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Sammandrag 

Miljöfrågor har kommit att spela en betydande roll i dagens samhälle, då både människans 

och organisationers handlade visat sig ha stora effekter på vår miljö. En viktig del i att belysa 

miljöarbetet är användandet av hållbarhetsredovisningar och specifikt gröna nyckeltal. 

Problematiken som har påvisats har kretsat kring att organisationer i stor utsträckning 

rapporterar gröna nyckeltal men att de inte har lett till faktiska miljöåtgärder. Användning av 

mätetalen har också påvisats olika svårt inom olika branscher. Studien ämnar således 

undersöka vilka förutsättningar som behövs för ett effektivt användande av gröna mätetal och 

vilka åtgärder de har lett till samt hur detta kan skilja sig mellan hård och mjuk sektor. För att 

undersöka detta har en kommunal verksamhet valts ut som tidigare presterat inom 

miljöfrågor. Studien är av explorativ karaktär där intervjuer används för att undersöka ämnet. 

Undersökningen visade att mätetalen används som effektivast då de konkretiseras ner till 

lägsta organisationsnivå. Koldioxidutsläpp och energianvändning var två nyckeltal som 

framgångsrikt implementerats då de var relevanta, förståeliga och lätta att koppla till faktiska 

åtgärder. Studien visade även att hård och mjuk sektor liknade varandra mer än vad först 

antagits, då de i stor utsträckning arbetar med liknande mätetal.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den globala uppvärmningen som lett till temperaturökningar världen över är ett tydligt 

resultat av människans olika aktiviteter (IPCC, 2014). Detta syns t.ex. genom stigande halter i 

växthusgaser, uppvärmning och positiv strålningsdrivning (Naturvårdsverket, 2013). Vidare 

bidrar luftföroreningar till klimatförändringar genom molnbildningar och påskyndad 

smältning av glaciärer. Utöver klimatförändringar kan luftföroreningar även leda till att 

hälsoskadliga gifter sprids över geografiska områden (Naturvårdverket, 2015). Dessa problem 

är exempel på de frågor som diskuteras inom vad som vanligtvis kallas för hållbar utveckling, 

en diskussion som tog fart under sent 80-tal. I FNs Bruntlandsrapport (1987) definieras 

hållbar utveckling som att “tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Samma definition ges även i svensk 

lagstiftning (MB 1:1). Organisationer av olika slag är viktiga aktörer i arbetet mot hållbar 

utveckling vilket bör leda till att deras miljöåtaganden granskas i allt större utsträckning. 

 

Gröna mätetal1 har kommit att användas för att uppmärksamma och belysa miljöfrågor i 

rapporter och i organisationernas verksamhet. Användningen av dessa nyckeltal ska leda till 

ett större miljöfokus och i förlängningen även till faktiska miljöåtgärder i linje med hållbar 

utveckling (Catasús m.fl. 2001 s.18-29). För att styra organisationen i denna riktning har 

användningen av hållbarhetsredovisningar växt fram (Jannesson m.fl. 2013, s. 238). I flera 

fall har hållbarhetsredovisningarna varit särskilda dokument vid sidan av de traditionella 

finansiella rapporterna. En ledande aktör i skapandet av riktlinjer för hållbarhetsredovisningar 

är intresseorganisationen Global Reporting Initiative (GRI). Genom GRI rekommenderar och 

förespråkar forskare samt praktiker miljörapportering. Riktlinjerna baseras på teorier med 

multi-intressentperspektiv och ämnar integrera gröna och finansiella mätetal (GRI, 2015), en 

trend som går i motsatt riktning än den tidigare synen att miljö- och årsredovisningar ska vara 

uppdelade. 

 

 

 

                                                
1 Författarnas översättning av sustainability metrics  
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Den kritik som riktats mot GRI, däribland gröna mätetal, i tidigare forskning handlar om att 

rapporteringsmomentet just förblir bara rapportering; det leder inte till några praktiska 

förändringar i organisationens verksamhet i avseendet miljöåtgärder (Borglund m.fl., 2010; 

Milne och Grey, 2012; Jannesson 2013 s. 147f). Denna kritik är lik den som riktats mot en del 

av diskussionen om företags samhällsansvar 2 ; att de abstrakta och övergripande 

miljöfrågorna samt de ofta ambitiöst uppsatta miljömålen är svåra att omsätta i praktiken 

(Pedersen, 2006). 

 

Idag har de flesta kommuner uttryckliga miljömål och arbetar aktivt med miljöfrågor (SKL, 

2015). Detta syns bl.a. genom deras strukturerade arbete med miljöledningssystem, 

exempelvis ISO 14001. Kommunerna har kommit långt men det finns mycket kvar att göra 

t.ex. redovisa vilka miljöförbättringar olika åtgärder leder till och hur kommunerna i praktiken 

ska uppnå uppsatta miljömål (Borglund m.fl., 2010). Hur kommunala verksamheter arbetar 

med miljöfrågor blir därmed intressant att undersöka. Att använda såväl GRI-riktlinjer som 

kommunalgemensamma mål som styrmedel har visat sig problematiskt eftersom flera 

organisationer upplever att indikatorerna (d.v.s. de gröna mätetalen) inte är anpassade för 

deras bransch och verksamhet (Borglund m.fl., 2010). Denna problematik är lik den Adams 

m.fl. (2014) presenterar; att kopplingen mellan organisationens styrmedel och dess 

miljöarbete kan vara bristfällig. 

 

Kommunala aktörer bedriver ofta verksamhet inom flera områden men styrs av gemensamma 

styrdokument (SKL, 2015); exempelvis miljöpolicy. Verksamheterna kan delas upp i hård 

respektive mjuk sektor. När gemene man talar om hård sektor är det arbete med exempelvis 

gator och parkskötsel som avses medan mjuk sektor innefattar exempelvis utbildning, vård 

och omsorg. Skillnaderna i vad hård och mjuk sektor arbetar med leder till att aktörer inom 

respektive sektor måste hitta sin egna praktiska tillämpning av miljöpolicyn och framförallt 

vilka gröna mätetal som väljs eller skapas samt hur dessa användas. Miljömål kan tänkas vara 

olika svåra att koppla till effektiva mätetal beroende på vilken typ av verksamhet aktören 

bedriver. 

 

 

 

                                                
2 Svensk översättning av Corporate Social Responsibility (CSR) 
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1.2 Syfte 
Studien ämnar undersöka huruvida gröna mätetal används och om de i praktiken leder till 

miljöåtgärder. Detta kommer öka förståelsen kring mätetal och dess hantering. Genom att 

undersöka olika organisationer ökar möjligheterna till en djupare förståelse om gröna mätetal 

samt möjlighet till att ge en utförligare beskrivning av mätetalens förekomst och användning. 

1.2.1 Forskningsfråga 

Tidigare forskning, problemdiskussion och syfte ovan leder till följande forskningsfrågor: 

• Vilka förutsättningar behövs för användning av gröna mätetal och vilka åtgärder leder 

dem till? 

o Hur ser detta ut i mjuk respektive hård sektor? 

1.2.2 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka icke-finansiella mätetal eftersom fokus ligger på 

miljöarbete och mätetal kopplade till miljömål. Därmed faller finansiella mätetal3 utanför 

studiens omfång. Vidare avgränsas studien till kommunal verksamhet inom offentlig sektor. 

1.3 Disposition 
Den fortsatta dispositionen för studiens redovisning är enligt följande. Det teoretiska 

ramverket som använts presenteras under avsnittet 2 Gröna mätetal som i sin tur är uppdelat i 

underrubriker; där gröna mätetalens syfte, förutsättningar och användningsområde beskrivs. 

Ramverket sammanfattas till en teoretisk analysmodell under avsnittet 2.6 Teoretisk 

analysmodell. Under avsnitt 3 Metod presenteras studiens forskningsansats och metod för 

datainsamling samt dataanalys. Efter den metodologiska redogörelsen sker analys av empirisk 

undersökning under avsnittet 4 Miljöfrågor, mätetal och agerande i kommunal verksamhet. 

Avslutningsvis under avsnitt 5 Slutsats följer en sammanfattning i form av en slutsats där 

forskningsfrågorna besvaras. Denna del innehåller även praktiska lärdomar och förslag på 

framtida forskning. 

 

 

 

                                                
3 Ekonomiska prestations- och avkastningsmått 
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2 Gröna mätetal 
 

Det teoretiska ramverket som kommer användas för analysen av den empiriska datan är 

uppbyggd på tidigare forskning om gröna mätetal, teorier inom hållbarhetsstyrning samt 

viktiga miljöåtgärder. Inledningsvis ges en teoretisk definition av hård och mjuk sektor. 

2.1 Hård och mjuk verksamhet 
Generellt kan hård och mjuk sektor definieras utifrån vilken verksamhet som bedrivs av 

organisationen. En hård verksamhet kännetecknas av att ligga nära förädling och kombination 

av insatsvaror med målet att leverera färdiga varor. Ofta består verksamheten av betydande 

produktionsanläggningar med fokus på kapacitetsutnyttjande (BAS 2010 s. 38), exempelvis 

vattenreningsverk och vägarbete. Mjuk verksamhet däremot kännetecknas av att den ofta 

tillhandahåller tjänster till kunden. Det är dock inte helt ovanligt att tjänster kombineras med 

varor (BAS 2010 s. 39). Exempel på mjuk verksamhet är den som bedrivs inom vård och 

omsorg. 

