av miljöstrategier i kontexten av 
svenska kommuner, där en rad olika intressentperspektiv i kommunen kräver politi-
kernas och tjänstemännen uppmärksamhet (Hertting & Vedung, 2009), är fallstu-
dien lämplig som forskningsstrategi.  



 

7 

Den möter behovet av fördjupning (Benbasat et al., 1987), vilket gör det möjligt att 
få insikt i den komplexa verklighet av sociala och organisatoriska konstruktioner som 
präglar tjänstemännens vardag. Fallstudier som endast fokuserar på ett enda fall kan 
användas när forskaren vill bekräfta, utmana eller utveckla tidigare forskning (Yin, 
2009). Fördelen med att studera ett enskilt fall är att generera unik information som 
gör det möjligt att beskriva en särskild och komplex situation.  

Den fallkommun som valdes ut, var en kommun med ett välrenommerat miljöar-
bete och är rankad som en av Sveriges bästa miljökommuner av Aktuell Hållbarhet 
(Aktuell hållbarhet, 2019). Kommunen har sedan år 2013 bedrivit miljöarbetet uti-
från ett miljöstrategiskt styrdokument (Gävle kommun, 2014) och ska under år 
2019 revidera programmet (Gävle kommun, 2018a). Det innebär att tjänstemän i 
kommunorganisationen har erfarenhet av att utarbeta och omsätta en miljöstrategi 
till handling. När kommunen ska formulera nya mål och strategier för miljöarbetet i 
samband med revideringen är det aktuellt att åskådliggöra om det finns förutsätt-
ningar inom kommunorganisationen som inte uppnås och som är av betydelse för 
genomförandet av kommunens miljöstrategi. 

Data samlades in på två sätt, genom semistrukturerade intervjuer och genom en en-
kät och genomfördes i tre faser. I den första fasen gjordes intervjuer med personer 
som har haft ett övergripande ansvar för formulering, implementering och genomfö-
rande av miljöstrategin. Den ena personen valdes ut på grund av personens delta-
gande vid framtagning och implementeringsprocessen för miljöstrategin. Personen 
ansågs kunna tillhandahålla fakta om hur kommunen bedrivit arbetet med att ta fram 
och implementera miljöstrategin. Den andra personen intervjuades på grund av sin 
roll som programledare för och därmed ansvarig i genomförandet av kommunens 
miljöstrategi. En beskrivning av intervjupersonernas roller ges i resultatets inled-
ning, under kapitel 4.1 Gävle kommuns miljöstrategiska arbete. 

I den andra fasen sändes en enkät ut till 15 personer som arbetar med miljöfrågor på 
sektorer eller bolag inom kommunen, och som har ett särskilt ansvar för att imple-
mentera miljöarbetet enligt miljöstrategin i den egna organisationen. Enkäten sändes 
ut för att undersöka hur tjänstemännen upplevde att arbetet med miljöstrategin fun-
gerat i praktiken och för att undersöka vilka förutsättningar som arbetet haft. Enkä-
ten genomfördes anonymt vilket innebär att det saknas information om vilka som 
faktiskt har svarat på enkäten.  

  



 

8 

Frågeformuläret skickades till personer med följande titlar inom kommunorganisat-
ionen: 

- Avdelningschef på kommunens VA-bolag 
- Miljö- och kvalitetschef på kommunens bostadsbolag 
- Miljö- och kvalitetssamordnare på kommunens fastighetsbolag 
- Miljö- och kvalitetssamordnare på kommunens energibolag 
- Miljöansvarig på det kommunalförbund som sköter kommunens avfallshan-

tering  
- Miljöingenjör, representant för kommunens hamnverksamhet 
- Miljöcontroller 
- Miljöinspektör 
- Administrativ sektorchef 
- Miljöutvecklare 
- Miljöstrateg (2 st.) 
- Utvecklingsledare 
- Hållbarhetsutvecklare 
- Nämndsekreterare/utredare 

I den tredje fasen genomfördes ytterligare två intervjuer för att erhålla djupare kun-
skap om den information som samlats in från intervjuerna i fas 1 och frågeformuläret 
i fas 2. Dessa intervjuer hölls med tjänstemän som arbetar strategiskt och operativt 
med miljöfrågor i kommunen.  De valdes ut därför att deras arbete varit tätt sam-
manlänkat med fallkommunens miljöarbete och bedömdes ha relevant kompetens 
samt insikt i arbetet med implementeringen av strategin. Syftet med intervjuerna 
var att få mer data som kompletterar och fördjupar förståelsen för data som insam-
lats i enkäten och de tidigare intervjuerna. Utformningen av intervjuerna gjordes 
med utgångspunkt i de faktorer som identifierats i den första litteraturstudien. Målet 
var att få fördjupad kunskap om vilka organisatoriska förutsättningar som betrakta-
des som stödjande eller hindrande vid implementeringen av en miljöstrategi.  

Målet med datainsamlingen i fallstudien var, som Benbasat et al. (1987) föreslår, att 
införskaffa en riklig mängd data som gjorde det möjligt att förstå och beskriva kom-
plexiteten i det som studerats. Datainsamling i en fallstudie kan med fördel göras ge-
nom kvalitativ datainsamling (Gubrium & Holstein, 2001). För att gå på djupet och 
förstå ett visst fenomen är kvalitativa data passande eftersom det kan ge svar på frå-
gor om vad som är och varför något är på ett visst sätt (Biggam, 2008). Intervjuer är 
lämpliga för att sammanhängande beskriva flera personers upplevelser av ett feno-
men som initialt kan vara utmanande för forskaren att specificera i förhand. Det görs 
genom att etablera gemensamma mönster och teman utifrån informanternas svar 
(Gubrium & Holstein, 2001). 
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2.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade och en person i taget intervjuades. Semistruktu-
rerade intervjuer karaktäriseras av att frågorna initialt är öppna för att ge den sva-
rande möjlighet att uttrycka det han eller hon bedömer är relevant (Gubrium & 
Holstein, 2001). För att försäkra att samtalet löpte i linje med studiens syfte använ-
des vid samtliga intervjuer ett intervjumanus som stöd (bilaga A, B, C och D). Sam-
talet styrdes av öppna frågor där sedan följdfrågor utifrån intervjupersonens svar för-
tydligade och fördjupande diskussionen. Avsikten med det var att låta konversat-
ionen gå i den riktning som den styrdes av informantens och att intervjuledaren 
skulle vara flexibel och anpassa sig till om konversationen styrdes till frågeområden 
utanför intervjumanus. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan med 
det inspelade materialet som grund. Ejvegård (2003) anser att det är bra att kontrol-
lera materialet med informanterna. Det transkriberade råmaterialet sammanfattades 
därför och granskades av informanterna för att säkerställa att informationen sam-
stämde med deras uppfattning. 

2.2.2 Enkät 

Enkäten genomfördes med avsikten att få ta del av hur personer som dagligen kom-
mer i kontakt med miljöstrategin upplever de organisatoriska förutsättningar vid im-
plementeringen av miljöstrategin i fallkommunen. Enkäten utformades från början 
med 26 påståenden som beskrev ett idealtillstånd vad gäller organisatoriska förut-
sättningar för att bedriva ett miljöstrategiskt arbete. Innan enkäten sändes ut 
granskades frågorna av tjänstemän som dagligen berörs av fallkommunens miljöstra-
tegiska arbete. Med hänsyn till de synpunkter som gavs efter granskningen revidera-
des frågeformuläret till ett formulär med 16 påståenden (bilaga E). Frågorna testa-
des en sista gång i en pilotstudie där fyra högskolestudenter med erfarenheter av ut-
formning av frågeformulär. Efter det gjordes mindre justeringar i frågeformuläret. 

Det gjordes för att ta reda på om kommunen hade förutsättningar för att arbeta med 
strategin och var det kan ha funnits hinder. Att genomföra enkätundersökningar är 
en praktisk metod för att på ett funktionellt sätt samla information om särskilda frå-
gor eller fenomen (Persson, 2016). För att underlätta besvarandet av formuläret, då 
kommunens tjänstemän antogs ha begränsat med tid, användes stängda svarsalterna-
tiv, eftersom Persson (2016) menar att öppna svar kräver mer av de svarande. 
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Svarsalternativen utgjordes av en likertskala med två motpoler, där 1 innebar att på-
ståendet inte alls stämmer och där 4 innebar att påståendet stämde helt. Detta kom-
pletterades med en fritextruta där respondenten fick möjlighet att kommentera eller 
utveckla sitt svar. Ojämna skalnummer brukar oftast användas vid användande av 
skalor som har en motpol i varje ände, så kallade bipolära skalor. Persson (2016) 
menar att ett mittalternativ ger respondenten möjligheten att vara neutral. I det här 
frågeformuläret var det emellertid önskvärt att de svarande aktivt tog ställning och 
därför valdes jämna skalsteg. Det kan dock medföra ett ökat bortfall och en risk för 
mätfel. Fritextrutan invid varje fråga hade därmed också funktionen att motverka 
bortfall samt styrda eller felaktiga svar. 

Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval (Borg & Westerlund, 2014), då enkäten 
skickades till samordnare för fallkommunens miljöarbete. Dessa valdes ut som mål-
grupp eftersom de antas ha god kännedom om kommunens förutsättningar för att 
uppnå de lokala miljömålen. De 15 personer som tillfrågades, ingår i en samverkans-
grupp som träffas regelbundet och diskuterar framdriften av strategins målarbete 
(Gävle kommun, 2018b). Frågeformuläret sändes ut som ett webbformulär, skapat 
med verktyget Forms,  i början av februari 2019, med två veckors tid att svara. Per-
sonerna fick var anonyma när de besvarade enkäten. Det var slutligen tio personer 
som besvarade formuläret och svarsfrekvensen uppgick därmed till 66 procent.  

2.2.3 Analys av empiriskt material 

Data från enkäten inhämtades från webbverktyget Forms och strukturerades upp för 
att ge en överskådlig bild av svaren och för att kunna urskilja särdrag i datan. Däref-
ter lades enkätens kommentarer och materialet som samlats in från intervjuerna 
ihop till en gemensam analys. Analysen gjordes med inspiration från metoden inne-
hållsanalys (på engelska qualitative content analysis), en metod som gör det möjligt 
att urskilja de aspekter som studien fokuserar på (Schreier, 2012). Dessutom använ-
des En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju som stöd i analysen (He-
din, 2016).  

Med forskningsfrågan vilka organisatoriska förutsättningar kan karaktäriseras som hind-
rande eller stödjande vid implementeringen av kommunala miljöstrategier? som grund skapa-
des de huvudkategorier som utgjorde analysens kodningsram. Därefter skapades ka-
tegorier, och underkategorier till dessa med hjälp av nyckelord. Teman och katego-
rier arbetades fram separat av studiens båda författare och jämfördes sedan.  
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Några teman och kategorier samstämde på en gång, de andra diskuterades tills ett 
gemensamt tema och/eller kategori kunde fastställas. Analysen genomfördes separat 
av de två författarna och jämfördes och diskuterades därefter tills en konsensus upp-
nåddes vilket enligt Bengtsson (2016) ökar validiteten. Intervjuanalysen resulterade i 
följande teman: implementering av strategin, strategins betydelse, organisationens 
uppbyggnad, roll- och ansvarsfördelning, resurser och prioriteringar samt kommu-
nikation. 
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3 Litteraturstudie 

En av strategiforskningens nyckelpersoner, Alfred DuPont Chandler (Chandler, 
1962, s. 13, egen översättning) definierar strategi som  

”utgångspunkten för en organisations grundläggande mål samt antagandet av dess 
handlingsplaner och allokering av de resurser som behövs för att uppnå målen.” 

Ansoff och McDonnell (1988) beskriver att strategier skapar en gemensam riktning 
för organisationen i beslutssituationer och visar hela organisationen vad som efter-
strävas. Holmberg och Larsson (2018) menar att framtidsvisioner, en vision om vad 
målet är, är centralt för att styra omställningar. Den sammantagna bilden om vad en 
strategi egentligen är, kan summeras till en plan för förändring. Det innebär dels att 
välja i vilken riktning och hur en organisation eller ett system ska utvecklas men 
också att förbättra det som redan försiggår inom organisationens eller systemets sfär 
(Mazzucato, 2002). En miljöstrategi kan beskrivas som planering och genomförande 
av åtgärder vars syfte är att utveckla det mänskliga samhället på ett sätt som är eko-
logiskt och klimatologiskt livskraftigt på lång sikt (Weddfelt et al., 2016). Det hand-
lar om att minska sårbarheten inför förväntade förändringar samt planera och ge-
nomföra insatser i syfte att stärka motståndskraften inför oväntade störningar eller 
påfrestningar på ekologiska och samhälleliga system (Chapin et al., 2010).  

Chandler (1962) hävdar att valet av en strategi bör göras med kunskap om organisat-
ionens struktur, eftersom den vanligen leder till omstruktureringar inom organisat-
ionen. För att den förändring som eftersträvas ska uppnås behöver tid och energi in-
vesteras på att få strategin implementerad (Ansoff & McDonnell, 1988; Guttman & 
Hawkes, 2004).  

Svårigheten med att föreställa sig vad som ingår i en välfungerande implemente-
ringsprocess bevisas utifrån de flertalet perspektiv som forskare genom åren har pre-
senterat inom området (Noble, 1999). Strategiimplementering handlar enligt 
Waterman, Peters och Phillips (1980) om att strukturera upp och fördela ut uppgif-
ter kopplade till genomförandet av strategin. Enligt Laffan (1983) handlar det om att 
planera verksamheten och allokera resurser på ett sätt som gör att de strategiska må-
len uppnås.  

Implementering kan också innebära att introducera åtgärder som gör att strategin 
anpassas till organisationens struktur och om att utveckla system som på ett effektivt 
sätt kan signalera om de önskvärda ändamålen med strategin uppfylls (Hrebiniak och 
Joyce, 1984). En del forskare hävdar att strategier behöver relateras till rådande 
sammanhang, och att en strategi som går väl ihop med organisationens överordnade 
mål och dess uppbyggnad är lättare att genomföra (Waterman, Peters & Phillips, 
1980; Fredrickson, 1986; Pettigrew, 1987).  
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3.1 Organisatoriska förutsättningar 

Angreppssätten för att implementera en strategi kan vara olika beroende på om det 
är ett företag eller en offentlig organisation. Bryson och Roering (1987) differentie-
rar mellan privata företag och offentliga organisationers möjlighet att implementera 
strategier, och menar att det är en utmaning för offentliga organisationer att ta sig an 
strategier på samma sätt som företag. Skälen till det är enligt Bryson och Roering 
(1987) att offentliga organisationers verksamhet är mer blandad än hos företag, vil-
ket gör att implementeringsprocessen därmed behöver särskiljas utifrån verksamhet-
ernas olika förutsättningar.  

Perry och Rainey (1988) framför att de hierarkiska strukturerna inom offentliga or-
ganisationer har en tendens att sakta ner arbetet och vara mindre effektiva jämfört 
med de inom privata organisationer. Perry och Rainey (1988) beskriver att skillna-
den mellan offentliga organisationer och privata är att offentliga organisationer age-
rar under ett starkare externt inflytande genom att dess handlingar styrs via politiska 
beslut, lagstiftning och regleringar. Vidare så har ledare inom den offentliga sektorn 
mindre självständighet och dess handlingsutrymme begränsas på grund av att de 
måste ta hänsyn till dessa regleringar. Dessutom har offentliga organisationer mer 
utarbetade formella regler, rapporteringskrav och utsätts för mer extern granskning 
än den privata sektorn (Perry och Rainey, 1988). 

I sin forskning om implementering av hållbarhetsstrategier konstaterar Engert och 
Baumgartner (2016) vikten av att integrera hållbarhetsarbetet i den dagliga verksam-
heten. Organisationskultur, organisationsstruktur, engagemanget från intressenterna 
och komplexitet och investeringskostnader är några av de stödjande eller hindrande 
faktorerna för att integrera hållbarhet i strategisk förvaltning som nämns av Engert 
och Baumgartner (2016). Dessutom menar Engert och Baumgartner (2016) att det 
är viktigt med transparens och kommunikation samt att det finns ett kontinuerligt 
lärande och en kunskapsförvaltning inom organisationen. En studie av omfattningen 
på 13 svenska kommuners miljöarbete visade skillnader på hur kommunernas miljö-
strategier tagits fram och genomförts (Weddfelt, Vaccari och Tudor, 2016). De stu-
derade kommunerna skilde sig åt både gällande miljöarbetets omfattning, innehåll 
samt tilldelade resurser. En del kommuner hade ett miljöstrategiskt huvuddoku-
ment, medan andra refererade till energi- och avfallsplaner som viktiga strategido-
kument.  
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Drygt hälften av kommunerna hade inte avsatt särskilda resurser eller personal för 
att bedriva miljöarbetet, och i dessa kommuner hade de miljöstrategiska frågorna 
förlagts i den förvaltning som skötte tillsynsfrågor eller direkt i kommunledningen 
(Weddfelt et al., 2016). Central samordning av miljöarbetet saknades i högre ut-
sträckning hos mindre kommuner än stora eller medelstora kommuner. Weddfelt et 
al. (2016) framför att en tydlig skillnad mellan stora och små kommuner var vilken 
tidshorisont miljöarbetet hade, att mindre kommuner generellt hade ett kortare 
tidsperspektiv än medelstora och stora kommuner.  

Fenton et al. (2015) beskriver i sina studier av kommunala klimat- och energistrate-
gier att strategin i sig själv är central, men att kommuner hade olika anledningar till 
varför strategin fanns. Vissa uppgav att de var på grund av den politiska ambitionen 
och andra gav skäl som att vara en attraktiv kommun eller visa sitt bidrag till de nat-
ionella miljökvalitetsmålen. Enligt Fenton et al. (2015) var det viktigt att strategin 
var tydlig och formulerad så att de berörda känner ett gemensamt ägandeskap för de 
målsättningarna i strategin. Andra betydelsefulla faktorer var politikernas engage-
mang för strategin, kommunens storlek, organisationsstruktur och att det fanns en 
klarhet över hur arbetet skulle finansieras. 

En del av forskningen inom strategi och implementering består av olika typer av 
ramverk som diskuterar de lämpligaste sätten för att implementera strategier (Oku-
mus, 2003; Guttman & Hawkes, 2004; Meyers, Durlak & Wandersman, 2012; Eng-
ert & Baumgartner, 2016). För att åstadkomma en implementeringsprocess av hög 
kvalitet föreslår Meyers et al. (2012) att huvuddelen av arbetet sker före själva ge-
nomförandet av strategin. Meyers et al. (2012) föreslår att det inledningsvis tas fram 
en genomförandeplan för strategin. Dessutom behöver resursallokering, delegering 
av ansvar och kontroll och att organisationen har tillräcklig kapacitet för att kunna 
möta de uppsatta målen säkerställas innan strategin sätts i verket. Aaltonen och 
Ikävalko (2002) framför att en stödjande faktor för strategiimplementeringen är att 
ha en plan där både början och slut definierats. Guttman och Hawkes (2004) hävdar 
att det är viktigt att hela organisationen, det vill säga inte endast ledningen eller ett 
fåtal personer, formulerar de strategiska antagandena och på så sätt gör strategin till 
organisationens gemensamma intresse.  

3.1.1 Struktur, kultur och organisationens mål 

När en strategi ska implementeras behöver således organisationsstruktur, organisat-
ionskultur och det politiska sammanhanget tas i beaktning (Pettigrew, 1987). Orga-
nisationskultur definieras enligt Pettigrew (1987) som rådande uppfattningar och 
ideologier inom starka grupper inom organisationen. Den kan forma organisatoriska 
maktförhållanden och för att utmana den krävs styrka.  
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Fredrickson (1986) beskriver en organisationsstruktur som dess interna mönster av 
relationer, auktoriteter och den interna kommunikationen. Den påverkas av vilka 
regler och procedurer som finns för ett visst beteende, vilka uppgifter som genom-
förs av vem och hur de utförs. Dessutom påverkar organisationens komplexitet, dess 
storlek och verksamhetsområde samt hur centraliserat beslutsfattandet är. En orga-
nisation med en centraliserad styrning, där besluten endast fattas av några få i led-
ningsgruppen, har enligt Fredrickson (1986) inte samma dynamik i besluten och 
samma möjligheter till omvärderingar efter förändrade förhållanden.  

När organisationen har en hög formaliseringsnivå och många regler för utförande av 
uppgifter, riskerar det strategiska arbetet fokuseras på problem- och krishantering av 
de bekymmer som upptäcks i systemet. Med en hög komplexitet ökar risken för att 
medarbetare inte känner igen eller förstår de strategiska besluten.  

3.1.2 Politiker, chefer och tjänstemän 

Politiker och andra beslutsfattare är viktiga för att initiera och förespråka hållbar-
hetsarbete. I det avseendet menar Wang et al. (2014) att en av de viktigaste fak-
torerna är ledarskap och ledares förmåga att driva förändringsarbetet i verksam-
heten. Engert och Baumgartner (2016) talar om ledningens attityd och beteende 
som en viktig faktor för att integrera hållbarhetsarbetet men också vilken kontroll 
ledningen har. Hrebiniak och Joyce (1984) betonar betydelsen av ledarskap, styrsy-
stem och kontroll för genomförandet.  

De individuella värderingarna hos ledningen är enligt Rauter, Jonker och Baumgart-
ner (2017) centrala för hur miljöarbetet placeras i verksamheten. Medarbetarna 
inom en organisation behöver ha en förståelse och acceptans för strategin och strate-
gin behöver möjliggöra snabba beslut. Olösta konflikter leder till intern konkurrens 
och svaga resultat oavsett strategins kvalitet (Guttman och Hawkes, 2004). Det stäl-
ler krav på ledningen och dess förmåga att hantera interna konflikter effektivt.  

Guttman och Hawkes (2004) menar att ledningen har en nyckelroll när det gäller att 
se vilka kompetenser och kvaliteter som strategiarbetet kräver och utifrån det ta 
fram resultatskapande team. Weddfelt et al. (2016) för fram att genomförandet av 
miljöstrategier i kommuner bör ledas av tjänstemän med relevant kompetens, sna-
rare än politiker. Även Wang et al. (2014) framhåller att tjänstemännens roll i håll-
barhetsarbetet är betydande. För ett lyckat hållbarhetsarbete behövs det engagerade 
tjänstemän som tar fram mål, underlättar driften, utvärderar resultatet och anpassar 
arbetet efter detta. 
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3.1.3 Målkonflikter 

Eftersom kommunerna ansvarar för den svenska välfärden har de en bred uppsätt-
ning av mål och värden att ta hänsyn till i sina verksamheter (Norén Bretzer, 2014). 
När en organisation arbetar mot flera mål samtidigt resulterar det ofta i att målkon-
flikter uppstår (Marley och Swait, 2017). Perry och Rainey (1988) påpekar att of-
fentliga organisationers mål generellt är fler, mer värdebaserade och motstridiga än 
de inom privata organisationer. Det innebär att det är viktigt att prioritera mellan 
målen och avgöra vilket som bör behandlas först för att ta hänsyn till resursmässiga 
begränsningar (Marley & Swait, 2017). Hur offentliga organisationer lyckas lösa 
dessa målkonflikter är avgörande för om implementeringen av strategin ska lyckas 
(Bryson & Roering, 1987). I miljö- och hållbarhetsstrategier konkurrerar arbetet 
med flertalet faktorer, såsom finansiella utmaningar, organisatoriska mål som är 
motstridiga och prioritering mellan olika mål (Wang et al., 2014). Ytterligare en ut-
maning är att få tjänstemännen att integrera strategins målsättningar i sina dagliga ar-
betsuppgifter, menar Aaltonen och Ikävalko (2002).  

Det är viktigt, och nödvändigt, att organisationen för diskussioner för att säkerställa 
att strategins mål länkas till organisationens befintliga mål (Aaltonen & Ikävalko, 
2002). Fenton et al. (2015) fastslår att det finns ett behov av att klimat- och energi-
målen har tydligare koppling till globala klimat- och energitrender. Weddfelt et al. 
(2016) menar på ett snarlikt sätt att kommunernas miljöarbete skulle kunna förbätt-
ras genom att i första hand utgå från hur kommunen påverkar miljön, snarare än po-
litiska prioriteringar. 

3.1.4 Resurser 

Resurser behövs för att genomföra åtgärder som gör att miljöstrategins mål uppnås. 
Okumus (2003) differentierar mellan finansiella, tids-, färdighets- och kunskapsre-
surser. Betydelsen av resurser för att genomföra strategin har också andra forskare 
beskrivit som viktig, exempelvis Meyers et al. (2012), Engert et al. (2016) samt 
Fenton et al. (2015). Knutsson, Mattisson, Ramberg och Tagesson (2008) för fram 
att strategins mål behöver vara väl avvägda mot kommunens finansiella läge och dess 
kapacitet att tillsätta resurser och göra satsningar på strategin. Knutsson et al. (2008) 
uppmärksammar att framgångsrika kommuner har en förmåga att samordna resurs-
hanteringen på två sätt. För det första genom att kontinuerligt finna synergier mel-
lan flera resursändamål och för det andra att fördelningen av resurser sker med ett 
brett perspektiv. Med det menas att de inte ska fokusera på enbart en avdelning i ta-
get, utan istället beakta alla delar av kommunen när de kommunala resurserna han-
teras.  
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3.1.5 Kommunikation 

Förutom budgetmässiga utmaningar menar Kastberg (2013) att en effekt av att kom-
munernas organisation är utlokaliserad i olika sektorer och bolag är att det uppstår 
olika arenor. De nås av kommunikationen om strategin i implementeringsprocessen 
och uppfattar den på olika sätt. Noble (1999) menar att genomförandet av strategin 
är en process där kommunikation, tolkning, anpassning och införlivandet av strate-
gin är nyckelfaktorer och resultatet av implementeringen avgörs av hur organisat-
ionsstrukturen främjar eller hindrar dessa faktorer. Även Aaltonen och Ikävalko 
(2002) menar att strategiimplementering behöver utgå från att kommunikation, 
tolkning, acceptans och handling är viktiga komponenter.  

Aaltonen och Ikävalko (2002) fann att kommunikationen om strategier mestadels 
skedde utifrån en hierarkisk kedja, från högsta ledning till medarbetare på lägre ni-
våer. Förståelsen av strategin kräver emellertid att människorna som berörs av den 
ges möjlighet att kommentera eller fråga om den och en framgångsfaktor är att sä-
kerställa en kontinuerlig tvåvägskommunikation kring strategin. I samma anda disku-
terar Pettigrew (1987) och Okumus (2003) betydelsen av att strategin kommunice-
ras systematiskt i organisationen så att varje individ förstår varför han eller hon ska 
bete sig annorlunda och vad som ska göras annorlunda. Exempelvis menar Pettigrew 
(1987) att det bör stå klart vilka medlemmar av organisationen som bara ska följa ett 
antal regler och vilka som ska tänka strategiskt i olika situationer. En god intern sam-
verkan, engagemang och en god kännedom om de gemensamma målen känneteck-
nar ett lyckosamt lokalt miljömålsarbete enligt Ternström och Severinsson (2014). 
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4 Resultat från fallstudien 

I den här delen presenteras resultatet från fallstudien, där de organisatoriska förut-
sättningarna för implementeringen av ett miljöstrategiskt program undersökts.  