2.2 Syftet med gröna mätetal 
Organisationer mäter ekonomiska prestationer genom finansiella mätetal t.ex. genom olika 

avkastnings- eller likviditetsmått. Utöver de finansiella mätetalen finns även icke-finansiella 

mätetal som mäter organisationens prestationer inom andra områden (Nilsson m.fl., 2011 s. 

179f) exempelvis inom miljö. Dessa mätetal är ofta kopplade till olika miljömål i 

organisationsövergripande styrdokument. Eftersom människor har lättare att förstå 

kvantitativa istället för kvalitativa mått kommer mätetal enklare kunna kommunicera hur 

organisationen ska nå sina mål. Det övergripande syftet med mätetal är att påverka beteenden 

i organisationen i en viss riktning (Nilsson m.fl., 2011 s. 178-196), och de gröna mätetalen 

ämnar således påverka beteenden i miljömålens riktning (Robertsson, 2014 s. 62ff). 

 

Det finns ett antal olika sätt gröna mätetal kan organiseras på. Mätetalen kan delas in i tre 

olika kategorier: beskrivande, produktivitets- och prestationsmått. Beskrivande indikatorer 

ska förklara miljöns nuvarande tillstånd och de krafter som är viktiga för att förstå det 

tillståndet. Produktivitetsindikatorer syftar till att belysa hur effektivt organisationen använder 

sina resurser. Genom dessa indikatorer kan det påvisas om miljöarbetet har förbättrats över 

tid. Prestationsindikatorerna inkluderar de miljömål som tagits fram. De önskvärda målen kan
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antingen vara idealiskt eller realistiskt beskrivna. De idealistiska målen är högt uppsatta och 

förväntas inte vara något som organisationen når upp till utan istället strävar efter (Scott 

Marshall och Brown, 2003). Andra sätt att organisera mätetalen på är exempelvis genom att 

kategorisera dessa utifrån olika områden så som energianvändning, vattenanvändning, avfalls 

och återvinningsgrad osv. Det går även att identifiera olika drivkrafter som kan motivera 

arbetet med hållbarhet. Denna metod är mer förekommande i offentlig sektor, då frågor som 

fattigdom och klimatförändringar ofta anses vara drivkrafter för politiker och beslutsfattare 

(Robertson, 2014 s. 62). 

2.2.1 Perspektiv på mätetal 

För att synliggöra en organisations sociala och miljömässiga prestationer krävs att dessa mäts. 

Miljömässig hållbarhet uppnås genom att organisationer visualiserar och identifierar de 

mätetal som är nödvändiga för att utveckla och förbättra sitt miljöarbete (Scott Marshall och 

Brown, 2003). Bakom denna princip ligger antagandet om att man får det man mäter 

(Williamson, 2006; Jannesson m.fl., 2013 s. 147). Det är bara när organisationer mäter sin 

sociala och miljömässiga påverkan som ett miljöansvar kommer att utvecklas (Graedel och 

Allenby, 2002). Att definiera mätetal inom vissa områden och koppla dessa till uppsatta mål, i 

detta fall miljöfrågor, kan leda till att organisationen och dess medarbetare fokuserar på just 

dessa områden. Mätetalen möjliggör för organisationen att visa på framsteg och förbättringar 

(Robertson, 2014 s. 62). I motsats till det beskrivna antagande ovan har det visats sig att 

användandet av nyckeltal inte alltid leder till förändring; vissa mätetal är mer effektiva än 

andra och leder till handling (Catasús och Gröjer, 2006). Genom att rapportera mätetalen har 

miljöarbetet legitimerats; att producera mätetal kopplat till miljö blir likställt med att ha 

genomfört en handling (Jannesson m.fl., 2013 s. 147). Detta fenomen kan gå över till 

gröntvättning4 när organisationer använder sig av bl.a. marknadsföring för att förmedla sin 

förträfflighet inom miljöfrågor och därmed undvika förändring (Schaltegger m.fl. 2006 s. 66). 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Svensk översättning av Greenwashing 
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2.3 Gröna mätetal fram till idag 
Hållbarhetsredovisningar har växt fram som ett resultat av en lång konflikt mellan olika 

intressenter. Länge har ägarnas intressen prioriterats genom finansiellt fokus och rapportering 

(Reich, 2014; Hahn och Kühnen, 2013) men under 70-talet började västerländska 

organisationer komplettera finansiella rapporter med s.k. sociala rapporter. Detta var en 

utvidgning som erkände även andra intressenters behov än bara ägarnas. Samtidigt menade 

Friedman (1970) att organisationers sociala ansvar var just att maximera vinster. Sedan 80- 

och 90-talet har även organisationer börjat rapportera utsläpp och miljöåtaganden (Hahn och 

Kühnen, 2013). Olika intressenter kommer vilja se olika mätetal från organisationen 

(Jannesson, 2013 s. 142f). Detta har lett till att dagens rapporter innehåller i stor utsträckning 

mer än vad som vanligtvis är inkluderat i en finansiell rapport, det rapporteras även kring 

miljöfrågor. Det har identifierats ett behov av att utöka kvalitativ information om 

organisationens hållbarhetsarbete (Dumay m.fl., 2010). Flera nationella och internationella 

organisationer har utvecklat riktlinjer för hållbarhetsredovisning, där främst riktlinjer 

publicerade av GRI är vägledande. Dessa riktlinjer syftar till att synliggöra sociala och 

miljömässiga prestationer (Robertson, 2014 s. 66). 

2.3.1 Teoretiska styrmodeller 

För att få in miljöfokus och gröna mätetal i organisationers styrning har teorier och 

styrmodeller utvecklats. Exempel på sådana teorier och styrmodeller som fått fotfäste hos 

praktiker och teoretiker är triple bottom line5 (TBL) och Integrerad rapportering6 (IR). Triple 

bottom line ämnar integrera ekonomiska, sociala och miljöaspekter med målet att rapportera 

prestationer och värdeskapande (Slaper och Hall, 2011); en teori som GRI rekommenderar 

och bygger sina riktlinjer kring. TBL är förenligt med tanken om det breda 

intressentperspektiv om socialt ansvarstagande, vilket innebär att organisationen rapporterar 

till en bredare grupp av intressenter som inte endast omfattar ägarna utan även de anställda, 

samhället, miljön och staten (Mintz, 2011). Organisationerna ska med hjälp av TBL lämna 

finansiella fokusen på årliga resultat i traditionella resultaträkningar och även ta hänsyn till 

sociala och miljömässiga resultat (Slaper och Hall 2011). Genom att använda sig av TBL i 

rapporteringen ska kunskap om organisationens hållbarhetsarbete spridas (Mintz, 2011). 

En växande trend i privat sektor är användandet av Integrerad rapportering (KPMG, 2013), 

vilket är en utveckling av TBL. Integrerad rapportering är ett miljöledningssystem som går ut 

                                                
5 Vedertagen och lämplig svensk översättning saknas. 
6 Svensk översättning av Integrated Reporting (IR). 
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på att integrera gröna mätetal med ekonomiska nyckeltal i en och samma rapport, d.v.s. 

integrera miljö och ekonomi. Detta ska leda till att organisationerna får ett integrerat tänk och 

fokus på en balans mellan värdeskapande på kort, medel och lång sikt (IIRC, 2015). 

Organisationer uttrycker att integrerade rapporter kan ge en mer holistisk, multi-dimensionell 

och klarsynt presentation av organisationen jämfört med den mer traditionella 

rapporteringsmodellen (Owen, 2013). 

2.3.2 Miljöledningssystem 

För att arbeta mot uppsatta miljömål kan organisationerna använda sig av ett 

miljöledningssystem (MSL) som ämnar möjliggöra miljöförbättringar genom ett strukturerat 

arbetssätt med miljömål. MSL grundas i målstyrning av verksamheten och de konkreta 

miljömålen sätts upp utifrån den enskilda organisationens verksamhet (Almgren m.fl., 2003). 

Organisationer kan bli certifierade enligt ISO 14001, som dessutom är ett internationellt 

accepterat miljöledningssystem. Ledningssystemet ISO 14001 motiveras enligt “[...]till att 

kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får 

ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och 

kostnader.” (SIS, 2015). Ett av kraven för att bli certifierad enligt ISO 14001 är att använda 

sig av just gröna mätetal (Robertson, 2014 s. 62). Härigenom blir gröna mätetal en del av 

analyser och beslutsunderlag för en certifierad organisations ledning (Beaver m.fl., 2002). Det 

har dessutom visat sig att användningen av gröna mätetal kan integrera miljöaspekter i 

beslutsfattandet inom offentlig sektor (Beaver m.fl. 2002; GRI 2012). 
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2.4 Svårigheter med gröna mätetal 
Kritik har riktats mot mätetal och de riktlinjer som förespråkar mätetalen. I flera fall upplevs 

det som svårt att arbeta enligt riktlinjerna i synnerhet när det gäller att välja ut och styra efter 

relevanta indikatorer (Borglund m.fl., 2010). Kritiken visar att organisationer som arbetar med 

hållbarhet ofta pratar om sig själva som att de har förändrat sitt arbete men när organisationen 

granskas visar det sig att det inte skett några faktiska miljöåtgärder; att i verkligheten så 

fortskrider organisationen som förut (Milne och Grey, 2012). En anledning till detta kan vara 

att komplexiteten bakom mätetalen inte är förankrade genom hela organisationen. Förståelsen 

för det praktiska arbetet bakom en indikator är bristfällig vilket gör att miljöarbetet endast 

förblir ett rapporteringsmoment (Keirstead m.fl., 2008). Att göra förändringar i miljöriktning 

kräver vanligtvis kostsamma investeringar. Resultaten av dessa investeringar syns ibland flera 

år efter vilket kräver att organisationer har ett långsiktigt perspektiv när det kommer till 

miljöfrågor. Investeringarna som görs bidrar dock också till en reducering av kostnader. 

Bättre utnyttjande av resurser leder inte bara till en mer miljövänlig organisation, utan 

kostnadsbesparingar blir även en följd (Miller, 2009). 

 

För att använda nyckeltal på ett effektivt sätt krävs en förståelse för vilken påverkan 

prestationsmåtten har på personalens motivation och beteenden (Ridgway, 1956). Hur väl 

mätetalen integreras i organisationen kommer även bero på förståelsen för hur 

hållbarhetsarbetet är utformat i olika typer av branscher (UNEP, 2014). Det har identifierats 

att organisationer upplever att GRI indikatorerna kan vara svåra att applicera (Borglund m.fl., 

2010). Uppfattningen att användandet av ekonomisk information sker genom ett enkelt och 

standardiserat flöde av information, beslut och handling är en förenklad bild av verkligheten 

då den organisatoriska komplexiteten ofta leder till icke-standardiserade situationer. Detta har 

visat sig förekommande inom sjukvården där mångfacetterad data behövs eftersom 

organisationen är komplex (Lindvall, 1995 s. 26f). Ytterligare problematik som tas upp är att 

organisationer som arbetar med mjuka mätetal, exempelvis inom sjukvården, har svårare att 

implementera och använda ett kontrollsystem byggt på mätningar (Aidemark och Funk, 

2009). 
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2.5 Från mätning till handling 
Indikatorerna, d.v.s. de gröna mätetalen, i sig säkerställer inte en organisationens 

miljöprestationer, utan det är snarare hur användandet av mätetalen främjar lärande och 

anpassning som ger resultat. Det finns ett antal kriterier för att en organisation ska kunna 

arbeta effektivt med gröna mätetal. Nyckeltalen ska på ett relevant sätt spegla hur 

omställningen till en mer hållbar organisation ska gå till. De ska även vara få till antalet, lätta 

att förstå, mätbara och möjliga att följa i tidsserier samt så långt som möjligt bygga på 

tillgänglig data (SOU, 1999:127; Catasús m.fl., 2001 s. 33-37). Mätetalen kommunicerar ut 

till vilken grad handlingarna resulterat i uppfyllandet av prestationsmålen och kan därför 

användas som underlag i beslut (Robertson, 2014 s. 64). Miljöarbetet kan vidare fördjupas i 

organisationen genom att koppla belöningar till miljöprestationer (Jannesson, 2013 s. 149). 

Dock kan ett sådant system resultera i att anställda vidtar miljöåtgärder av fel anledningar 

(Ridgway, 1956) En förutsättning för att kunna använda mätningarna i beslut och även som 

plattform för belöningar är att miljöarbetet hålls uppdaterat. Möjligheten att spåra framsteg 

över tid är ett kritiskt moment för ett framgångsrikt arbete med miljö (Beaver m.fl., 2002). 

Hur frekvent mätningarna sker varierar mellan olika organisationer. Det är lämpligt för 

samtliga verksamheter att skilja mellan olika organisatoriska nivåer för hur ofta data samlas 

in, där vissa enheter rapporterar data dagligen och andra månadsvis eller årsvis (UNEP, 2014). 

 

För miljöpåverkan är den viktigaste faktorn utsläpp av koldioxid (IPCC, 2014) och blir 

därmed ett område att mäta och finna åtgärder för. En effektiv åtgärd för att minska koldioxid 

är att minska antalet bilresor (Kramberger m.fl., 2014). Ett sätt att möjliggöra detta är genom 

s.k. grön IT. Exempelvis har svenska myndigheter i allt större utsträckning börjat använda IT- 

lösningar (t.ex. Lync) för att kommunicera och hålla i möten mellan avdelningar eller 

geografiskt åtskilda kontor, och på så sätt minska antalet resor (Andersson m.fl., 2013). 

Ytterligare effektiv lösning är att byta ut fordon drivna på fossilbränslen till exempelvis 

elbilar. Att minska sin energianvändning anses som ett av de mest effektiva sätten för en 

organisation att minska sin miljöpåverkan (Robertson, 2014 s. 87). Även här finns det 

exempel på hur IT-lösningar kan leda till kraftig minskning av energianvändning. Med 

exempelvis närvaro- och fjärrstyrd belysning eller automatisk avstängning av datorer eller 

annan utrustning utanför kontorstid kan organisationen minska sin energianvändning 

(Andersson m.fl., 2013). 
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Ett av de största problemen för hållbarhetsutveckling inom vattenpåverkan är övergödning 

och syrebrist. Dessa är konsekvenser av att det avloppsvatten som släpps ut inte renats 

tillräckligt innan. Dessutom bidrar orenat avloppsvatten till spridning av sjukdomar för både 

djur och människor. Ett viktigt sätt för att minska påverkan från avloppsvattnet och försurning 

av sjöar är att arbeta preventivt med att minska utsläppet av föroreningar i vattnet (Robertson, 

2014 s. 112). Ytterligare åtgärd kan vara att ta tillvara på avloppsvattnet, att se vattnet som en 

resurs, inom jordbruk och för värmeenergi (Naturvårdverket, 2015). Försurning av sjöar är ett 

annat problem, som orsakas av föroreningar i vattnet. Här är transport, energianläggningar, 

industri och jordbruk de områden som bidrar till försurningen (Naturvårdsverket, 2015). 

Användning av mätetal inom dessa problemområden blir därför särskilt viktig. 

Organisationerna bör mäta sin energianvändning och sina olika utsläpp för att kunna se vilka 

åtgärder som måste vidtas för att minska sin miljöpåverkan och därmed bidra till hållbar 

utveckling. 
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Förutsättningar 

 
Resultat 

1 

2.6 Teoretisk analysmodell 
Det teoretiska ramverket ovan möjliggör skapandet av en teoretisk analysmodell (se figur 1.). 

Denna modell visar hur de empiriska data som samlats in ska analyseras för att kunna svara 

på forskningsfrågan. Modellen är uppdelad i fyra delar: 1) övergripande miljömål som 

fastställs i styrdokument, 2) skapandet och förekomsten av mätetal 3) vilka förutsättningar 

som behövs för användandet av dessa mätetal samt 4) Resultat av användning. 

 

Förutsättningarna som valts ut är en sammanfattning av den ovan beskrivna teoretiska 

resonemangen om effektivt användande av nyckeltal. Utifrån problematiseringen och det 

teoretiska ramverket ovan grundas analysmodellen i tre antaganden kopplade till 

forskningsfrågan och ett fjärde antagande kopplad till underfrågan: 

 

1) Miljömål i styrdokument ger övergripande vägledning för miljöarbetet 

2) Gröna mätetal förekommer men kräver förutsättningar 

3) Förekomst av mätetal och uppfyllda förutsättningar leder till resultat 

4) Vilka mätetal och hur dessa används skiljer sig åt mellan hård respektive mjuk sektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bild av Analysmodell 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats och utformning av studie 
Med hänsyn till syftet och forskningsfrågan valdes en kvalitativ ansats eftersom frågan är av 

explorativ karaktär med syftet att skapa djup förståelse för ämnet (Repstad, 2007 s. 22) och 

dra nytta av upplevelser hos praktiker (Bell, 2006 s. 17). Vidare valdes en komparativ 

“fåtals”-studie. Detta innebär att studiens empiriska grund baseras på ett fåtal studieobjekt; i 

denna studie tre. Studien ämnar jämföra dessa tre objekt med varandra och med teoretiska 

förväntningar. Med fältstudier innehållandes personliga möten och intervjuer gavs det 

möjlighet till bredare diskussion kring forskningsämnet, vilket kan ge tillförlitligare 

slutresultat (Saunders m.fl., 2012 s. 378f). Däremot visade det sig vara tidsödande med 

personliga möten, framförallt i förhållande till studiens begränsade tidsperiod. 

 

De personer som intervjuades bemöttes utifrån ett informant7perspektiv. Detta eftersom det 

möjliggör en vidare insamling av data från personerna; t.ex. om faktiska förhållanden och 

uppfattningar om andras agerande (Repstad, 2007 s. 14f). Valet av komparativ studie gav 

tillgång till fler informanter; därmed en ökad chans till empirisk mättnad i datainsamlingen 

(Repstad, 2007 s. 92; Saunders m.fl., 2012 s. 283). Eftersom den empiriska undersökningen 

var med och utvecklade det teoretiska ramverk som användes för analys kan studien anses 

vara av abduktiv karaktär (Saunders m.fl., 2012 s. 147). Det visades vara en fördel att 

använda sig av informanterna till teoribildning eftersom det teoretiska ramverket skapades 

särskilt inför denna studie genom flera resonemang istället för en förbestämd och enskild 

teori. 