4.1 Gävle kommuns miljöstrategiska arbete 

Fallstudien har genomförts i Gävle kommun, som har cirka 100 000 invånare och 
med närmare 8000 anställda inom kommunen (Ekonomifakta, u.å.). Gävle kommun 
har sedan år 2013 ett styrdokument för miljömässigt ansvarstagande, som kallas det 
miljöstrategiska programmet (Gävle kommun, 2014) och ska under 2019 revideras 
(Gävle kommun, 2018a). Det miljöstrategiska programmet är kommunens miljö-
strategi och har arbetats fram för att visa inriktningen på miljöarbetet i kommunen, 
och för att skapa ett gemensamt dokument som samlar ambitionerna för miljöarbe-
tet. Programmet presenterar sju olika målområden som ska prioriteras och förbätt-
ras på lång sikt, ur ett miljöperspektiv. Under varje målområde finns det flera del-
mål. Målgruppen för det miljöstrategiska programmet är invånare, näringsliv och 
kommunkoncernen (Gävle kommun, 2014). Ambitionen är att det miljöstrategiska 
programmet ska genomsyra hela kommunkoncernens arbete, och alla bolag och för-
valtningar ska ta hänsyn till programmets delmål vid verksamhetsplaneringen (Gävle 
kommun, 2014). Hädanefter används formuleringen miljöstrategi när miljöstrate-
giska programmet avses.  

Totalt intervjuades fyra personer, alla var kvinnor som antingen har arbetat strate-
giskt eller operativt med miljöstrategin. I deras arbetsuppgifter ingår eller har ingått 
att ansvara för att implementera miljöstrategin i den egna verksamheten och stötta 
sina närmaste chefer i miljöarbetet (tabell 1). Alla intervjupersoner har någon gång 
varit delaktiga i kommunens interna miljönätverk, som är en samverkansgrupp med 
personer från kommunens alla bolag och sektorer vilka träffas regelbundet för att 
koordinera aktiviteter och för att utbyta erfarenheter kopplat till miljöstrategin. Det 
var även denna samverkansgrupp som mottog och svarade på studiens enkätunder-
sökning.  
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Tabell 1. Intervjupersonernas benämning i resultatpresentationen, beskrivning av deras roll i 
kommunen samt hänvisning till intervjubilaga.  

 

Resultatet presenteras med utgångspunkt ifrån de teman som identifierades i inter-
vjuanalysen. Dessa var implementering av strategin, strategins betydelse , organisat-
ionens uppbyggnad, roll- och ansvarsfördelning, resurser, prioriteringar samt kom-
munikation. Varje tema inleds med sammanställning från intervjuerna, följt av resul-
taten från enkäten. I de fall där det upplevts motiverat att förtydliga vem av intervju-
personerna som uttryckt en särskild ståndpunkt används benämningarna som fram-
går i tabell 1. 

4.2 Implementering av strategin 

Det har inte funnits någon uttalad arbetsmodell för att genomföra miljöstrategin. 
Från början bedrevs arbetet i projektform, fördelning av dess budget har styrts från 
centralt håll och strategin har fungerat som ett paraply för flera delprojekt och akti-
viteter. Under hösten år 2018 har strategin gått in i ordinarie linjeverksamhet och 
projektstyrningen avslutats.  

Benämning 
informant 

Roll  Intervjubilaga 

R1 Personen arbetar med miljöfrågor på ett av Gävle 
kommuns bolag. Arbetade tidigare med miljöfrågor i en 
strategisk roll vid en central position i 
kommunkoncernen. Var drivande vid framtagningen och 
implementeringen av miljöstrategin. 

A 

R2 Personen arbetar strategiskt med miljöfrågor vid en 
central position i kommunkoncernen, och var vid 
intervjutillfället ansvarig för samordning, uppföljning och 
budget för miljöstrategin. 

B 

R3 Personen arbetar med samhällsbyggnadsfrågor, 
översiktsplanering och näringslivsetableringar. Har 
tidigare som en del av sin tjänst stöttat och följt upp 
miljöarbetet inom sin verksamhet samt deltagit i det 
interna miljönätverket som miljösamordnare. 

C 

R4 Personen arbetar både strategisk och operativt med 
miljöstrategin på en sektor i kommunen. Medlem i det 
interna miljönätverket. 

D 
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När strategin hade projektform fanns en programledare som ansvarade för samord-
ning, uppföljning och budget, och en styrande funktion i form av en styrgrupp med 
chefer från sektorer och bolag. När projekt flyttades till kommunens ordinarie ar-
bete avvecklades programledaren och styrgruppen. Initialt var tanken att tjänster 
och aktiviteter ute i verksamheten skulle finansieras av respektive sektor, men det 
har inte blivit så utan miljöstrategins finansiering sker fortfarande centralt. Enligt en 
informant (R2) kommer det troligtvis inte påverka hur kommunen arbetar med mil-
jöstrategin, förutom att chefernas involvering i strategiarbetet riskerar att minskas 
när styrgruppen försvinner. 

Efter att miljöstrategins arbetsmodell övergått till ordinarie linjearbete uppger infor-
manterna har det blivit rörigt vem som ska finansiera aktiviteter kopplade till miljö-
strategin. Exempelvis genom att det har varit olika direktiv och att det finns en osä-
kerhet kring hur finansieringen ska ske. Budgetmandatet som kommunledningens 
representant för miljöstrategin tidigare hade, flyttades till dess chef när arbetet gick 
från att vara projekt och istället flyttades till det ordinarie linjearbetet. En annan far-
håga som beskrivs av informanterna är att andra frågor än miljöfrågorna kommer att 
bli prioriterade när det blir upp till varje nämnd själv att fatta beslut om vad som ska 
göras, och att det kan bli svårare att följa upp hur verksamheterna riktas mot miljö-
målen. 

En framgångsfaktor för implementeringen av miljöstrategin är att kommunen haft 
miljösamordnare i varje sektor och bolag, vars syfte är att driva arbetet med miljö-
strategin och stödja cheferna i att uppnå strategins mål. Det interna miljönätverket,  
som har träffats kontinuerligt och utbytt erfarenheter har varit väldigt viktigt för ar-
betet.  

Ett sätt att få miljöstrategin att genomsyra kommunens dagliga verksamheter har va-
rit att integrera strategins mål i verksamhetsplaneringen, som två av informanterna 
(R3 & R4) anger har skett i de organisationer de representerar. Mer än hälften av de 
svarande i enkätundersökningen upplever att förståelsen för miljöstrategins syfte och 
mål är god och resultaten tyder på att förståelsen upplevs ha blivit bättre sedan arbe-
tet med strategin påbörjades. Ledningen för organisationer använder miljöstrategin 
vid planering av verksamheterna, åtminstone till en viss del. Målen i miljöstrategin 
upplevs vara en naturlig del av verksamhetsplaneringen. Däremot framgår att det 
fortfarande finns svårigheter med att nå ut till vissa verksamheter samt att det är 
många kommunala mål och uppdrag att ta hänsyn till vid verksamhetsplaneringen. 
Enkätresultaten visar att arbetet med att integrera miljöstrategin i det dagliga arbetet 
fortfarande pågår och att olika verksamheter har kommit olika långt. Det framgår att 
vissa aktiviteter i verksamhetsplaneringen redan faller inom ramen för miljöstrategin 
och att dessa insatser skulle ha gjorts ändå, utan miljöstrategin. 
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4.3 Strategins betydelse 

Resultatet från intervjuerna visar att beslutet om att arbeta fram en miljöstrategi 
med en egen budget upplevdes som lyckat.  Det ledde till att miljöarbetet fick mer 
resurser, både finansiella men även personella i form av nya tjänster inom organisat-
ionen samt att det blev en annan tyngd bakom besluten i miljöfrågor. Strategin fun-
gerade som en ram för miljöarbetet genom att den tydliggjorde vilka områden som 
kommunen prioriterar och vad som eftersträvas inom miljöområdet. Den visade 
också hur kommunens miljöarbete kopplar till de nationella miljökvalitetsmålen. 
Det faktum att det finns ett politiskt antaget program som tydligt beskriver vad som 
ska göras framhåller två av informanterna (R3 & R4) som betydelsefullt, eftersom 
det gör att organisationen fortsätter driva på miljöarbetet även i de stunder när sig-
nalerna från politiken har skiftat.  

Däremot finns det olika åsikter om strategins tydlighet och omfattning. Bland annat 
upplevs miljöstrategin som spretig med ett behov av en tydligare sammanhållning 
(R1), att det saknas tillräckligt tydliga handlingsplaner mot målen (R2) men också 
att programmet bör vara övergripande och detaljerna hanteras på tjänstenivå (R3). I 
motsats till detta beskriver en informant: “Att ha tydliga mål ger mig och organisat-
ionen inspiration och drivkraft. Viktigt är så klart att målen är realistiska och nå-
bara.”.  

Samtliga informanter uppger att delaktigheten inom organisationen, för att ta fram 
och genomföra strategin, har varit stor. Både politiker, chefer och tjänstemän har 
varit drivande i framtagandet av strategin. Fördelarna med ett brett deltagande från 
både chefer och tjänstemän i framtagandet av en miljöstrategi är att det främjar ett 
gemensamt ägandeskap. 

Deltagandet visade sig bland annat genom att styrgruppen för miljöstrategin bestod 
av chefer från sektorer och bolag, vilket innebar att miljöarbetet prioriterades i varje 
verksamhet. Det var viktigt att cheferna involverades tidigt i genomförandet och att 
det var bra med en styrgrupp och kontinuerliga möten med ledningsgrupper under 
tiden strategin formulerades. Det upplevdes som viktigt att framtagningsprocessen 
fick ta tid eftersom det främjade förankringen inom hela organisationen. Det lade 
grunden till att implementeringen av strategin togs på allvar.  

4.3.1 Uppföljning och kontroll  

Resultatet från intervjuerna indikerar att uppföljningen av miljöstrategins mål och 
indikatorer har varit komplicerad. En stor mängd mål och indikatorer har gjort upp-
följningen tidsödande, och det har varit problem med att följa upp vissa indikatorer.  
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Resultaten från enkäten ger olika perspektiv på uppföljningssystemets användbarhet. 
50 procent av de svarande anger att de instämmer helt med att det finns ett system 
som ger signaler på hur arbetet fortgår, medan 20 procent anger att de inte uppfattat 
att det finns något sådant system. En del tjänstemän upplever uppföljningen som lätt 
att använda och tolka men det framgår att uppföljningen skulle kunna användas mer 
för att analysera varför inte vissa mål uppnås. Vidare så visar resultaten från enkäten 
att en majoritet anser att det finns en eller flera personer inom deras verksamhet 
som ansvarar för att följa upp och hantera avvikelser gentemot miljöstrategins mål. 
En person uppger att den inte uppfattat att det finns någon i dennes organisation 
som är ansvarig för uppföljningen. 

4.4 Organisationens uppbyggnad 

Kommunens organisatoriska struktur påverkar möjligheterna att implementera mil-
jöstrategin så att den genomsyrar hela kommunkoncernens verksamhet. Informan-
terna framför att position inom organisationen, hos de tjänstemän som ansvarar för 
att genomföra strategin, är en viktig faktor att ta hänsyn till vid implementerings-
processen (R3 & R4). Att personer som är ansvariga för strategins genomförande 
sitter högt i organisationen eller har anknytning till sin ledningsgrupp ger bra förut-
sättningar för att lyckas med strategin. Från intervjuerna framgår att det generellt är 
stora avstånd mellan chefer och de som ska genomföra strategin, samt att en annan 
utmaning ligger i att de som beslutar om miljöstrategins ekonomi inte är fullt insatta 
i arbetet.  

En av informanterna beskriver att det är många maktspelare; kommunledningen, 
kommunstyrelsen, sektorer och nämnder, chefer och olika chefsnivåer, vilket gör att 
det är en avancerad maktstruktur att arbeta med. Några av de hinder som informan-
terna nämner är att det är många viljor, ont om pengar och att besluten tar tid när 
tjänstemännen inte själva har beslutsrätt. En effekt av att det är många inblandade är 
att det inte blir tydligt för tjänstemännen hur de ska agera, vilket leder till målkon-
flikter och en osäkerhet hur arbetet med strategin ska genomföras. Vissa frågor be-
höver lösas gemensamt vilket blir komplicerat när många personer behöver prata 
ihop sig, då uppfattas arbetet gå långsamt. Det gäller särskilt vid frågor som behöver 
hanteras sektorsövergripande och när det inte finns tydligt utpekat vem som har det 
egentliga ansvaret för leveransen, menar flera av informanterna. Det framkom i in-
tervjuerna att det finns ett önskemål om att utveckla tillitsbaserad styrning, att be-
slut ska vara så decentraliserade som möjligt och ligga på den nivå där kunskapen 
finns.  
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Resultaten från enkäten visar att 20 procent anser att organisationen de arbetar för 
har tillräckligt med mandat för att utveckla styrmedel och göra insatser som är nöd-
vändiga för att uppnå målen i miljöstrategin. Här framkommer en skillnad mellan 
sektorer och bolag. Enkätresultaten visar på att vissa bolag kan avsätta resurser för 
att arbeta med förbättringar av miljöstrategin. 

4.5 Roll- och ansvarsfördelning 

Informanterna menar att ansvarsfördelningen för miljöstrategins mål inte har varit 
helt tydlig. Det framgår att det finns en otydlighet hur miljöstrategiska aktiviteter 
ska finansieras och att finansieringsfrågan är en ständigt återkommande förhandlings-
fråga, som ingen helt vill ta ansvar för. En informant uttrycker: “cheferna bollar frågan 
mellan sig och lyfter över det på varandra.”, en annan “det går inte ha långsiktig planering 
på grund av kortsiktighet i hur resurser fördelas.”. Osäkerhet kring de finansiella möjlig-
heterna att genomföra strategin uttrycks även i resultatet från enkäten. Ett större an-
svar och resurser till sektorerna att driva miljöstrategin efterfrågas men också att den 
centrala styrningens uppgifter ska ha mer fokus på uppföljning av och stöd till strate-
giarbetet. 