 

Fördjupning i forskningsämnet skedde genom en litteraturläsning av bl.a. vetenskapliga och 

publicerade artiklar. I tidigt skede ansågs en teoribildning kring balanserade styrkort som 

lämpligt val för att undersöka mätetal och miljö. Däremot vid litteratursökning visades det sig 

att balanserade styrkort och miljö var ett vida utforskat ämne. För hamna rätt i ämnet mätetal 

och miljö utgick den fortsatta litteratursökningen från en artikel av Adams m.fl. (2014), som 

kritiserade kopplingen mellan organisationers balanserade styrkort och deras miljöarbete. 

Utifrån ovannämnd artikel skedde fortsatt sökning i etablerade företagsekonomiska databaser, 

vilket gav bidrag till ytterligare begrepp, nyckelord (Bell, 2006 s. 83-90) och även namn på 

                                                
7 “informaʹnt (till latin infoʹrmo ’utbilda’, ’undervisa’, egentligen ’ge form åt något’), uppgiftslämnare, särskild 
beteckning för en person som ger forskare upplysningar om språk, kultur och levnadsförhållanden.” (NE 2015). 
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forskare inom ämnet. Detta möjliggjorde en avgränsning av vad som var relevant att 

inkludera i det teoretiska ramverket. En litteraturinläsning minskar dessutom riskerna för 

partiska antaganden eller förutfattade meningar vid intervjuer då intervjuaren sannolikt har 

förståelse och vetskap om att problem eller fenomen kan närmas från olika infallsvinklar. 

Dessutom ökar sannolikheten för lyckade intervjuer i takt med ökad kunskap hos intervjuaren 

(Saunders m.fl., 2012s. 38). 

3.2 Val av studieobjekt 
Syftet var att undersöka hur gröna mätetal används i en kommun och därför valdes tre olika 

verksamheter ut; en i mjuk sektor, en i hård sektor och en sektorsöverskridande. Uppsala 

Kommun valdes eftersom ett utpräglat miljöarbete bidragit till att de ligger i framkant när det 

kommer till miljöfrågor. År 2013 blev Uppsala kommun utsedd till Sveriges klimatstad 

(WWF, 2013) och kan således anses vara ett praktexempel, där en undersökning kan belysa 

styrkor i miljöarbetet som andra kommunala verksamheter kan dra lärdom av. 

 

Organisationerna valdes i första hand utifrån sektorstillhörighet (mjuk respektive hård), detta 

då forskningsfrågan innehåller antagandet att det föreligger skillnad i hur mätetal används och 

vilka åtgärder dem leder till. I andra hand valdes verksamheterna efter tillgång till 

informanter. Efter att ha stött på problem med tillgång till informanter inom hård sektor 

kontaktades Uppsala Vatten & Avfall AB. I ett sent skede gavs dock tillgång till ytterligare en 

informant hos Teknik & Service. Totala antalet informanter blev sex med två informanter från 

respektive organisation. Sektorsindelningen gjordes efter inledande pilotstudie innehållandes 

sekundärdata från kommunens olika organisationer. Vård & Omsorg klassificerades som en 

organisation inom mjuk sektor, Uppsala Vatten & Avfall AB som hård sektor medan Teknik 

& Service p.g.a. sin diversifierade verksamhet placerades mellan mjuk och hård sektor. 

Således blir uppdelningen mjuk respektive hård mer av en placeringsfråga utefter en skala 

snarare än en binär uppdelning i antingen mjuk eller hård. Denna slutsats påverkar således 

formuleringen av den andra forskningsfrågan men frågan förblev oförändrad då studien 

fortfarande ämnar undersöka skillnader mellan verksamhetstyp. 
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3.2.1 Val av informanter 

Miljö är ett komplext område att arbeta med och därför ansågs informanter med miljöansvar 

samt organisationsöverblickande positioner lämpliga att intervjua. För att kunna svara på 

forskningsfrågan huruvida mätetal används och uppfattas ansågs även informanter på 

mellanchefsnivå lämpliga (t.ex. avdelnings- och enhetschefer). Således blev urvalsgruppen för 

studien personer med miljö- och kvalitetsutvecklingsansvar samt operativa roller på 

mellanchefsnivå. Inom denna grupp skedde urvalet av informanter genom snöbollsmetoden, 

som är ett s.k. bekvämlighetsurval. Metoden ansågs effektiv och lämplig för att få tillgång till 

svåråtkomliga samt ofta upptagna personer. Eftersom denna metod kan leda till att 

informanternas åsikter liknar varandra efterfrågades personer på olika nivåer i organisationen, 

med olika längd på anställningsperioder samt olika ansvarsområden i förhållande till 

organisationens miljöarbete (Repstad 2007 s. 61f). För informanter se Tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Informanter 

 

 

 

 

 

 

Position 

 

Organisation 

 

Erfarenhet 
 

Typ av intervju 

 

 

Längd 

Produktionsdirektör Teknik & Service 3 år Besöksintervju 50 min 

Avdelningschef Teknik & Service 20 år Besöksintervju 60 min 

Miljöansvarig Vård & Omsorg 20 år Besöksintervju 55 min 

Enhetschef Vård & Omsorg 8 år Besöksintervju 60 min 

Medarbetare  

Uppsala Vatten & Avfall AB 

3 år 

 

2 år 

 

Besöksintervju 

 

45 min 
Miljöansvarig 
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3.4 Insamling av data 
De empiriska data som samlades in för studien var både primärdata och sekundärdata. 

Primärdata bestod av besöksintervjuer och e-postkorrespondens med informanter hos 

studieobjekten. Sekundärdata bestod av rapporter och utredningar från myndigheter, 

konsultföretag och överstatliga samfund. Dessutom användes webbplatser från olika 

myndigheter, tidningar och intresseorganisationer med aktuell information. 

 

Möjligheten till förberedelse gavs genom att tillhandahålla intervjufrågorna till informanterna 

i förväg. Detta val gjordes aktivt för att försäkra att informanterna kunde förse relevant 

information och för att undvika ett dåligt utnyttjande av intervjutillfället (Hultén, m.fl., 2011 

s. 76; Kvale och Brinkmann, 2009 s. 159). Genom att skicka ut frågorna i förväg kunde även 

möjlig intervjueffekt8 motverkas, då den intervjuade kunde tänka över frågorna i förväg utan 

påtaglig influens av intervjuaren. Inför intervjuerna gavs möjligheten till anonymitet för att 

öka informanternas förtroende för intervjuaren samt respektera deras integritet (Bell, 2006 s. 

54-59; Saunders m.fl., 2012 s. 245), däremot var det ingen informant som uttryckte det 

behovet. Risken för försköning av svaren med skäl av att de fick frågorna i förväg samt att de 

inte var anonyma motverkades och kontrollerades dels genom följdfrågor under intervjun dels 

genom triangulering9. För att uppfylla etiska krav som t.ex. samtycke till datainsamling har 

informanten haft tid på sig att överväga ev. deltagande (Bell, 2006 s. 55; Kvale och 

Brinkmann, 2009 s. 87) vilket ledde till att endast villiga personer deltog i studien. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på ett semi-strukturerat sätt, eftersom detta ansågs 

lämpligast vid explorativa studier som denna; strukturen ger möjlighet till öppna frågor och 

informanten kan forma sina egna svar (Saunders m.fl., 2012 s. 374; Lundahl och Skärvad, 

1999 s. 116f). Intervjuerna skedde genom direkta möten, s.k. besöksintervjuer, vilket gav 

möjlighet till personlig kontakt och avslappnad stämning (Saunders m.fl., 2012 s. 389). Fyra 

av intervjuerna skedde mellan intervjuarna (två till antalet) och informanten, medan en av 

intervjuerna genomfördes i grupp om två informanter och två intervjuare. I gruppintervjuer 

kan en gruppeffekt förekomma där vissa informanter kan komma att dominera intervjun och 

de andra känna sig undertryckta (Saunders m.fl., 2012 s. 402).  

                                                
8 Intervjuareffekt syftar till samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade som kan snedvrida resultatet 
(Hultén m.fl., 2011 s. 76). 
9 Triangulering innebär att använda olika metoder för datainsamling för att kunna kontrollera och ifrågasätta 
empiriska resultat (Bell, 2006 s 116). 
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För att motverka detta säkerställdes att de två informanterna hade olika ansvarsområden vilket 

ledde till att olika frågor kunde riktas till var och en av informanterna. I och med detta tog 

intervjuaren en mer aktiv roll (Ibid). 

 

Intervjuerna inleddes med enkla och informella bakgrundsfrågor samt information om 

studien, detta för att informanten skulle känna sig bekväm och skapa goda förutsättningar för 

en bättre intervju (Kvale och Brinkmann, 2009 s. 144; Lundahl och Skärvad, 1999 s. 120). 

För att möjliggöra transkribering spelades samtliga intervjuer in med hjälp av 

ljudinspelningsutrustning. Genom inspelning och transkribering kunde intervjuerna återges 

ordagrant i efterhand vilket ökar tillförlitligheten (Repstad, 2007 s. 93). Dessutom var båda 

författarna med vid varje intervju; där ena ställde frågorna och den andra antecknade och 

observerade. Detta gjorde det möjligt att uppmärksamma kroppsspråk och 

diskussionsområden som var intressanta att ställa följdfrågor kring. I slutet av varje intervju 

efterfrågade intervjuarna fem minuters överläggning i enrum för att se över anteckningarna 

och se om det behövdes ytterligare förtydliganden från, eller uppföljningsfrågor till 

informanten. 

3.5 Operationalisering 
Intervjufrågorna var dels öppna för att möjliggöra för följdfrågor, diskussion samt minska 

snedvridna tolkningar från intervjuaren (Lundahl och Skärvad, 1999 s. 116f), dels slutna för 

att få specifik information (Saunders m.fl., 2012 s. 392). De öppna frågorna lämnade även 

utrymme åt informanterna att göra egna tolkningar utan ev. begränsningar från det teoretiska 

ramverket, vilket visade sig lämpligt i samband med författarnas teoribildning. 

 

Frågorna delades in i de olika områdena (se bilaga 1). Introduktionsfrågorna inledde intervjun 

och ställdes för att låta informanten ge en kortare bild av dess anställning och position i 

organisationen. De tre senare områdena ska knyta an till hur miljöarbetet ser ut i 

organisationen. Dessa frågor ämnar ge svar på hur de har strukturerat sitt miljöarbete samt 

vilka mätetal som används. De två sista områdena fokuserar på implementering av mätetalen 

samt vilka miljöåtgärder som har vidtagits. Frågorna i stort kan anses vara processinriktade då 

de är brett formulerade och ger spelrum för informanten att diskutera vad personen i fråga 

tycker är viktigt (Lundahl och Skärvad, 1999 s. 120). Se tabell nedan för exempelfrågor samt 

bilaga 1 för mallen som användes vid intervjuerna. Frågor användes endast som utgångpunkt 

för vidare diskussion kring ämnet; flertalet följdfrågor ställdes under intervjuerna. 
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Frågorna ämnade även vara fria från teoretiska begrepp, då förståelsen för dessa kan skilja sig 

mellan informanten och intervjuaren (Saunders m.fl., 2012 s. 390). På grund av detta 

utelämnades teoretiska begrepp i så stor utsträckning som möjligt för att få en bred diskussion 

kring forskningsämnet. I de fall teoretiska begrepp förekommit har det tidigare genom e-post 

korrespondens fastställts att informanten redan använder samma begrepp med förståelse kring 

ämnet. 

 

  

Miljömål 

 

Mätetal 
 

Förutsättningar 
 

 

Resultat 
 

Teoretisk 

koppling 

 

Styrdokument och 

miljöledningssystem 

Miljöområden Förståelse, relevans 

och kunskapsnivå 

Miljöåtgärder 

Exempelfrågor Hur ser du på Policy för 

hållbar utveckling? 

 

Har ni valt att fokusera 

på några delmål? 

Vilka mätetal 

använder ni i 

dagsläget? 
 

Hur används 

mätetalen? 

Har det funnits några 

svårigheter med 

något mätetal? 

 

Hur har 

medarbetarna 

uppfattat mätetalen? 

Vilka åtgärder har 

ni vidtagit i ert 

miljöarbete? 
 

Hur ser 

uppföljningen av 

miljöarbetet ut? 

 

Tabell 2. Operationalisering av analysmodell 
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3.6 Analys av data 
Analysen av den empiriska datan skedde genom ett tematisk tillvägagångsätt (Bryman, 2008 

s. 528f) där kärn- och underteman för intervjuerna fastställdes i förväg med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Med hjälp av anteckningarna kunde transkriberingarna sammanställas 

utifrån dessa teman för att lättare kunna analyseras. Denna sammanställning skede i två steg; 

först med markering av centrala begrepp och frågor, sedan kategorisering enligt teman. 

Genom att låta båda författarna läsa genom transkriberingarna minskades risken för 

feltolkningar. Ännu en åtgärd för att minska risken för feltolkningar var att reflektera tio 

minuter efter varje intervjutillfälle över vad som sagts under intervjun eftersom dessa 

omedelbara intryck kunde ge bakgrund åt den senare analysen (Kvale och Brinkmann, 2009 s. 

145). 

 

Data analyserades på lednings- och operativnivå där uppfattningar hos ledning, mellanchefer 

och medarbetare jämfördes. På detta sätt gick det att se huruvida implementering av 

miljöarbetet hade skett och hur integrerat organisationen arbetar med gröna mätetal, vilket 

knyter an till studiens forskningsfråga. Studiens underfråga om skillnader mellan hård och 

mjuk sektor löpte parallellt genom hela analysarbetet. 



 19(48) 

Förutsättningar 

 
Resultat 

1 

4 Miljöfrågor, mätetal och agerande i kommunal verksamhet 
 

Under detta avsnitt sker en analys av den insamlade empirin. Först presenteras 

studieobjektens geografiska kontext (se avsnitt 4.1), d.v.s. vilka generella förutsättningar 

organisationerna har att förhålla sig till. Eftersom en del av den empiriska datainsamlingen 

innefattar primär- och sekundärdata om studiens undersökta organisationer ges kortare 

organisationsbeskrivningar (se avsnitt 4.2). Den fortsatta analysen kommer behandla empirin 

enligt analysmodellen (se avsnitt 4.3-4.6). Empirin redovisas genom att exemplifiera 

analytiska sammanfattningar. Analysen renderar i en slutsats i efterkommande avsnitt (se 

avsnitt 5). Nedan presenteras analysmodellen för att visualisera hur den fortsatta analysen 

skett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Analysmodell 
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4.1 Geografisk kontext - Uppsala kommun 
Vid miljöarbete med mätetal är kunskap och förståelse återkommande begrepp. Utifrån 

tidigare forskning är dessa faktorer avgörande för hur miljöarbetet fortskrider samt vilka 

resultat arbetet kommer att leda till. Denna uppfattning bekräftades genom intervjuerna av 

informanterna i såväl mjuk som hård sektor. Uppsala kommun ansågs ligga i framkant när det 

kom till miljöfrågor eftersom tillgång till en tung kunskapsindustri finns; två universitet samt 

en läkemedelsbransch (Lindström, 2015; Friberg, 2015; Khalili och Linde, 2015). 

 

En ytterligare anledning till varför Uppsala kommun ansågs ligga i framkant var att stor del 

av invånarna pendlar till närliggande ort för att arbeta medan dem har Uppsala som sin 

hemstad vilket leder till att kommunens infrastruktur påverkas (Lindström, 2015). Detta 

korrelerar med statistiken över arbetskraftspendling från och till Uppsala; där antalet ut- och 

inpendlare visar att det är fler som pendlar från kommunen än till (SCB, 2013). En tredje 

anledning till kommunens miljöprestationer lyfts fram som en politisk fråga där beslutsfattare 

och partipolitik ansågs vara en stor del av miljöarbetets framgång. Exempelvis menade 

samtliga informanter att den rödgröna sammansättningen i kommunen spelar en betydande 

roll. Detta bekräftas av aktuell statistik där exempelvis Miljöpartiet sedan 2006 ökat sin andel 

röster i kommunen från ca 5 till ca 12 procent vilket är flera procentenheter över partiets 

genomsnitt i landet (Valmyndigheten, 2014). Partiet ingår i rödgrön majoritet för perioden 

2014-2018 (Uppsala kommun, 2014). Studien visar att de kommunala organisationernas 

omgivning kan vara av betydelse för miljöarbetet. 

4.2 Organisationsbeskrivningar 
Nedan följer beskrivningar innehållandes typ av verksamhet, miljöprofil och storlek. I Bilaga 

3 presenteras Uppsala Kommuns organisationsschema där det framkommer att Uppsala 

Vatten & Avfall AB är ett helägt dotterbolag medan Vård & Omsorg och Teknik & Service är 

två produktionsförvaltningar. 
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4.2.1 Uppsala Vatten & Avfall AB 

Uppsala Vatten & Avfall är ett kommunalägt aktiebolag (Linde, 2015) som lovar att “Med 

högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, 

hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall.” (Uppsala Vatten och Avfall 

AB, 2015). Bolaget har hållbar utveckling som sin vision (Uppsala Vatten och Avfall, 2013 s. 

3). Vidare har bolaget ca 170 anställda och omsättning på ca 500 miljoner kronor (Ibid, s. 16-

23). De arbetar fristående från kommunen men måste följa de styrkdokument och riktlinjer 

kommunen ger ut (Khalili och Linda, 2015). Vidare arbetar bolaget med marknadsföring och 

samhällsinformation inriktat på miljöfrågor. Dessutom håller Uppsala Vatten & Avfall AB i 

vissa delar av olika miljöutbildningar (Friberg, 2015). Bolaget har även huvudansvar för 

genomförandet av kommunens etappmål 1 Förnybar och klimatneutral uppvärmning 2020 

(Uppsala kommunfullmäktige 2008). 

4.2.2 Vård & Omsorg 

Vård & Omsorg är en produktionsförvaltning inom Uppsala Kommun. De har en verksamhet 

med ca 4000 anställda och omsättning på 1,7 miljarder kronor. Huvudansvaret ligger i att 

erbjuda träffpunkter, hemvård och vårdboende för äldre samt att funktionshindrade får stöd 

genom olika typer av boenden och fritidsaktiviteter. Visionen är att erbjuda Uppsalaborna 

Sveriges bästa vård och omsorg (Vård & Omsorg, 2015). Förvaltningen är miljöcertifierad 

enligt ISO 14001 och marknadsför detta i upphandlingar och till invånare (Friberg 2015). 