4.5.1 Politikens roll 

Den politiska enigheten lyftes som en viktig faktor för att genomförandet av miljö-
strategin hittills varit lyckad. Exempelvis modiga målformuleringar som till exempel 
Fossilfri fordonsflotta 2020, där tjänstemännen tvekade, tydliggjorde politikernas 
ambitioner (R1). Engagemanget från politiken gav signaler om att miljöarbetet 
skulle prioriteras i kommunen. Däremot påpekar en informant att det svajade lite i 
nämnden under den senaste mandatperioden, och det ledde till att det blev fokus på 
om en viss aktivitet ska genomföras istället för hur det ska genomföras.  

4.5.2 Chefernas roll  

Det är chefernas ansvar att uppfylla miljöstrategins mål. Samtliga informant framför 
att miljöarbetet har prioriterats som en följd av att cheferna involverats i genomfö-
randet av strategin. Det framhåller att det är viktigt att känna stöd från ledningen, 
både att det finns någon som stöttar men också efterfrågar. Det är viktigt att sektor-
chefen ser till så att de organisatoriska förutsättningarna finns (R3 & R4). Cheferna 
visar vad som prioriteras och hjälper medarbetarna med ramar, så att de inte tar på 
sig för mycket jobb. De är också ett viktigt stöd när två sektorer med olika verksam-
heter ska samarbeta. Resultatet från intervjuerna visar också att cheferna sänder vik-
tiga signaler till sina medarbetare genom sitt beteende, till exempel genom att cykla 
till jobbet, och sätter på så sätt en standard.  
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En utmaning som lyftes fram under intervjuerna var att cheferna hade svårt att hinna 
med att ansvara för stora verksamhetsområden och samtidigt sätta sig in i en omfat-
tande miljöstrategi. För att kunna genomföra de aktiviteter som behövs för att nå 
målen i miljöstrategin finns ett behov av ett ökat stöd från ledningen, vilket också 
framgick från enkäten.  

4.5.3 Tjänstemännens roll 

Under intervjuerna framhävde samtliga informanter att miljötjänster på sektorer har 
gjort att miljöarbetet har fått genomslagskraft och att en framgångsfaktor har varit 
att det finns tjänstemän som ansvarar för att driva specifika miljöfrågor. Om inte det 
finns någon som samordnar miljöarbetet inom respektive sektor eller bolag riskerar 
det att drivas av eldsjälar och det går inte att förutsätta att de finns i varje verksam-
het (R3).  

4.6 Resurser  

Resurser, eller bristen på dem, framhålls som en av de största utmaningarna för att 
genomföra strategin enligt de flesta av informanterna från intervjuerna. Framförallt 
uppmärksammas behovet av fler personer som är dedikerade att arbeta med speci-
fika målområden som är utpekade i strategin. Två av informanterna uppger att det 
uppstått intern konkurrens i koncernen kring de projektmedel som finns för miljö-
strategins genomförande.  

I enkäten undersöktes de svarandes uppfattning om det finns tillräckligt med resur-
ser för att utveckla styrmedel och/eller göra insatser som är nödvändiga för att 
uppnå målen i miljöstrategin. Resurserna delades i enkäten in i ekonomiska, tids-
mässiga, personella, tekniska och kompetensmässiga. Generellt visar resultatet att 
tjänstemännen saknar tillräcklig med resurser för att kunna göra de insatser som be-
hövs för att uppnå målen i miljöstrategin. För finansiella resurser var det 20 procent 
som helt instämde med påståendet att det finns tillräckligt med finansiella resurser 
för att genomföra strategin, och hälften uppgav att de endast delvis tycker att de fi-
nansiella resurserna var tillräckliga, men 30 procent uppgav att de inte alls kunde 
hålla med om påståendet. Vidare framkom det att över 40 procent anser att det sak-
nas tillräckligt med tekniska resurser för att göra insatser som är nödvändiga för att 
uppnå målen i miljöstrategin. För påståendet om det finns tillräckligt med personella 
resurser upplevde en person att det fanns tillräckligt med personella resurser, men 
övriga angav att de inte helt kunde hålla med om detta påstående. Ingen ansåg att det 
fanns ett tidsmässigt gott utrymme. Majoriteten ansåg att de kunskapsmässiga resur-
serna inom kommunkoncernen var tillräckliga för att genomföra miljöstrategin. 
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4.7 Prioriteringar 

Ett tydligt mönster från intervjuerna är att miljöområdet är brett, och att det inte är 
möjligt att arbeta på alla områden samtidigt. För att klara av arbetet med de resurser 
som finns till förfogande behövs prioriteringar göras. Det gäller dels mellan olika 
miljömål där samtliga informanter anser att prioritering mellan olika miljöaspekter 
kan förbättras, och understryker behovet av mer omfattande satsningar på transport-
området. Det kan vara en svårighet för tjänstemännen i att prioritera arbetsfördel-
ningen mellan de miljöstrategiska frågorna kontra det som ingår i deras huvudupp-
drag, när arbetsuppgifter som inte tillhör kärnverksamheten kommer inkastade “från 
sidan” (R3).  

Politik, ledning och medarbetare behöver vara överens om prioriteringar (R1 & 
R3). En informant (R4) påpekar att chefens roll är att vara ett viktigt stöd och hjälp 
till tjänstemännen i att göra dessa prioriteringar. En något nyanserad bild i resursfrå-
gan ger en informant (R3), som uppger att förmågan att prioritera en framgångsfak-
tor om miljöstrategin ska lyckas: 

 

”Det är inte resursbrist som gör att målen inte uppnås, det handlar om att prioritera 
och att göra saker annorlunda. Målen handlar inte om att vi ska göra mer, utan 
annorlunda. De skattemedel som finns kommer inte att bli större och det ligger i pro-
fessionen att hjälpa politiker att hitta rimliga prioriteringar och beskriva vad de får 
för konsekvenser. Man får försöka nå målen med de resurser och medel som finns, man 
kan inte annat än försöka.”  

 
Resultaten från enkäten visar att 50 procent instämmer helt i påståendet att det är 
viktigt för min organisation att uppnå målen i miljöstrategin och beskriver att de an-
ser att målen ska prioriteras, men att det inte alltid blir så. 

4.8 Målkonflikter 

Finansiella prioriteringar och målkonflikter mellan ekonomiska mål som krockar 
med de miljöstrategiska ambitionerna är den typ av målkonflikt under intervjuerna 
framhålls som en hindrande faktor för miljöstrategins genomförande.  

Från enkäten anger endast tre personer att målen i det miljöstrategiska programmet 
uppfattas att vara lika viktiga som andra mål och en majoritet uppger att det upple-
ver att det finns målkonflikter mellan målen i miljöstrategin och andra kommunala 
styrdokument. Alla svarande uppger att det saknas riktlinjer som tydligt beskriver 
hur målkonflikter ska hanteras och kommentarerna antyder att mer tydliga riktlinjer 
för målkonfliktshantering skulle kunna effektivisera arbetet och resursanvändningen.  
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Det framgår från enkätens kommentarer att det finns olika typer av målkonflikter, 
dels mellan olika miljömål, och dels mellan miljömål och andra kommunala mål. 
Några exempel som tas upp är att mark- och naturresurser ska användas hållbart 
samtidigt som mark behövs för vägar och bebyggelse när staden växer. Det medför 
målkonflikter där grönområden och jordbruksmark ställs mot exploatering. Dessu-
tom kan framkomlighetskrav ställas mot krav på en fossilfri fordonsflotta, menar en 
av de svarande. 

4.9 Kommunikation 

En framgångsfaktor i implementeringsprocessen är att ha direkt dialog med besluts-
fattare (R3 & R4). En informant (R1) som var väldigt aktiv under framtagningen och 
implementeringen av miljöstrategin uttrycker en önskan om en mer kontinuerlig 
och nära dialog mellan politiker och tjänstemän när strategin skulle genomföras. 
Från det empiriska materialet framgår att det till en början var en utmaning att nå ut 
till alla sektorers olika verksamheter samt att få ledningsgrupp och ledare att förstå 
nyttan med miljöstrategin. Motståndet berodde bland annat på att strategin uppfat-
tades som ett uppdrag som skulle gå utanför den ordinarie verksamheten och att det 
saknades ett forum där chefer och tjänstemän i ledande befattning kan diskutera stra-
tegin (R4). Ett sätt som kommunen löste problemet i sektorn där en av informan-
terna (R4) arbetar var att tillsätta en styrgrupp och att ha regelbundna möten med 
ledningsgruppen för att på så sätt få till en tätare dialog med beslutsfattare. Dessu-
tom kommuniceras miljöstrategins mål utifrån hur dessa kunde bidra till att uppnå 
och skapa synergier med andra verksamhetsmål, vilket har varit en framgångsfaktor 
enligt informanten.  

Från intervjuerna lyftes fördelarna med att någon ansvarig för att implementera mil-
jöstrategin inom respektive sektor eller bolag är delaktig i verksamhetsplaneringen, 
eftersom det på så vis finns en naturlig ingång till att föra dialog om hur strategin kan 
integreras på ett naturligt sätt i verksamheten. Ett problem som uppmärksammas är 
att det saknas en effektiv problemhanteringsprocess där tjänstemännen kan delge 
andra tjänstemän och beslutsfattare utmaningar som uppstår inom organisationen. 
En av informanterna önskar en kommunikationskanal där problem relaterade till 
miljöstrategin kan meddelas, gå till rätt chefsnivå och hanteras så att tjänstemännen 
kan få ett beslut att rätta sig efter. 

4.9.1 Samverkan 

Det empiriska materialet visar att det är positivt för arbetet när det finns ett kon-
taktnät där tjänstemännen kan få hjälp och stöd i frågor men också att samtala för att 
få insikt, kunskap och erfarenhetsutbyte. I kommunens interna miljönätverk känner 
deltagarna förtroende för varandra, det är ingen konkurrens och alla drar åt samma 
håll.  
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Samverkan med syfte att diskutera och byta erfarenheter med varandra inom kom-
munen anger en informant (R4) fungerar bra, men för också fram att det är viktigt 
med tydliga ramar om vem som har ekonomiskt och resursmässigt ansvar när sam-
verkan ska ske i gemensamma aktiviteter eller projekt. Vidare behöver samverkan 
vara strukturerad och planeras in i tjänstemännens dagliga verksamhet. Det innebär 
att andra saker behöver prioriteras ner så att tjänstemännen inte har för mycket att 
göra. Resultaten från enkäten visar att det interna miljönätverket fungerar bra för att 
samordna miljöarbetet och för erfarenhetsutbyte, men att de arbetar för långt ifrån 
där styrmedel kan beslutas.  
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5 Analys och diskussion 

I den här delen analyseras och diskuteras materialet från litteraturstudien och det 
empiriska materialet från fallstudien utifrån de två frågeställningar som studien äm-
nar besvara. Först redogörs för organisatoriska förutsättningar som kan karaktärise-
ras som hindrande eller stödjande vid implementering av kommunala miljöstrate-
gier. Därefter behandlas studiens andra frågeställning om hur insikter stödjande och 
hindrande faktorer vid implementeringen av miljöstrategier kan användas för att 
hantera de utmaningar som uppstår när miljöstrategiskt arbete ska införlivas och ge-
nomföras i en kommun. 

5.1 Organisatoriska förutsättningar 

Resultatet från litteraturstudien visar att organisationens kultur, struktur och storlek 
kan främja eller försvåra implementeringen av en strategi (Pettigrew, 1987; Fre-
drickson, 1986). Det kan exempelvis underlätta om organisationens normer och 
värderingar stämmer med strategins mål, vilket då kan hjälpa till att få strategin att 
genomsyra hela organisationen. Informanterna beskriver att engagemanget för att 
arbeta efter miljöstrategin är stort och att det finns en stolthet i att arbeta i en kom-
mun som tar miljöutmaningarna på allvar. En politisk enighet har upplevts som en 
viktig faktor för att genomförandet av miljöstrategin skullebedömdas vara lyckad 
men när stödet sviktade påverkades medarbetarnas fokus, och arbetet upplevdes 
tyngre. Det är därmed rimligt att anta att organisationskultur är något som är i stän-
dig förändring, och därmed blir en strategi som beskriver vilken riktning organisat-
ionen ska ta ett redskap för att upprätthålla ambitionen när politiken vacklar.  

Enligt både teori och empiri finns det tydliga signaler på att politiskt engagemang 
(Fenton et al., 2015), samt ledarens stöd och beteende (Guttman & Hawkes, 2004; 
Engert & Baumgartner, 2016) påverkar implementeringen av miljöstrategin. Rauter 
et al. (2017) anger att hur en organisation lyckas integrera miljö- och hållbarhetsar-
bete i verksamheten till stor del beror på ledarens ambitioner, och framför allt på-
verkas arbetet av chefens attityder gentemot miljömässig hållbarhet. Det har visat sig 
i fallstudien att ledningens stöd är viktigt för att strategin ska omvandlas till hand-
ling, men att det finns ett utrymme för förbättringar i det aktiva stödet från led-
ningen. Intervjuerna visade att det är viktigt att cheferna stöttar och efterfrågar, för 
en smidig implementering av miljöstrategin. Däremot kan ett potentiellt hinder för 
miljöstrategins genomförande vara att chefer byts ut, då det finns risk för att de nya 
cheferna inte är lika insatta och har samma kontaktnät inom organisationen.   



 

29 

Intervjuerna indikerar att den organisatoriska strukturen påverkar hur väl miljöstra-
tegin implementeras i hela kommunkoncernens verksamhet. Från litteraturstudien 
och fallstudien har organisationsstrukturen kopplats till hinder med kommunikation 
kring strategin, och som diskuteras i en egen sektion längre ned i detta kapitel.  