Vård & Omsorg har nyligen genomgått en betydande organisationsförändring där delar av 

verksamheten har flyttats till bl.a. Teknik & Service. 

4.2.3 Teknik & Service 

Teknik & Service projekterar, anlägger och underhåller fastigheter, gator, parker, 

idrottsanläggningar samt fritids- och friluftsanläggningar. De är Uppsala kommuns interna 

leverantör inom måltidsproduktion. Produktionsförvaltningen har ca 900 anställda och 

omsättning på ca 1,1 miljard kronor (Teknik & Service, 2014 s. 17). Förvaltningens 

målsättning uttrycks som “[...] att skapa nytta och mervärde i våra tjänster genom att 

kontinuerligt utvecklas.” (Ibid, s. 4). Förvaltningen har nyligen genomgått omfattande 

organisationsförändring där t.ex. måltidsförsörjningen till skolor från Vård & Bildning (nu 

Vård och Omsorg) flyttats till Teknik & Service (Åsbrink, 2015). 
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4.2 Kommungemensamma miljömål 
Kommunen har ett övergripande styrdokumentet “Policy för hållbar utveckling”. Detta 

styrdokument representerar den allmänna hållbarhetsdiskussion som förs i kommunen och 

kännetecknas av sammanfattande, breda och översiktliga miljömål. Dokumentet sammanfattar 

abstrakta mål som kommunens ledning styr sina underställda verksamheter med. För 

utförligare beskrivning av policyn se Bilaga 4. Kommunens verksamheter måste därmed följa 

styrdokumentet som grundas i tre områden (Uppsala kommunfullmäktige 2008). Dessa 

områden har samma konstellation som TBL har; mänskliga rättigheter (socialt), ansvarsfullt 

resursutnyttjande (miljömässigt) och tillväxt (ekonomisk). Detta bör således påverka de olika 

verksamheternas rapportering och arbete med ett multi-intressentperspektiv. 

 

Med TBL i styrdokumentet blir de olika verksamheterna tvungna att arbeta mot och för 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Styrdokumentet försöker integrera de tre 

områdena i ett dokument. Områdena ges lika stort utrymme vilket kan vara en signal om att 

ledningen anser att varje del är lika viktig. Vidare används tre begrepp, ej synkroniserade med 

TBL, i dokumentet som verktyg för att uppnå var och en av de uppsatta målen; begreppen är 

samverkan, långsiktighet och uppföljning (Uppsala kommunfullmäktige 2008). Det kommer 

visa sig senare i analysen att innebörden av dessa begrepp uppfattas lika av informanterna 

personligen men att efterlevnaden skiljer sig åt. 

 

När informanterna i såväl hård som mjuk sektor beskrev policyn uppfattades den som bred 

och övergripande, vilket uppfattades som både en svaghet och en styrka. De eventuella risker 

som kan uppstå i och med policyns bredd är likt de som återfinns i tidigare forskning om CSR 

och miljöarbete; att miljömålen blir för abstrakta och övergripande och därmed svåra att 

omsätta i praktiken. Utan konkreta direktiv eller riktmärken blir arbetet och uppföljning svårt, 

vilket flera informanter kunde intyga. Exempelvis menade en produktionsdirektör i hård 

sektor att policyn inte efterlevs fullt ut i kommunen och framförallt att det inte sker 

uppföljningar på kommunalledningsnivå (Åsbrink, 2015).  
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Inom mjuk sektor ansågs policyn inte förankrad i organisationen med hänvisning till bristande 

kommunikation. Bättre uppföljning var även inom mjuk sektor något som efterfrågades, med 

tillägget att det även saknades tillräckliga riskanalyser kring vad som krävs för att nå de 

uppsatta målen (Friberg, 2015). Policyns bredd ansågs även vara en styrka eftersom de olika 

verksamheterna då kunde koppla egna konkreta och fokuserade miljöprogram till policyn 

(Lindström, 2015). 

 

Miljöansvarig och miljömedarbetare uttryckte dessutom önskemål om en bredare och mer 

anpassningsbar policy (Khalili och Linde 2015). Dessa två anledningar till en bredare policy 

tyder på önskemål om ökad flexibilitet i miljöarbetet. 

 

Policy för hållbar utveckling återfinns i årsredovisning och bokslut för två av 

organisationerna; en i hård och en i mjuk sektor (Uppsala Vatten & Avfall AB, 2013; Vård & 

Bildning, 2013). Detta i form av sammanfattningar eller särskilt utrymme i samband med 

redovisningar av uppföljningar. Informanternas uppfattning tillsammans med externa 

dokument visar på att verksamheterna strävar efter att följa policyn och den kommuniceras 

såväl internt som externt. Detta visar på en tydlig koppling till integrerad rapportering; 

förklarad i det teoretiska ramverket. 

 

Ytterligare styrdokument som kommunen antagit är “Miljö och Klimatprogram 2014-2023” 

som ämnar konkretisera Policy för Hållbar utveckling. I programmet har åtta etappmål tagits 

fram och fastställs (Uppsala kommunfullmäktige, 2014). Etappmålen i programmet ges 

delade meningar i såväl mjuk som hård sektor. I hård sektor ansågs flera av etappmålen i 

programmet inte tillämpbara för verksamheten ifråga, men trots detta behövde organisationen 

redovisa och förklara sina åtaganden inom områdena, exempelvis etappmål 2 Solenergi 

(Khalili och Linde, 2015). Detta kan anses som ett exempel på att programmet vars syfte är att 

underlätta och konkretisera miljöarbetet istället försvårar för organisationen. För 

produktionsförvaltningarna i både mjuk och hård sektor ansågs “fossilbränslefri kommunal 

fordonspark 2020”, etappmål 2, som ett konkret och väl fungerande miljömål som dessutom 

kunde implementeras från kommunalt övergripande styrdokument ner till lägsta 

organisatoriska nivå. 
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4.3 Mätetalens förekomst 
Enligt det teoretiska ramverket kan gröna mätetal klassificeras som beskrivande mått, 

produktivitets- eller prestationsmått. De har olika egenskaper för att förklara hur arbetet med 

miljöfrågorna fortskrider. De mest förekommande indikatorerna, som också är lättast att 

samla in och rapportera, är de beskrivande mätetalen. De beskrivande måtten återfinns i 

kommunens Hållbarhetsportal vilket är ett intranät ämnat att rapportera och kommunicera 

gröna mätetal. I denna portal kan t.ex. varje enhetschef gå in och se sina siffror (Lindström, 

2015; Roman, 2015). Dock kan inte portalen producera några jämförande tal (Lindström, 

2015), vilket gör att dessa siffror endast blir beskrivande. Enhetscheferna får genom portalen 

en uppfattning om hur de i dagsläget presterar inom olika miljöområden. 

 

Ett område där både hård och mjuk sektor lyckats omvandla ett beskrivande styrtal till ett 

produktivitetsmått är koldioxidutsläpp. Eftersom det årligen rapporteras vilka framsteg som 

gjorts i frågan samt att konkreta åtgärder har vidtagits för att minska utsläppsnivån har 

mätetalet blivit ett produktivitetsmått. Även elförbrukning har i största möjliga mån gjorts 

mer konkret för att få till ett produktivitetsmått. Enhetschef i mjuk sektor menar att de 

uppmuntrar till att arbeta mer energisnålt (Roman, 2015). Åtgärderna bidrar till att en 

utveckling kan spåras med hjälp av mätetalet. År 2014 rapporterade Vård & Omsorg att de 

ökat andelen ekologiska livsmedel från 17 till 22 procent (Vård & Bildning, 2014, s.1) vilket 

visar på att de även inom detta område arbetar aktivt med mätetalet och använder 

produktivitetsmått. 
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4.4 Förutsättningar 
För att mätetal ska användas på ett effektivt sätt och leda organisationen mot uppsatta 

miljömål krävdes uppfyllandet av flera förutsättningar. 

4.4.1 Rätt mätetal på rätt plats 

Mätetalen ska vara lättförståeliga och kopplade till verksamheten på ett konkret sätt för att de 

ska fungera som effektiva styrtal. Att det finns en tydlig koppling mellan det uppsatta målet, 

mätning och åtgärd är ett viktigt flöde för implementeringen av ett miljömål. Eftersom miljö 

är ett komplext område kan det i många fall vara svårt att omvandla abstrakta miljömål ner till 

drivande och konkreta mätetal. Avdelningschef i hård sektor menade att det är lätt att mäta 

och rapportera utsläpp men att koppla mätetalet till åtgärder har varit svårare. Orsaken till 

detta är att verksamheten är differentierad i typ, art och volym vilket gör det svårt att jämföra 

mellan olika avdelningar och producera drivande mätetal (Lindström, 2015). När mätetalet 

inte konkret kan knytas till åtgärder utan istället blir ett rapporteringsmoment tappar talet sin 

relevans. 

 

Både sektorsöverskridande verksamhet och mjuk sektor har försökt frångå det faktiska 

mätetalet och istället fokusera på vad som kan göras i det dagliga arbetet för att påverka 

styrtalet i rätt riktning. Miljöansvarig i mjuk sektor lyfter fram att de nu aktivt jobbar med att 

byta ut fordon till fossilbränslefria (Friberg, 2015) och därmed påverkas mätetalet i linje med 

miljömålet. Teknik & Service har också fokuserat på praktiska åtgärder för att minska 

koldioxidutsläpp och kommunicerar ut till sina medarbetare vad de kan göra för att påverka 

styrtalet. Åtgärderna är förknippade till det gröna mätetalet koldioxidutsläpp vilket gör det 

relevant. Eftersom det ursprungliga mätetalet inte gick att implementera som det var skapades 

nya mätetal som ansågs mer relevanta för att styra medarbetarna till miljöåtgärder i 

verksamheten. 