Det har visat sig att det finns många maktspelare och det är en komplicerad makt-
struktur att förhålla sig till i kommunorganisationen, vilket gör det svårt när det gäl-
ler frågor som rör många eller när det inte är tydligt vem som har ansvaret. Den hie-
rarkiska strukturen i en offentlig organisation har enligt Perry och Rainey (1988) 
ofta en tendens att göra processerna mer trög jämfört med privata organisationer. 
Eftersom kommunerna agerar utifrån politiska beslut blir maktstrukturen an-
norlunda och mer komplicerad än i den privata sektorn. En utmaning verkar ligga i 
att kommunen är utsprid i flera mindre enheter, utifrån arbetsområde men också 
geografiskt. När organisationen är uppdelad och utsprid i flera enheter kan det vara 
en utmaning att få miljöstrategin att genomsyra hela organisationen.  För det första 
har dessa olika verksamheter har egna verksamhetsmål, planering och struktur att ta 
hänsyn till. En annan risk är att enskilda enheter kan bli hårt arbetsbelastade och att 
vissa enheter saknar ekonomiska resurser att lägga på miljöstrategiska aktiviteter, 
medans andra som redan arbetar med miljöfrågor i sin kärnverksamhet har lättare att 
anpassa sig till miljöstrategins mål. I fallstudien noterades en skillnad mellan hur sek-
torer och bolag arbetar med miljöstrategin, vilket möjligtvis kan förklaras av att vissa 
typer av verksamheter har incitament att arbeta med miljöfrågor utan att det finns 
ett styrdokument som beskriver vad som ska göras. Exempelvis skulle energieffekti-
visering av kommunens fastigheter och bostäder kunna vara ett sådant område.  

Ett stort avstånd mellan chefer och tjänstemän som ska genomföra strategin försvå-
rar tjänstemännens arbete enligt fallstudien, särskilt om cheferna inte är fullt insatta i 
arbetet. Det finns en risk med att chefer på en enhetsnivå saknas helhetssyn för orga-
nisationen, och att chefer med stora verksamhetsområden eller hög arbetsbelastning 
inte har möjlighet att fullt sätta sig in i vad miljöstrategin innebär. De personer som 
har ett särskilt ansvar för att stödja och följa upp miljöstrategins nyttor i sin egen 
verksamhet har därmed en nyckelposition för att arbetet ska lyckas. Ett rimligt anta-
gande kan därmed vara att ett nära samarbete mellan de som fattar beslut och de 
personer som finns i den mer operativa verksamheten, skulle kunna främja arbetet 
mot ett förverkligande av strategin.  
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Sambandet mellan fallkommunens storlek och implementering av miljöstrategin togs 
aldrig upp under intervjuerna, men är något som Engert och Baumgartner (2016), 
Fenton et al., (2015) och Weddfelt et al. (2016) anger påverkar genomförandet av 
strategier. Studiens resultat uppdagar inget om kommunens storlek påverkar dess 
förutsättningar. Däremot går det att reflektera över huruvida kommunens storlek 
påverkar dess struktur och tjänstemännens närhet till beslutsfattare och en studie 
som har flera kommuner med olika storlekar kunna ge intressanta perspektiv på 
kommunstorlekens påverkan på genomförandet av miljöstrategier.   

En hindrande faktor i genomförandet, som framhölls i både intervjuer och enkäten, 
är att uppföljningen har upplevts vara omfattande och komplicerad. Trots att den 
befintliga litteraturen beskriver att uppföljning av strategins resultat är nödvändig 
(Hrebiniak & Joyce, 1984) diskuteras ingenstans i den insamlade litteraturen hur 
uppföljningens kvalitet kan påverka genomförandet av strategin. Det är möjligt att 
andra typer av studier, som exempelvis fokuserar på måluppföljning och utvärde-
ring, skulle kunna tillföra intressanta perspektiv på hur kommunen på det lämplig-
aste sättet kan finna lösningar så att uppföljningen bidrar till ett effektivt strategiar-
bete.  

5.1.1 Resurser, målkonflikter och ansvarsfördelning 

Det går att diskutera hur tillgången på resurser, målkonflikter och ansvarsfördelning 
bäst bör skötas i en kommunal organisation för att implementeringen ska fungera ef-
tersom beslut kring dessa faktorer i stor grad är situationsberoende. Generellt upp-
visar resultatet från den här studien att tillgången på resurser endera kan vara en 
stödjande eller hindrande faktor i genomförandet. Studien tyder på att resurserna 
som tilldelas en strategi sällan är tillräckliga för att genomföra tillräckligt med insat-
ser för att dess mål ska uppfyllas. De svarande i enkäten och intervjuerna är överens 
om att det inte är realistiskt att uppnå målen i miljöstrategin med befintliga resurser. 
Det stödjer den befintliga litteraturen, exempelvis Okumus (2003) som redogör för 
resursers betydelse vid strategins genomförande samt Bartlett och Ghosbal (1987) 
som beskriver att kapaciteten för att utföra åtgärder som leder till att uppfylla strate-
gins mål ofta saknas.  

Vid en differentiering av olika resurstyper visar resultaten att kompetens är den re-
surs som närmast går att betrakta som tillräcklig och att det finns en brist inom fi-
nansiella, tekniska, personella och tidsmässiga resurser. Från intervjuerna framgick 
att det fanns ett behov av fler tjänstemän som ansvarar för specifika miljöfrågor. Det 
blir genast mer komplext när det ska definieras hur mycket som är tillräckligt, då sä-
kerligen uppfattningen om det är olika för olika personer.  
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Att kompetensen är den resurs som bedöms vara mest tillräcklig, skulle kunna bero 
på att det kan vara svårt att ange en brist på kompetens hos sina kollegor eller till 
och med hos sig själv. Det finns därför en risk för partiskhet då bedömningen är sub-
jektiv. Det framgår att det finns skillnader mellan hur olika delar av kommunkon-
cernen har arbetat med strategin, där bolagen tycks ha enklare att tillsätta de resur-
ser som behövs i miljöarbetet.  

Trots att resultaten antyder att implementeringsprocessen gynnats av att mer resur-
ser skjutits till i samband med att strategin antogs, så indikerar materialet från fall-
studien på att det finns en förståelse hos tjänstemännen om att det inte är sannolikt 
att utgå från att mer resurser kommer finnas i framtiden. Att miljöstrategin troligt-
vis inte kommer att tilldelas mer ekonomiska resurser än idag, åtminstone inte i nå-
gon större omfattning, gör att prioritering blir en nyckelfråga. Även om tillgången 
på resurser anges viktig för implementeringsprocessen, så är betydelsen av att ha 
kännedom om hur resurser fördelas och dess omfattning är en nästintill lika viktig 
faktor menar Fenton et al. (2015), vilket överensstämmer med vad som uttrycktes 
under intervjuerna. Ett sätt som kommunkoncernen har arbetat med implemente-
ringen av strategin är genom att integrera miljömålen i sektorernas och bolagens 
verksamhetsplanering, vilket enligt Aaltonen och Ikävalko (2002) är en utmaning i 
implementeringsprocessen.  

Det framgår att ledningen i fallkommunen använder strategin som vägledning vid 
planering och att målen i miljöstrategin är en naturlig del av verksamhetsplane-
ringen, samtidigt som det inte alltid verkar vara helt lätt. För det första på grund av 
att det är många kommunala mål att ta i beaktande vid planeringen, vilket kan för-
svåra implementeringen av strategin. För det andra tyder resultaten från fallstudien 
på att det finns målkonflikter mellan kommunala mål, och miljöstrategins mål likväl 
som att det är konkurrens om ekonomiska resurser. Eftersom kommunerna ansvarar 
för flera viktiga välfärdstjänster och därmed arbetar med hänsyn till flera perspektiv 
(Noren Bretzer, 2014) kan behovet av tydliga målsättningar för miljömässig hållbar-
het vara än så viktigt. En hindrande faktor vid implementering av strategier är mål-
konflikter enligt Bryson och Roering, (1987) Perry och Rainey, (1988) och Wedd-
felt et al. (2016).  

Målkonflikter har visat sig ha flera betydelser enligt resultatet från fallstudien. Dels 
så kan det handla om konkurrens om till exempel finansiella medel, dels kan det 
handla om intressen som ställs emot varandra, exempelvis jordbruksmark och ex-
ploateringsintressen. När det handlar om målkonflikter är kommunikation viktigt 
för att tjänstemännen inte ska motarbeta varandra och förbruka onödigt med resur-
ser. Målkonflikter om ekonomiska mål är det som informanterna i fallstudien fram-
håller vara en hindrande faktor för miljöstrategin. 
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Offentliga organisationers agerande styrs av politiska beslut vilket begränsar hand-
lingsutrymmet för tjänstemännen (Perry & Rainey, 1988). En tydlig roll och an-
svarsfördelning har visat sig vara något som gör att arbetet med strategin upplevs lät-
tare, enligt resultatet från fallstudien. Det framför även Pettigrew (1987) och Fre-
drickson (1986), som beskriver att en tydlig rollfördelning där alla vet sin uppgift 
och tar ansvar för den, främjar implementering och genomförande av strategin. 
Materialet från intervjuerna visar att det inte finns någon som fullt ut vill ta ansvar 
för att lösa problem med finansiering av miljöstrategiska aktiviteter, vilket i sin tur 
påverkar arbetet med att uppnå miljöstrategins mål. Det tyder på att roll- och an-
svarsfördelningen i kommunen inte har fungerat optimalt. 

5.1.2 Kommunikation 

Att en fungerande kommunikation är centralt för att strategin ska kunna implemen-
teras på ett lyckat sätt betonar bland annat Noble (1999), Aaltonen och Ikävalko 
(2002) och Pettigrew (1987). Ett tecken på att kommunikationen har fungerat är att 
varje individ förstår sin roll och hur de ska agera i linje med strategiarbetet. För att 
det ska bli så behöver de berörda ges möjlighet prata om strategin (Okumus, 2003). 
Det finns tecken på att kommunikationen gällande strategin samt roller och ansvar 
för strategin inte fungerat optimalt i kommunen. Bland annat framgick det att det 
finns problem att nå ut med strategin i vissa verksamheter, och att det på senare tid 
blivit otydligt om finansieringen av vissa aktiviteter i miljöstrategin skulle ske 
centralt eller via sektorerna. Det har skapat osäkerhet och gjort att arbetet med stra-
tegin upplevts svårare.  

Resultatet från fallstudien reflekterar också en skillnad mellan olika individers upple-
velse av kvaliteten på uppföljningssystemet. Det indikerar att informationen om 
uppföljningen inte har förankrats tillräckligt hos alla medarbetare. En förklaring 
skulle kunna vara att det beror på hur respektive sektor eller bolag kommunicerar 
om miljöstrategin, eftersom resultatet från fallstudien visade exempelvis att bolag 
och sektorer skiljde sig åt. Aaltonen och Ikävalko (2002) framför att en stödjande el-
ler hindrande faktor i implementeringsprocessen är möjligheten till dialog. Enligt 
det empiriska materialet finns det ingen bra kanal där problem som uppstår, tillräck-
ligt snabbt kan signaleras och kommuniceras till de som de berör eller till de som 
kan fatta beslut för att lösa dem. Det framgår också att strategin skulle fungera 
bättre om det fanns kommunikationsvägar för att signalera när hinder eller utma-
ningar kopplade till miljöstrategin uppstår i organisationen skulle förenkla arbetet. 
Enligt Guttman och Hawkes (2004) leder snabba beslut till att strategin blir fram-
gångsrik, och därmed är det möjligt att fungerande kommunikationsvägar skulle 
kunna gynna kommunens strategiska arbete.  
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Resultaten från empirin antyder dessutom att hur kommunikationen mellan besluts-
fattare och tjänstemännen fungerar påverkas av tjänstemannens position i organisat-
ionen. Ingenstans i det teoretiska materialet påvisas kopplingen mellan position i or-
ganisationen, fungerande kommunikation och möjligheten att implementera strate-
gin. Däremot diskuterar Kastberg (2013) att risken med decentraliseringen av kom-
munens styrning, via sektorer och bolag, försvårar kommunikationen av miljöstrate-
gin och dess genomförande.  

Ternström och Severinsson (2014) anger att samverkan är en viktig del när en miljö-
strategi ska implementeras, men utifrån det empiriska materialet råder det delade 
meningar om när samverkan är bra och inte. I fallkommunen finns ett nätverk för 
samverkan inom miljöområdet och där upplevs samverkan fungera bra på så sätt att 
deltagarna känner förtroende för varandra, det finns ingen konkurrens och alla drar 
åt samma håll. Däremot framgår det i fallstudien att samverkan i sektorsövergri-
pande projekt kan vara utmanande när det inte finns en samsyn om syfte och an-
svarsfördelning. Studien visar också att miljönätverket har begränsad möjlighet att 
fatta beslut som tar strategin framåt. Det går därmed inte att tydligt säga huruvida 
samverkan upplevs stödja eller hindra genomförandet av strategin. Det verkar däre-
mot betydelsefullt att se till att de personer som ska medverka i har tid, att det är 
bestämt vem som finansierar projektet och vilka som har intresse i det.  

5.2 Att hantera utmaningarna  

En insikt är att kommuner som önskar bedriva ett miljöstrategiskt arbete utifrån en 
miljöstrategi bör överväga att göra strategins framtagningsprocess till en gemensam 
angelägenhet för hela kommunkoncernen, och inte skynda på denna första fas. Det 
innebär att involvera politiker, chefer och medarbetare i processen. I fallstudien be-
skriver informanterna att subtila signaler från politiker och ledare legitimerar strate-
gin, exempelvis politikernas engagemang eller chefer som beter sig i linje med stra-
tegins mål. Det är särskilt meningsfullt att politiken fattar ett tydligt, och enhetligt 
beslut om hur tjänstemännen förväntas att arbeta med miljömässig hållbarhet.  

Det har visat sig att det är svårt att undvika målkonflikter och att det är ett vanligt 
förekommande fenomen inom kommunala organisationer som har många mål och 
knappa resurser. Exempelvis framhölls målkonflikter där miljöstrategins mål ställs 
mot andra kommunala mål likväl som ekonomiska mål som en hindrande faktor i 
implementeringen av miljöstrategier. Enligt Marley och Swait (2017) är det viktigt 
med en tydlig prioritering vid målkonflikter för att hantera knappheten på resurser, 
vilket överensstämmer med resultatet från intervjuerna.  
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Det innebär att det blir nödvändigt med avvägningar. För att göra det på ett lämpligt 
sätt behöver den process där prioriteringarna avgörs studeras av och beskrivas för de 
inblandade. En idé kan vara att ta fram tydligare riktlinjer för hur målkonflikter ska 
lösas, som kan vara ett stöd i att överbrygga dessa. En lösning som presenterats i 
fallstudien är att det borde införas en process för problemhantering och att det öns-
kas bättre kommunikationsvägar som kan användas för att signalerna när hinder eller 
utmaningar kopplade till miljöstrategin uppstår i organisationen. En annan lösning 
skulle kunna vara att kommunen motiverar miljöarbetet utifrån flera hållbarhetsper-
spektiv, där ett första steg kan vara att identifiera synergier mellan andra välfärds-
mål, kommunala styrdokument eller verksamhetsmål. På liknande sätt skulle någon 
form av hållbarhetsbedömning, som inkluderar ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet, kunna inkluderas i diskussionen om vilka åtgärder som ska prioriteras i 
kommunen som helhet. Det skulle bidra med att fallkommunen på ett systematiskt 
sätt kan inkludera alla dimensioner av hållbarhet i beslutsfattandet, och på så vis 
öppna upp för diskussion om olika målkonflikter. 

För att implementera miljöstrategier krävs ett samspel mellan politiker, chefer och 
tjänstemän i verksamheterna. Det behövs metoder som förenklar kommunikation, 
som varnar när någonting inte fungerar som det ska och som utnyttjar den kompe-
tens som finns inom organisationen och i dess nätverk. Flera kommentarer i fallstu-
dien tyder på att det finns en hindrande faktor i att beslut fattas för långt ifrån den 
dagliga verksamheten, bland annat att finansiella beslut som rör miljöstrategin inte 
fattas på den nivå som tjänstemännen verkar på. Ett förslag som skulle kunna minska 
klyftorna och effektivisera miljöarbetet kan vara att samordna miljöarbetet och öv-
riga hållbarhetsfrågor på en samlad avdelning. En samlad hållbarhetsavdelning kan 
förbättra handlingskraften genom att samla kompetensen och det skulle kunna för-
enkla kommunikationen mellan tjänstemännen som arbetar med miljöfrågor. På så 
sätt kan det snabba upp beslutsprocesserna som nu i vissa fall verkar långdragna, 
samtidigt som hållbarhetsavdelningen kan arbeta med ett helhetsperspektiv. Det 
skulle också kunna förenkla fördelningen av miljöstrategins finansiella resurser och 
öka tydligheten i hur de ska fördelas.  

Ett önskemål från en informant är att försöka decentralisera besluten och att de ska 
fattas på den nivå där kunskapen finns. Fördelarna med att jämna ut maktbalansen 
mellan chef och medarbetare är att flera idéer, handlingar och önskemål legitimeras 
(Pettigrew, 1987). Enligt Pettigrew (1987) innebär det dock att om maktstrukturen 
ska förändras, kan potentiellt känsliga frågor om maktinnehav uppstå. Det kräver en 
modig ledning för att våga delegera ansvaret och hjälpa tjänstemännen att stärkas och 
växa i sin roll. En välfungerande delegering verkar delvis kunna lösa frågor om tröga 
beslutsprocesser enligt Fredrickson (1986) men även möjliggöra en bredare kun-
skapsbas om flera får komma till tals.  
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Möjliga nackdelar med en decentraliserad styrning är att den övergripande bilden 
kan bli svårhanterlig vilket ställer större krav på att kommunikationen inom organi-
sationen fungerar. Skattebetalarnas finansiella bidrag ska användas på bästa möjliga 
sätt och där de gör mest nytta. Därför behöver det kontinuerligt göras bedömningar 
av vilka åtgärder som är viktigast och har mest effekt när det gäller att minska den 
negativa miljöpåverkan. Det gäller också att ställa sig frågan om de finansiella resur-
serna har hamnat där de gör mest nytta eller om angreppssättet behöver förändras, 
vilket kan försvåras om kontrollen kring beslut kopplat till strategins genomförande 
blir decentraliserat. Långa kommunikationsvägar och att verka under flera chefer 
kan göra att arbetet saktas ner och riskerar att bli ineffektivt. Möjliga förbättringar 
som effektiviserar processen kan bestå i att till exempel se över beslutskedjor och 
undersöka om ansvar kan flyttas nedåt i hierarkin. 

Miljöstrategin i fallkommunen har tidigare bedrivits som ett projekt men numera in-
går den i kommunens ordinarie linjeverksamhet. Trots att miljöstrategin har funnits 
under flera år i fallkommunen verkar en förändring av styrmodellen ha skapat en 
osäkerhet hos tjänstemännen. En del av informanterna uttrycker en oro för vilket 
utfallet blir nu när miljöstrategin har övergått från att drivas i projektform till att 
vara en del av den dagliga verksamheten. Ett problem upplevs vara att det har blivit 
mindre tydligt hur insatser kopplade till miljöstrategin ska finansieras. En utarbetad 
plan som beskriver ansvar, roller och fördelning av resurser främjar arbetet mot de 
strategiska ambitionerna (Aaltonen & Ikävalko, 2002; Meyers et al., 2012). I föränd-
ringsprocesser krävs ett mod för att ge sig ut på outforskad mark. Om det finns en 
osäkerhet är det lätt att falla tillbaka i välkända mönster och rutiner (Holmberg & 
Larsson, 2018). Det kan vara en förklaring till varför omfattande förändringar kan 
vara svåra och bli utdragna (Pettigrew, 1987).  

Utifrån dessa insikter är det därmed rimligt att anta att ett nytt arbetssätt, som att 
övergå från att driva miljöstrategin i projektform till integrering av ordinarie arbete, 
skulle dragit nytta av att den nya styrmodellen tydligt definierats och kommunicerats 
till de berörda. Kanske skulle övergången ha skett genom en helt ny implemente-
ringsprocess, där det nya sammanhanget förankras i hela organisationen och alla är 
medvetna om vad förändringen innebär och hur de ska hantera olika situationer som 
uppstår. Pettigrew (1987) menar till exempel att det är viktigt att alla förstår på vil-
ket sätt de ska bete sig annorlunda, det är av betydelse för hur välimplementerad en 
strategi blir. 
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5.3 Metoddiskussion 

Informationsinsamling till den här studien gjordes genom litteraturstudier och det 
en fallstudie. Fallstudie som metod har flertalet begränsningar. För det första kan re-
sultatens styrka och generaliserbarhet ifrågasättas vid fallstudier som studerar ett el-
ler ett fåtal fall (Verschuren, 2003). Eftersom den här studien endast studerat en 
kommun, och med hänsyn till att kommuner generellt bedriver miljöarbetet olika 
till följd av dess uppbyggnad, storlek och politiskt styre (Fenton et al., 2015; Wedd-
felt et al., 2016), är det relevant att diskutera hur andra kommuner kan förhålla sig 
till studiens resultat, då en studie på en annan kommun troligtvis skulle generera 
andra resultat eftersom alla kommuner är unika.  

Dessutom är det inte osannolikt att en studie i samma fallkommun med andra infor-
manter skulle skilja sig åt eftersom varje persons upplevelse av situationen är unik. 
Det framgår exempelvis av att informanterna hade olika upplevelse av kommunens 
miljöstrategi (se avsnitt 4.1 Strategins betydelse). Fenton et al. (2015) och Weddfelt 
et al. (2016) påpekar att de studerade kommunerna i deras artikel haft skilda upp-
fattningar om vad miljöstrategiska styrdokument är, vilket också gör det mer kom-
plicerat att applicera dessa resultat på andra kommuner på grund av skillnader i 
själva strategin.  

Ytterligare en kritik gentemot fallstudier är att det finns en risk att forskaren inte 
behåller sin objektivitet (Benbasat et al., 1987). Dessutom påverkas resultaten av 
hur forskaren väljer att studera objektet i fallstudien, alltså hur och vilken typ av 
data som samlas in, samt möjligheten att slå samman denna data till en helhet (Ver-
schuren, 2003). Den här fallstudien har överlag haft en kvalitativ ansats, och jämfört 
med till exempel ett kvantitativt experiment har forskaren mindre kontroll över 
forskningssituationen. Av uppenbara skäl är därför studiens upplägg, forskningsfrå-
gor och val av datainsamlingsmetod, en grund för diskussion. Studiens frågeställ-
ningar har en nivå av komplexitet som gör att det skulle vara en utmaning att be-
svara dessa med en kvantitativ metod. Det är just den kvalitativa metodens styrka att 
kunna studera svåröverskådliga situationer på ett sätt som en kvantitativ metod inte 
klarar av, men med nackdelen att dess resultat i högre grad kan ifrågasättas.  

Trots försök att upprätthålla en neutral och objektivt synsätt vid värdering av olika 
typer av litteratur, går det inte att utesluta möjligheten att urvalet har präglats av 
författarnas personliga uppfattning. Dessutom har urvalet begränsats på grund av att 
endast tre söktjänster (Science Direct, Google Scholar och Discovery) användes.  
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För att i största mån behålla objektiviteten har följande åtgärder genomförts: i inter-
vjusituationen har öppna frågeområden med syfte att låta informanterna styra samta-
let använts, under intervjusituationen följdes personernas svar med kontrollfrågor i 
syfte att få ett så tätt material som möjligt. Därefter har råmaterialet stämts av med 
intervjupersonerna för att bekräfta att de har tolkats rätt. När materialet från inter-
vjuerna och kommentarerna från enkätstudien analyserades gjordes detta i flera steg, 
både enskilt och tillsammans. Eftersom det finns en risk att olika forskare drar olika 
slutsatser utifrån samma material är det lämpligt att analysen genomförs av fler än en 
person (Bengtsson, 2016), och med hänsyn till detta inleddes analysen med att båda 
författarna var för sig kopplade citaten från datainsamlingen till teman och katego-
rier.  

I samtliga intervjuer och enkäten har deltagarna blivit informerade om att deras svar 
kommer att användas i ett examensarbete som undersöker organisatoriska förutsätt-
ningarna som finns i en kommun för att bedriva miljöarbete. En sådan information 
kan ha bidragit till en partiskhet hos de svarande och det går inte att utesluta att in-
formanterna undermedvetet ska ha baserat sina svar på underliggande förväntningar 
från intervjuledaren. I enkäten användes en likertskala med fyra skalsteg. För att in-
formanterna inte skulle ge neutrala svar användes jämna skalsteg, vilket innebär att 
de behöver ta ställning i varje fråga. Enligt Persson (2016) kan det när informan-
terna inte har möjlighet att vara neutral, innebära att svarsfrekvensen och därmed 
resultatets tillförlitlighet minskar. Intentionen med valet av få skalsteg, var att den 
data som genererades skulle vara tydlig och lättolkad.  

Fallstudiens resultat baseras på fyra intervjuer och tio enkätsvar, vilket innebär att 
det är svårt att dra generella slutsatser på grund av ett relativt litet urval. Även om 
det är önskvärt att antalet svarande skulle varit högre är det som informanterna upp-
levt inte mindre sant i just det här fallet, och det går med fördel att följa upp den här 
studien med flera intervjuer för att bekräfta eller förkasta dess resultat. Exempelvis 
skulle upprepade mätningar i flera kommuner kunna göras, möjligtvis med en kvan-
titativ ansats och då undersöka om det finns ett samband mellan miljöstrategins 
måluppfyllnad och de organisatoriska förutsättningarnas stödjande eller hindrande 
funktion.  

Slutligen går det att diskutera hur väl studiens forskningsfrågor går att besvara, uti-
från den valda metoden. I studien har valet gjorts att studera alla organisatoriska fak-
torer för att få en övergripande bild av implementeringen men en insikt från arbetet 
är att det blev ett brett perspektiv. Möjligtvis skulle studien ha begränsats till en or-
ganisatorisk faktor. Det har visat sig vara problematiskt att beskriva de organisato-
riska förutsättningarnas hindrande eller stödjande funktion, likväl som att presentera 
lösningar som kan göra att genomförandet av miljöstrategin blir mer effektivt.  
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Det finns ett stort tolkningsutrymme och möjligtvis har forskningsfrågorna varit för 
komplexa för att ge ett entydigt svar. Bland annat på grund av att det är svårt att på 
ett vetenskapligt sätt fastställa samband mellan miljöstrategins måluppfyllnad och 
önskvärda organisatoriska förutsättningar. På liknande sätt är det svårt att säga att 
målkonflikter eller brist på resurser medför problem med att genomföra och upp-
fylla strategins mål.  

Trots att det går att diskutera resultatens styrka och generaliserbarhet kan den här 
studien ändå fylla en viktig funktion. Yin (2009) hävdar att resultaten från ett enskilt 
fall kan användas för att erhålla värdefull kunskap om företeelsen eller organisat-
ionen som studeras. Det är därmed rimligt att anta att studiens resultat har bidragit 
med insikter som kommer vara användbara för fallkommunens fortsatta miljöstrate-
giska arbete. I ett större perspektiv kan den här studiens resultat användas för att be-
kräfta och stärka det resultat som andra forskare redan har presenterat, och som 
Verschuren (2003) beskriver förefaller resultaten från en fallstudie lämpligare att ge-
neralisera till teoretiska koncept snarare än till populationer eller organisationer.  