 

Eftersom kommunen är en diversifierad organisation måste de olika verksamheterna plocka ut 

de mätetal som är relevanta för dem. En risk som uppdagades var att kommunen, genom 

styrdokumentet, styr en verksamhet som de inte har full förståelse för. Ett exempel som 

belystes inom hård sektor var målet om införandet av solceller. Införandet av solceller är inte 

en effektiv investering för bolaget, utan istället vore införandet av en värmeväxlare ett bättre 

alternativ med mindre miljöpåverkan (Khalili och Linde, 2015). En annan aspekt av 

kommunens övergripande arbete som har effekt i den dagliga verksamheten är nyttjandet av 
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de upphandlingar som kommunen gör. Upphandlingarna gör att verksamheterna kommer 

långt ifrån kravställning och de åsikter som förs fram i referensgrupper får endast marginell 

effekt (Friberg, 2015; Lindström, 2015; Khalili och Linde, 2015). Detta leder till att de beslut 

som tas längre upp i kommunen inte får samma relevans ute i de olika verksamheterna. 

4.4.2 Kunskapsnivå 

Förståelsen för varför mätetalet används och vad det bidrar med är en viktig aspekt för att 

miljöarbetet ska kunna implementeras. Att mätetalen är lätta att förstå är ett av de kriterier 

som flera teoretiker tar upp som en förutsättning för effektivt användande av nyckeltal. För att 

få till den förståelse som krävs för miljöarbetet har Teknik & Service försökt koppla sina 

miljöåtgärder till ekonomi. Kopplingen miljö och ekonomi har ökat motivationen hos chefer 

och medarbetare, kan det sparas pengar genom att inte ha en tjänstebil utan använda bilpool 

ger det starkare incitament än att prata om utsläpp och miljöpåverkan (Lindström, 2015; 

Åsbrink, 2015). Anledningen till att det ser ut så idag anses vara knutet till att kunskapsnivån 

inte är hög. Det har dock skett en ordentlig utveckling de senaste fem åren då det tagits språng 

i både förståelse och engagemang för frågan (Lindström, 2015). Kunskapsnivån är dock 

fortfarande mycket varierad och skulle behöva höjas inom förvaltningen (Åsbrink, 2015). 

 

Samma trend har påvisats inom mjuk sektor där inställningen till miljöarbetet är mer positiv 

idag. Att få in en förståelse för varför enheterna ska ha ett miljötänk har varit ett omfattande 

jobb. Olika enheter har tagit emot miljöarbetet på olika sätt, där vissa ligger i framkant och 

kommit långt i implementering och förståelse medan andra ligger längre bak (Friberg, 2015). 

Vård & Omsorg har placerat ut miljöombud i deras olika enheter som ämnar öka förståelsen 

för miljöarbetet ute i verksamhetens lokala delar (Friberg, 2015). En koppling kan göras till 

uttalande från en enhetschef att medarbetarna visar på en större miljöförståelse (Roman, 

2015) vilket tyder på att implementeringen har varit framgångsrik i mjuk sektor. 

 

En intressant skillnad som påvisats är att medarbetare i hård sektor inte behöver inneha 

samma miljömedvetenhet som i mjuk. Då många av processerna är standardiserade i hård 

sektor kan inte den enskilda medarbetaren på samma sätt påverka miljöarbetet i sitt dagliga 

arbete (Khalili och Linde, 2015). Det är mer på ett upphandlingsstadie som bolaget kan vara 

med och påverka och ställa krav och dessa riktlinjer implementeras sedan i produktionen. På 

så sätt blir inte medarbetarens ansvar lika stort och det ställs lägre krav på förståelse och 

medvetenhet kring gröna mätetal och dess koppling till miljöåtgärder. 
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För att höja kunskapsnivån arbetar kommunen idag aktivt med att utbilda sin personal i 

miljöfrågor. Dessa utbildningar är indelade i tre steg, där steg ett och två är 

kommungemensamma som ansvariga inom varje enhet ska delta i. Steg tre är 

verksamhetsspecifik där medarbetare inom varje enhet utbildas i miljöfrågor som rör deras 

organisation. I den verksamhetsspecifika utbildningen klargörs vilka miljömål som ska 

uppfyllas och vilka områden som är viktiga att arbeta med ur en miljösynpunkt. Exempelvis 

använder mjuk sektor sig av ca 250 miljöombud ute bland de lokala enheterna (Friberg, 

2015). Dessa ombud ska hjälpa och påminna enhetschefen om viktiga miljöåtgärder som ska 

utföras på enheten. Dessutom ska de föra miljöinformationen vidare (Roman, 2015) så att 

kunskapen kring miljöfrågorna integreras genom hela organisationen. Eftersom 

miljöombudets roll och arbetsuppgifter togs emot på ett positivt sätt av enhetscheferna kan 

antalet miljöombud anses som en viktig del i implementeringen av miljöledningssystem, 

miljöarbete och öka medvetenheten. 

 

Genom de beskrivna åtgärderna kan en kunskapsbas inom verksamheten säkras och 

miljöarbetet förbättras över tid. Mjuk sektor arbetar även sedan årsskiftet med miljöinfo som 

är ett informationsblad som rör uppdateringar och information kring miljöarbetet (Friberg, 

2015). Denna typ av information kan tänkas leda till ökad kunskap inom miljö. I den 

sektorsöverskridande verksamheten används inte denna typ av kommunikationsmedel och kan 

därmed tänkas vara en av anledningarna till att kunskapsnivån anses för låg bland 

medarbetarna när det kommer till miljöarbete. 

 

I hård sektor har Uppsala Vatten & Avfall fått en betydande roll vad gäller miljöarbetet i 

kommunen, då deras verksamhet är direkt kopplad till miljö. Att bolaget är kunskapsintensivt 

på området har visat sig genom att de exempelvis ansvarar för olika miljöutbildningar och 

däribland delar av de kommunalgemensamma utbildningarna. De har även som mål att öka 

miljömedvetenheten hos invånarna i Uppsala vilket har påvisats genom att de är ute med 

personal och informerar om vad exempelvis avfall kan ha för miljöpåverkan (Khalili, 2015). 
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4.4.3 Kommunikation 

Enligt det teoretiska ramverket bör kommunikationen fungera i organisationerna för att 

miljöarbetet ska ske effektivt. Miljöansvarig och avdelningschef i hård sektor, som arbetade 

med entreprenader, pekade på kommunens centrala upphandling som ett problemområde 

(Linde, 2015; Lindström, 2015). Eftersom all upphandling av entreprenader sker centralt i 

kommunen kan inte entreprenaderna och de olika enheterna kommunicera effektivt. 

Exempelvis önskade avdelningschef för Teknik & Service att kommunen och förvaltningarna 

skulle kunna utöka sin samverkan och förbättra kommunikationen kring miljöarbetet genom 

att få olika entreprenader att samordna användning av byggmaterial och utrustning samt 

hantera spill och byggavfall gemensamt (Lindström, 2015). För detta behövs en fungerande 

kommunikation mellan upphandlingsenhet, entreprenadaktörer och förvaltningsenheterna. 

 

Kommunikationen mellan ledning och förvaltningarna kan därmed tillskrivas vissa brister. 

Däremot försöker organisationerna själva bygga ut och förbättra kommunikationen kring 

miljöfrågor och även specifika mätetal. Här får användningen av “miljöinfo” i mjuk sektor 

betydelse för hur miljöåtgärder kommuniceras. Denna information kommuniceras även vidare 

av enhetscheferna genom s.k. arbetsplatsträffar (apt) (Roman, 2015) där bl.a. miljöfrågor 

diskuteras. 
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4.5 Resultat av mätetalens användning 
Under detta avsnitt analyseras miljöåtgärder (se Bilaga 2 för ytterligare påvisade åtgärder) och 

uppföljning. 

4.5.1 Miljöåtgärder 

Mätetalens förekomst i organisationerna har lett till ett flertal åtgärder för att minska deras 

miljöpåverkan. Antagandet om att mätning kan leda till handling bekräftas således. Ett 

mätetal som lett till konkreta åtgärder i samtliga organisationer var koldioxidutsläpp vilket 

enligt studiens teoretiska förväntningar anses vara ett av de viktigaste miljöområdena att 

minska påverkan inom. Exempelvis har det inom såväl sektorsöverskridande verksamhet som 

i mjuk sektor satts upp egna mål om att öka andelen fossilbränslefria fordon genom bl.a. byta 

ut befintliga fordon till eldrivna. Enligt miljöansvarig i mjuk sektor har verksamheten som 

mål att byta ut 42 fordon per år (Friberg, 2014), medan avdelningschef i Teknik & Service 

berättar att deras verksamhet har ett mål på att öka andelen fossilbränslefria fordon med 20 

procent årligen fram till 2020. Dessa två exempel belyser investeringar som på kort sikt 

medför ekonomiska kostnader men motiveras med långsiktigt miljöperspektiv. 