Det är därmed sannolikt att påstå, utifrån den här studiens resultat och med stöd av 
den befintliga litteraturen, att organisatoriska förutsättningar generellt påverkar ge-
nomförandet av miljöstrategier i kommuner, och i det fall där den befintliga littera-
turen och fallstudien överensstämmer om hindrande eller stödjande faktorer för att 
genomföra en miljöstrategi blir resultaten starkare. För att stärka eller förkasta den 
här studiens resultat skulle framtida studier på liknande sätt kunna studera de organi-
satoriska förutsättningarnas roll i implementeringsprocessen och då kunna inkludera 
flera kommuner, med varierande omfattning vad gäller miljöarbete och externa lik-
väl som interna skillnader.   
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6 Slutsatser 

Den här studiens syfte var att ge en ökad förståelse för kommuners miljöstrategiska 
arbete, genom att synliggöra utmaningar som kan finnas när miljöstrategier imple-
menteras samt att ge rekommendationer på hur utmaningarna kan hanteras. Målet 
var att identifiera organisatoriska förutsättningar, undersöka hur de stödjer eller 
hindrar implementeringen samt att presentera lösningar som kan främja implemen-
teringen av miljöstrategier i kommuner. En litteraturstudie resulterade i en beskriv-
ning om vad tidigare forskning identifierat som organisatoriska förutsättningar för 
strategiimplementering. I en fallstudie undersöktes hur tjänstemän i en mellanstor 
svensk kommun, upplevde att organisatoriska förutsättningar varit stödjande eller 
hindrande vid implementeringen av en miljöstrategi. Från både litteraturen och fall-
studien framgick att genomförandet av strategin är en utmaning där det inte entydigt 
går att peka ut faktorers stödjande eller hindrande funktion eftersom dessa växelver-
kar med varandra.  

Resultatet från fallstudien kan bekräfta att flera faktorer som angetts i den befintliga 
litteraturen, som ledningens engagemang och beteende, styrnings-och kontrollsy-
stem, och organisationens kultur, har visat sig ha betydelse för hur implemente-
ringen upplevts fungera. Den faktor som fått stort utrymme i den här studien, och 
som den befintliga litteraturen också visar har stor betydelse, är att implemente-
ringen av miljöstrategier påverkas av organisationens struktur. Studien visade exem-
pelvis att det är en utmaning att implementera miljöstrategin i en kommunal organi-
sation med komplicerad maktstruktur och organisatoriska processer som tar tid. 

Den här studien visar också att faktorer som målkonflikter, ansvarsfördelning, be-
gränsning av eller osäkerhet på tillgången till resurser som till exempel tid och per-
sonal försvårar arbetet med strategin. Resurser är en faktor som genomsyrar det 
mesta när implementering av kommunala miljöstrategier diskuteras. Ett sätt att han-
tera målkonflikter skulle kunna vara genom att identifiera och kommunicera syner-
gier med strategins mål och andra kommunala mål. Det är en ständig process att 
hantera begränsade resurstillgångar och se till att de används på bästa möjliga sätt. 
Studien har belyst det faktum att resurser också handlar om prioritering och vikten 
av att ha möjlighet att tillsätta resurser där de gör mest nytta. Det kräver en viss 
kunskapsnivå och arbetssätt för att möjliggöra en effektiv resursanvändning. 
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En nyckelfaktor, som både den befintliga litteraturen och fallstudien framhåller, är 
kommunikation. I fallstudien framgick det att bristen på lämpliga kommunikations-
kanaler upplevdes som ett hinder. Det fanns också tecken på att kommunikationen 
inte fungerade optimalt i alla delar av organisationen. Delvis tycks det bero på tjäns-
temannens position, då tjänstemän närmare beslutsfattare verkar ha lättare att kom-
municera sina åsikter, idéer och oklarheter på ett okomplicerat sätt. När kommuni-
kationen inte fungerar, då till exempel beslutsrätt inte ligger på rätt nivå eller när 
signalerna från ledningen är svårtolkade för tjänstemännen, blir det svårt att genom-
föra strategin på ett effektivt sätt. För att öka förutsättningarna för tjänstemännen att 
utföra de åtgärder som de är utsedda till finns ett behov av tydliga riktlinjer och sy-
stem som kan hantera de problem som uppstår på ett snabbt och effektivt sätt.  

Ett delmål med den här studien vara att ge förslag på hur utmaningar vid implemen-
tering av miljöstrategier kan hanteras. Insikterna från den här studien har lett fram 
till följande slutsatser:   

• Framtagandet av strategin lägger grunden för implementeringsprocessen. 
Genom att göra miljöstrategin till hela organisationens angelägenhet främjas 
förankring och acceptans av det som slutligen beslutats. Det är därför värde-
fullt att låta de personer som ska arbeta med att realisera miljöstrategin få 
vara delaktiga i att skapa den.  

• Kommuner måste våga prioritera och välja. Det betyder inte att det som 
väljs bort är oviktigt, utan att arbetet sker samlat och systematiskt.  

• Kommuner eller andra aktörer som arbetar med miljömässig hållbarhet kan 
dra nytta av att motivera miljöarbetet ur flera hållbarhetsperspektiv exem-
pelvis genom att identifiera och kommunicera synergier mellan miljömål och 
andra välfärdsmål.  

Varje kommun, miljöstrategi och individ är unik, och det är en utmaning att svara på 
hur organisatoriska förutsättningar påverkar implementeringsprocessen. Den här 
studiens resultat bör därför i första hand användas som inspiration och en utgångs-
punkt till reflektion över vilka förutsättningar som behövs för att lyckas åstadkomma 
miljömässig hållbarhet på lång sikt.  
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7 Framtida studier 

Denna studie genomfördes med endast en fallkommun. En studie av flera kommu-
ner skulle kunna innebära ett mer generaliserbart resultat. Framtida studier skulle 
även kunna undersöka hur den här studiens rekommendationer fungerar i praktiken, 
exempelvis vad som sker om maktstrukturen förändras.  

Det finns redan stor kunskap om strategier och hur de bör implementeras i offent-
liga organisationer, men trots det är forskningen om miljöstrategiskt arbete i svenska 
kommuner ett relativt outforskat område. Framtida studier skulle därför kunna ge-
nomföras som undersöker synergier mellan miljömål och andra kommunala välfärds-
mål, samt hur en strategi bör utformas för att rikta sig mot de mest allvarliga miljö-
problemen på bästa möjliga sätt. En annan möjlig fortsättning är att se hur imple-
menteringen genomförs utanför verksamhetens väggar och hur invånare kan få för-
ståelse och motivation till att bidra till måluppfyllnaden i en miljöstrategi. 
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A1 

Bilaga A 

Intervjuguide informant R1 

Bakgrundsfrågor 

1 Vilken bakgrund har du?  

2 Vilken var din roll vid upprättandet av Gävle kommuns miljöstrategiska program? 

3 Vilken var din roll vid genomförandet av Gävle kommuns miljöstrategiska pro-
gram? 

4 Varför togs MSP fram? 

5 Vem tog initiativet till att upprätta ett miljöstrategiskt program i Gävle kommun?  

6 Vem eller vilka var drivande i att upprätta ett miljöstrategiskt program i Gävle 
kommun?  

7 Vilket är syftet med miljöstrategiska programmet? 

8 Var upprättandet av ett Miljöstrategiskt program ett av flera alternativ, och vilka 
var i sådana fall alternativen? 

a) vilka orsaker gjorde att ni bestämde er för att genomföra projektet? Hur 
tänkte ni? 

Hur togs Miljöstrategiska programmet fram 

9 Hur såg arbetsprocessen ut från initiativ om att upprätta programmet tills dess att 
det antogs? Vilka deltog i arbetet? Nyckelpersoner? Projektgrupp? Vilka var delaktiga i dialog 
(t ex invånare, näringsliv etc.)? Hur togs hänsyn till olika intressen? 

10 Har det funnits kontakt med andra aktörer i samhället vid upprättandet av miljö-
strategiska programmet i Gävle kommun? Vilka? På vilket sätt? 

11 Genomfördes dialogmöten? 

Om, ja med vilka målgrupper?  

Om nej, hur tog man hänsyn till målgrupper som t ex invånare, näringsliv, miljöorganisat-
ioner? Vem valde vilka som ska vara med? Vilka fick vara med? 

12 Hur tog kommunen tillvara på målgruppers intressen och förväntningar om vil-
ket innehåll som borde finnas i det miljöstrategiska programmet? Fanns det några in-
tressekonflikter? Vilka? 

13 Har omgivande aktörer i samhället haft åsikter om upprättandet av det miljöstra-
tegiska programmet i Gävle kommun? Vilka har varit negativa/positiva? 



 

A2 

14 Har någon aktör i samhället påverkat projektet? Hur? 

15 Vilka hinder uppstod vid framtagandet av miljöstrategiska programmet i Gävle 
kommun? Hur löstes problemen?  

Verktyg för miljöstrategiska beslut - Målområden och uppföljning  

16 Vilken fakta och information ligger till grund för programmets innehåll? På vilket 
sätt har forskningen bidragit till innehållet? 

Ex målområden, målsättningar, ansvarsfördelning. Vetenskaplig grund. 

17 Har det genomförts någon typ av beräkningar vid beslutsprocessen då MSP upp-
rättades?   

18 Har några hjälpmedel, verktyg och/eller scenarion använts som stöd vid upprät-
tande av miljöstrategiska programmets målområden och åtgärder? Vilka? 

19 Många delmål är precisa. Hur bestämdes dessa mål? Hur resonerade ni? 

20 Hur beslutades om åtgärder för att uppnå målområden? 

 

Slutfrågor 

21 Vilken roll ser du att det miljöstrategiska programmet i Gävle kommun har för 
att bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ska denna metod utgöra en stor eller liten 
roll? Är det en bra eller dålig metod? 

22 Tycker du att resurserna (främst de ekonomiska) som tilldelades till MSP var till-
räckliga för att uppfylla programmets mål? 

23 Om du skulle få göra om arbetet idag, vad skulle du göra annorlunda? Vad tycker 
du var bra med processen? 

24 Vill du dela med dig av någonting mer som du tror att vi kan ha användning för i 
vårt projekt? 



 

B1 

Bilaga B 

Intervjuguide – informant R2 

Bakgrundsfrågor 

Vilken bakgrund har du?  

Vilken är din roll i genomförandet av Gävle kommuns miljöstrategiska program? 

Genomförandet av Miljöstrategiska programmet 

Vad är syftet med miljöstrategiska programmet? 

Vilka arbetar aktivt med att se till att målen i MSP uppnås?  

Vilka nyckelpersoner finns det i genomförandet av MSP? 

Har omgivande aktörer i samhället haft åsikter om det miljöstrategiska programmet i 
Gävle kommun? Vilka har varit negativa/positiva? 

Har någon aktör i samhället påverkat arbetet med MSP? Hur? 

Finns det någon eller några aktörer som är särskilt viktiga för att driva arbetet med 
MSP framåt?  

Vilken plan eller strategi finns för genomförandet av projektet? 

Vilka hinder har funnits i genomförandet? Hur har de hanterats? 

Vilka justeringar har varit nödvändiga och hur har de gjorts? 

Finns det några klara direktiv från politiker hur MSP 2.0 ska se ut? Vi tänker på t ex 
vilka mål som ska vara med, hur många delmål, ambitionsnivå... 

Verktyg för miljöstrategiska beslut - Målområden och uppföljning  

Har några hjälpmedel eller verktyg använts av er för att bedöma projektet under ge-
nomförandet? Vilka?  

Hur arbetar ni med åtgärder för att uppnå målområden? 

Miljöstrategiska programmet har en uppföljning varje år utifrån indikatorer. Hur 
hanteras delmål som inte uppfylldes i den utsträckning som planerats? 

Slutfrågor 

Vilken roll ser du att det miljöstrategiska programmet i Gävle kommun har för att 
bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ska denna metod utgöra en stor eller liten 
roll? Är det en bra eller dålig metod? 



 

B2 

Tycker du att resurserna (främst de ekonomiska) som tilldelas till MSP är tillräckliga 
för att uppfylla programmets mål? 

Vad skulle du göra annorlunda idag med genomförandet av MSP? Vad tycker du har 
varit bra? 

Vill du dela med dig av någonting mer som du tror att vi kan ha användning för i 
vårt projekt? 

 

  



 

C1 

Bilaga C 

Intervjuguide – Informant R3 

  

Del 1: allmänt om det miljöstrategiska programmets implementering 

Fråga 1 

Vilken roll har du inom kommunen och vilken koppling har ditt arbete haft till det 

miljöstrategiska programmet? 

 

Fråga 2 

På vilket sätt har det miljöstrategiska programmet implementerats inom din organi-

sation?  

a) Hur påverkar det planeringen av verksamheten? 

b) Hur har det miljöstrategiska programmet påverkat ditt dagliga arbete? 

 

Fråga 3 

a) Hur påverkar kommunens organisatoriska struktur (politiska prioriteringar, 
flera sektorer och bolag med olika typer av kärnverksamheter) möjligheten 
att implementera det miljöstrategiska programmet så att de genomsyrar hela 
kommunkoncernens verksamhet?  

b) Upplever du att miljöstrategiska programmet genomsyrar kommunkoncer-
nens verksamhet?   

 

Fråga 4 

Upplever du att det finns “flaskhalsar” som gör att det miljöstrategiska arbetet blir 

svårarbetat eller mindre effektivt?  

a) Vilka är dessa i sådana fall?  

b) Hur kan de undvikas? 

 

Fråga 5 

Vilka förutsättningar i ert sätt att arbeta finns eller har funnits i Gävle kommun för 

att genomföra de mål som finns i det miljöstrategiska programmet?  

 



 

C2 

a) Vilka har varit särskilt betydelsefulla? 

 

b) Hur har dessa påverkat möjligheterna att arbeta med målen i det miljöstrategiska 

programmet? 

 

Fråga 6 

a) Vilka framgångsfaktorer tycker du finns i Gävle kommuns implementering av det 

miljöstrategiska programmet? 

b) Har det funnits några hinder och vilka i sådana fall? 

 

Del II: Olika faktorers påverkan av implementeringen 

 

Fråga 7 

På vilket sätt upplever du att din chef har stöttat dig i arbetet med MSP?  

a) Upplever du att stödet varit tillräckligt? 

b) Vilken betydelse har stöd från chef och ledning för arbetet med MSP?  

d) Hur skulle det kunna förbättras? 

Hur upplever du att din chef vägleder arbetet med MSP för dig? 

 

Fråga 8 

Vilka möjligheter finns inom din organisation att utveckla styrmedel eller göra insat-

ser som är nödvändiga för att uppnå målen i det miljöstrategiska programmet?  

a) Upplever du att ni har tillräcklig rådighet och mandat för att göra de åtgär-
der som krävs? 

b) Vad behövs mer? 
    

Fråga 9 

Hur skulle du beskriva prioriteringen mellan MSP-mål och andra kommunala mål?  

a) Hur påverkar det arbetet med målen i MSP? 

 

Fråga 10 
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Upplever du att det finns några målkonflikter i arbetet med MSP-målen som hindrar 

arbetet med MSP?  

a) (om ja) Vilka är dessa?  
b) Hur påverkar målkonflikter arbetet med det miljöstrategiska program-

met? 
c) Vilken betydelse skulle riktlinjer mellan kommunala miljömål och andra 

mål kunna ha för miljöarbetet? 
d) På vilket sätt ser du att ni arbetar ni inom er verksamhet för att lösa 

dessa konflikter (finns t ex riktlinjer för att hantera dessa och vilka är 
dessa, saknas någon riktlinje)?  

a)  

  

Fråga 11 

Hur upplever du att samverkan sker inom kommunens enheter och avdelningar när 

det gäller miljöarbetet?  

a) Upplever du att den är tillräcklig?  

b) Vilken betydelse tycker du att samverkan har för miljöarbetet? 

b) Upplever du att samverkan sker tillräckligt nära beslutsfattandet?  

c) Hur skulle samverkan kunna förbättras enligt dig? 

 

Fråga 12 

Hur realistiskt tycker du det är att uppnå målen i MSP med de resurser som kom-

munkoncernen har när det gäller...  

 

a) finansiella resurser 
b) personella resurser 
c) tidsresurser 
d) tekniska resurser 

 

Motivera gärna svaret. 

 

Fråga 13 

Fördelas de resurser som tilldelats det miljöstrategiska programmet på ett lämpligt 

sätt?  
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a) Är det tydligt hur de ska fördelas, t ex mellan olika sektorer? 

b) Hur skulle resursfördelningen kunna förbättras? 

c) Anser du att de resurser som tilldelats MSP gått till rätt saker?  

d) Vad skulle kunna ha gjorts bättre? 

 

Del III: Slutfrågor 

Fråga 14 

Utifrån det miljöarbete ni gjort hittills, vad drar du för lärdomar om vad som har 

fungerat bra och mindre bra i dittarbete? 

 

Fråga 15 

Vad upplever du behövs för att lyckas med implementeringen av miljöarbetet i 

framtiden? 

Vad anser du krävs, organisatoriskt, för att nå ett idealläge i kommunens strategiska 

(och operationella) miljöarbete? 

  



 

D1 

Bilaga D 

Intervjuguide – Informant R4  

Del 1: allmänt om det miljöstrategiska programmets implementering 

Fråga 1 

Vilken roll har du inom kommunen och vilken koppling har ditt arbete haft till det 

miljöstrategiska programmet? 

 

Fråga 2 

a) Beskriv på vilket sätt du uppfattar att det miljöstrategiska programmet har 
implementerats inom din organisation. 

b) Hur påverkar det planeringen av verksamheten? 
c) Hur har det miljöstrategiska programmet påverkat ditt dagliga arbete? 

 

Fråga 3 

c) Upplever du att miljöstrategiska programmet genomsyrar kommunkoncer-
nens verksamhet?   

d) Hur påverkar kommunens organisatoriska struktur (politiska prioriteringar, 
flera sektorer och bolag med olika typer av kärnverksamheter) möjligheten 
att implementera det miljöstrategiska programmet så att de genomsyrar hela 
kommunkoncernens verksamhet?  

 

Fråga 4 

a) Upplever du att det finns “flaskhalsar” som gör att det miljöstrategiska arbe-
tet blir svårarbetat eller mindre effektivt?  

b) Vilka är dessa i sådana fall?  
c) Hur kan de undvikas? 

 

Fråga 5 

a) Vilka förutsättningar i ert sätt att arbeta finns eller har funnits i Gävle kom-
mun för att genomföra de mål som finns i det miljöstrategiska programmet?  

b) Vilka har varit särskilt betydelsefulla? 
c) Hur har dessa påverkat möjligheterna att arbeta med målen i det miljöstrate-

giska programmet? 
 

Fråga 6 
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a) Vilka framgångsfaktorer tycker du finns i Gävle kommuns implementering 
av det miljöstrategiska programmet? 

b) Har det funnits några hinder och vilka i sådana fall? 
 

Del II: Olika faktorers påverkan av implementeringen 

Fråga 7 

a) På vilket sätt upplever du att din chef har stöttat dig i arbetet med MSP?  
b) Upplever du att stödet varit tillräckligt? 
c) Vilken betydelse har stöd från chef och ledning för arbetet med MSP?  
d) Hur skulle det kunna förbättras? 
e) Hur upplever du att din chef vägleder arbetet med MSP för dig? 

 

Fråga 8 

a) Upplever du att ni har tillräcklig rådighet och mandat för att göra de åtgär-
der som krävs för att uppnå målen i det miljöstrategiska programmet? 

b) Vad behövs mer? 
    

Fråga 9 

a) Hur skulle du beskriva prioriteringen mellan MSP-mål och andra kommu-
nala mål?  

b) Hur påverkar det arbetet med målen i MSP? 
 

Fråga 10 

a) Upplever du att det finns några målkonflikter i arbetet med MSP-målen som 
hindrar arbetet med MSP?  

b) (om ja) Vilka är dessa?  
c) Hur påverkar målkonflikter arbetet med det miljöstrategiska programmet? 
d) Vilken betydelse skulle riktlinjer mellan kommunala miljömål och andra mål 

kunna ha för miljöarbetet? 
e) På vilket sätt ser du att ni arbetar ni inom er verksamhet för att lösa dessa 

konflikter (finns t ex riktlinjer för att hantera dessa och vilka är dessa, saknas 
någon riktlinje)?  

  

Fråga 11 

a) Vilken betydelse tycker du att samverkan har för miljöarbetet? 
b) Upplever du att samverkan inom Gävle kommunkoncern sker tillräckligt 

nära beslutsfattandet?  
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c) Hur skulle samverkan inom Gävle kommunkoncern kunna förbättras enligt 
dig? 
 

Fråga 12 

Hur realistiskt tycker du det är att uppnå målen i MSP med de resurser som kom-

munkoncernen har när det gäller...  

 

e) finansiella resurser 
f) personella resurser 
g) tidsresurser 
h) tekniska resurser 

 

Motivera gärna svaret. 

Fråga 13 

a) Fördelas de resurser som tilldelats det miljöstrategiska programmet på ett 
lämpligt sätt?  

b) Är det tydligt hur de ska fördelas, t ex mellan olika sektorer? 
c) Hur skulle resursfördelningen kunna förbättras? 
d) Anser du att de resurser som tilldelats MSP gått till rätt saker?  
e) Vad skulle kunna ha gjorts bättre? 

 

Fråga 14 

Vi har fått olika budskap vid olika tillfällen när det gäller tilldelning av me-

del/pengar till sektorerna för att bedriva miljöarbetet utifrån MSP. Upplever du att 

det finns en osäkerhet/otydlighet kring finansieringen av aktiviteter eller tjänster 

kopplat till MSP? 

Finns det osäkerhet om hur finansieringen av MSP-aktiviteter ska ske? Kan du besk-

riva hur det påverkar arbetet? 

 

Del III: Slutfrågor 

Fråga 15 

Utifrån det miljöarbete ni gjort hittills, vad drar du för lärdomar om vad som har 

fungerat bra och mindre bra i dittarbete? 
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Fråga 16 

Vad upplever du behövs för att lyckas med implementeringen av miljöarbetet i 

framtiden? 

Vad anser du krävs, organisatoriskt, för att nå ett idealläge i kommunens strategiska 

(och operationella) miljöarbete? 

 

Fråga 17 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga E 

Frågeformulär som användes i enkätundersökningen 

Fråga 1 

Dessa målområden i det miljöstrategiska programmet är viktiga och prioriterade 

inom min organisation/verksamhet? Kryssa i de alternativ som du tycker stämmer in 

på påståendet: energi, transporter, konsumtion och avfall, mark och bebyggd miljö, 

natur, vatten, information och utbildning. 

Fråga 2 

Det finns en god förståelse för miljöstrategiska programmets syfte och mål i min or-

ganisation/verksamhet. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer 

inte alls och 4 instämmer helt. 

Fråga 3 

Vill du kommentera ditt svar på fråga 2 går det bra att göra det här (ej obligatoriskt) 

Fråga 4 

Målen i det miljöstrategiska programmet är en naturlig del av min organisat-

ion/verksamhetsplanering och påverkar vårt dagliga arbete. Frågan besvaras på en 

skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls och 4 instämmer helt. 

Fråga 5 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 4 går det bra att göra det här (ej obligatoriskt) 
 
Fråga 6 
Ledningen inom min organisation/verksamhet använder det miljöstrategiska pro-

grammet vid planering av verksamheten. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 bety-

der instämmer inte alls och 4 instämmer helt. 

 
Fråga 7 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 6 går det bra att göra det här (ej obligatoriskt) 
 
Fråga 8 
Jag känner att jag har ett aktivt stöd från ledningen för min organisation/verksamhet 

för att driva och genomföra insatser för att nå målen i det miljöstrategiska program-

met. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls och 4 instäm-

mer helt. 
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Fråga 9 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 8 går det bra att göra det här (ej obligatoriskt) 
 
Fråga 10 
Det är viktigt för min organisation/verksamhet att uppnå målen i det miljöstrate-

giska programmet. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls 

och 4 instämmer helt. 

 
Fråga 11 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 10 går det bra att göra det här (ej obligato-
riskt) 
 
Fråga 12 
Målen i det miljöstrategiska programmet är lika viktiga som andra kommunövergri-

pande mål för min organisation/verksamhet. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 

betyder instämmer inte alls och 4 instämmer helt. 

 
Fråga 13 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 12 går det bra att göra det här (ej obligato-
riskt) 
 
Fråga 14 
Jag upplever att det finns målkonflikter mellan målen i det miljöstrategiska pro-

grammet och andra kommunala styrdokument. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 

1 betyder instämmer inte alls och 4 instämmer helt. 

 
Fråga 15 
Om du instämmer, ange med vilka dokument du anser att det finns målkonflikter 
och vilka målkonflikterna är? 
 
Fråga 16 
Det finns riktlinjer som beskriver hur målkonflikter mellan olika kommunala miljö-

mål och/eller mellan miljömål och andra kommunövergripande mål ska hanteras. 

Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls och 4 instämmer 

helt. 

 
Fråga 17 
Om du instämmer, vilka riktlinjer anser du finns för att hantera målkonflikter? 
 
Fråga 18 
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Det finns ett uppföljningssystem som fångar upp och signalerar om åtgärder eller be-

slut utifrån det miljöstrategiska programmets mål, inte genomförts eller gått som 

planerat. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls och 4 in-

stämmer helt. 

 
Fråga 19 
Om du instämmer, tycker du att uppföljningssystemet fungerar och är bra? 
 
Fråga 20  
Det finns en eller flera inom min organisation/verksamhet som ansvarar för att följa 

upp och hantera avvikelser gentemot det miljöstrategiska programmets mål. Frågan 

besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls och 4 instämmer helt. 

 
Fråga 21 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 20 går det bra att göra det här (ej obligato-
riskt) 
 
Fråga 22 
Min organisation/verksamhet utgår från det miljöstrategiska programmets målupp-

fyllnad (miljöbokslutets resultat) när vi planerar för insatser som är nödvändiga för 

att uppnå målen. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls 

och 4 instämmer helt. 

 
Fråga 23 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 22 går det bra att göra det här (ej obligato-
riskt) 
 
Fråga 24 
Det finns en välfungerande samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter 

och organisationer för att utveckla styrmedel och/eller göra åtgärder som är nöd-

vändiga för att uppnå målen. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instäm-

mer inte alls och 4 instämmer helt. 

 
Fråga 25 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 24 går det bra att göra det här (ej obligato-
riskt) 
 
Fråga 26 
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Min organisation/verksamhet har rådighet och mandat att utveckla styrmedel och 

göra insatser som är nödvändiga för att uppnå målen i det miljöstrategiska program-

met. Frågan besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls och 4 instäm-

mer helt. 

 
Fråga 27 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 26 går det bra att göra det här (ej obligato-
riskt) 
 
Fråga 28 
Det finns en god kännedom inom min organisation/verksamhet för de utmaningar 

som finns när det kommer till kommunens miljöarbete. Frågan besvaras på en skala 

1–4 där 1 betyder instämmer inte alls och 4 instämmer helt. 

 
Fråga 29 
Vill du kommentera ditt svar på fråga 28 går det bra att göra det här (ej obligato-
riskt) 
 
Fråga 30 
Det finns tillräckligt med resurser för att utveckla styrmedel och/eller göra insatser 
som är nödvändiga för att uppnå målen i det miljöstrategiska programmet. Frågan 
besvaras på en skala 1–4 där 1 betyder instämmer inte alls och 4 instämmer helt för 
följande påståenden: 

Det finns tillräckligt med finansiella resurser 

Det finns tillräckligt med tekniska resurser 

Det finns tillräckligt med personella resurser 

Det finns tillräcklig kompetens 

Det finns tidsmässigt gott utrymme 

Fråga 31 

Vill du kommentera ditt svar på fråga 30 går det bra att göra det här (ej obligato-
riskt) 

 

Fråga 32 

Vilken organisation eller verksamhet tillhör du (ej obligatorisk fråga)? 
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