 

En del mätetal kopplade till vissa miljömål har även lämnats utan mätning och användning 

eftersom kostnaderna att ens genomföra åtgärderna ansetts för höga. I hård sektor menar 

miljöansvarig att tunga fordon skulle kunna bytas ut till fossilbränslefria men att 

infrastrukturen i kommunen inte är tillräckligt utvecklad för detta och att kostnader för sådana 

investeringar är för höga för organisationen att bära själv (Linde, 2015). Liknande uppfattning 

påvisas även i Teknik & Service där exempelvis produktionsdirektör menar att verksamheten 

skulle kunna uppnå 100 procent ekologiska livsmedel i kommunen omgående men att 

prisbilden för ekologiska produkter inte tillät det och därmed av kostnadsskäl sätts målen 

lägre; till 28 procent för 2015 (Åsbrink, 2015). Härmed påvisas att ekonomiska hinder 

hämmar vidtagande av miljöåtgärder. 

 

Förekomsten av mätetal inom hård sektor har kopplats till direkta åtgärder för att minska 

miljöpåverkan, vilket förstärker det teoretiska antagandet om att mätning leder till handling. 

Exempelvis har vattenföroreningar från tredje part, i detta fall en annan myndighet, (Uppsala 

Vatten och Avfall AB, 2013) lett till investeringar i kolfilter för reningsverken (Linde, 2015). 

Vilket visar på ett långsiktigt ansvarstagande trots ekonomiska kostnader. 
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Mätningar på projekt- och enhetsnivå har visat sig vara effektiva för att hitta åtgärder för 

minskad miljöpåverkan. Det påvisas framförallt när det kommer till energiförbrukning som är 

ett betydande område för såväl miljöpåverkan som för kostnadsbilden i organisationerna. I 

mjuk sektor menar enhetschef att kostnaden för elanvändning leder till ökad 

miljömedvetenhet (Roman, 2015) vilket tyder på att ekonomiska incitament leder till 

miljöåtgärder. Detta antagande bekräftas även av avdelningschef i Teknik & Service som 

menar att mätningar i realtidsdata av bl.a. utom- och inomhustemperatur samt luftfuktighet 

lett till kostnadseffektivare projekt. Detta visade sig tydligt vid energieffektiveringsprojekt av 

kommunens idrottsanläggningar, framförallt ishallar. För ishallarna ledde mätningarna till att 

det gick att spåra de största energibärarna som sedan kunde regleras på ett effektivare sätt och 

därmed på årsbasis sänka totala energianvändningen med ca 40 procent (Lindström, 2015) 

vilket därmed blir såväl en miljö- som kostnadsfråga. 

4.5.2 Uppföljning 

Uppfattningen om huruvida miljöarbetet följdes upp i de olika organisationerna varierade 

mellan informanterna. Policy för hållbar utveckling, Klimatprogrammet och ISO 14001 

kräver alla att det sker uppföljning kring miljöarbetet. Däremot ansågs uppföljningen kring 

miljöarbetet behöva förbättras. Enligt samtliga informanter arbetar de tre undersökta 

organisationerna mot att uppfylla kraven för att kunna certifiera sig enligt ISO 14001. Därmed 

genomfördes regelbundna internrevisioner och miljöutredningar för att finna 

förbättringsområden (Friberg, 2015; Lindström, 2015). Detta tyder på att miljöledningssystem 

har betydelse för hur redovisning och uppföljning sker. 

 

Värdering och uppfattning av certifieringen skilde sig däremot åt mellan organisationerna. 

Gemensamt för informanterna var uppfattningen om att certifiera sig medförde omfattande 

kostnader, både i faktiskt certifiering och i arbetet mot att uppfylla certifieringskraven. 

Däremot huruvida kostnaderna ansågs försvarbara skiljde sig mellan mjuk och hård sektor. 

Inom hård sektor prioriterades kostnadseffektivitet och flexibilitet vilket därmed ledde till att 

certifieringsmomentet inte ansågs attraktivt. Exempelvis menar både produktionsdirektör och 

avdelningschef i sektorsöverskridande verksamhet att det var viktigt att hålla kostnaderna 

nere och att det inte fanns något mervärde i den faktiska certifieringen, däremot att arbeta 

utifrån kraven och mot uppfyllandet av dessa ansågs viktigt (Lindström, 2015; Åsbrink, 

2015). Denna uppfattning delades av miljöansvarig och medarbetare i hård sektor med 
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tillägget att de strävar att uppfylla egna krav som är högre ställda än både ev. certifieringar 

men också lagstiftning när det gäller t.ex. olika utsläpp (Linde och Khalili, 2015). 

 

I mjuk sektor uppfattades certifieringen annorlunda då de valde att certifiera sig 2015. 

Exempelvis menar miljöansvarig att certifieringen blivit en stor del av organisationens 

marknadsföring mot invånare och mot leverantörer i upphandlingssituationer (Friberg, 2015), 

själva certifieringen ansågs därmed skapa mervärde. I och med sin certifiering blev även 

externrevision en viktig del i miljöarbetet. Arbetet med revisioner och utredningar kan anses 

medföra extra arbetsuppgifter för medarbetare. Men eftersom de i mjuk sektor redan arbetar 

med internrevisioner ansågs de externa inte vara belastande (Roman, 2015). Detta tyder på att 

befintlig struktur och nivån på miljöarbetet har betydelse för kommande förändringar i 

organisationen. En organisation som redan arbetar strukturerat kring miljö har således lättare 

att implementera förändringar i miljöarbetet. 

 

För Teknik & Service och Uppsala Vatten & Avfall följs miljöarbetet upp och båda 

organisationerna använder sig av internutredningar (Linde, 2015;Lindström, 2015;Åsbrink, 

2015), trots avsaknad av certifiering. Som en del av uppföljningen kring miljöarbetet används 

avvikelserapportering i såväl mjuk som hård sektor, för uppföljning och förbättring av rutiner. 

Exempelvis menar miljöansvarig i mjuk sektor att en avvikelse om en dement patient som 

rymmer från ett hem måste inkludera miljöpåverkan i rapporten om att sökandet gick tillväga 

med hjälp av fordon och därmed lett till koldioxidutsläpp (Friberg, 2015). 
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5 Slutsats 
 

Genomförd studie ämnade besvara forskningsfrågan “Vilka förutsättningar behövs för 

användning av gröna mätetal och vilka åtgärder leder dem till?” samt underfrågan “Hur ser 

detta ut i mjuk respektive hård sektor?”. 

 

En av förutsättningarna som upptäcktes var först och främst att miljöarbete kräver kunskap. 

Denna kunskap handlade dels om varför miljöarbete är viktigt, dels vilka mätetal som ska 

användas och hur dessa ska kopplas till olika miljömål. Detta tydliggjordes när kunskap i 

miljö och mätning efterfrågades i såväl hård som mjuk sektor. Innan prestationer började 

mätas inom olika miljöområden behövdes en relevans klargöras för vilka miljömål 

verksamheterna ska arbeta mot. Brist huruvida mätetal och mål uppfattas som relevanta kan 

leda till att mätning och målsträvande hämmas. 

 

För att avgöra relevansen av miljömål och mätetal fick ekonomiska kopplingar en betydande 

roll. Studien visade att ekonomiska incitament och kostnader hade betydelse på huruvida 

gröna mätetal och miljömål ansågs relevanta för verksamheten. I samband med såväl kunskap 

i miljö, relevans i miljömål och mätetal behövdes en fungerande kommunikation såväl inom 

som till organisationen. En viktig del i miljöarbetet som hänförs till att organisationerna 

bedriver verksamhet under kommunalt styre är att de även är i behov av att styrdokument och 

riktlinjer kommuniceras på fungerande sätt. Brister i kommunikationen mellan 

kommunledning och organisationen kan leda till att delar av, eller hela, styrdokumenten inte 

får ämnad effekt. Trots efterfrågandet av ytterligare kunskap inom miljö och mätetal samt 

vissa brister i kommunikation kunde organisationerna uppvisa flertalet åtgärder relaterat till 

miljömålen. För att mätning och handling ska kunna överblickas samt utvärderas spelar 

uppföljning en viktig roll. Uppföljningen av miljöarbetet fungerar dels som en 

kontrollmekanism, dels som underlag för fortsatt miljöarbete. 

 

I studien påvisas att skillnaderna mellan mjuk och hård sektor inte var särskilt stora i 

avseendet vilka mätetal som förekom samt hur dessa används. Skillnaderna antogs 

inledningsvis i studien vara fler till antalet än vad det faktiskt visade sig vara. De miljömål 

och mätetal som var svåra respektive lätta att följa och använda visade sig vara desamma 

oavsett hård och mjuk sektor. Koldioxidutsläpp och energianvändning utmärktes som de två 

mål som organisationerna enklast kunde mäta och finna lämpliga åtgärder för. Dessa är två 
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områden som i teoretiska sammanhang lyfts fram som de effektivaste sätten att minska 

miljöpåverkan på. Mätetalen fungerade väl eftersom de gick att bryta ner från abstrakt 

miljömål till lägsta organisatoriska nivå. När det gällde exempelvis ekologiska livsmedel och 

solenergi ansågs dessa vara svårare att mäta och åtgärda; dels av kostnadsskäl dels avsaknad 

relevans. 

5.1 Praktiska lärdomar 
Det gick att påvisa att det fanns viss skillnad mellan hård och mjuk sektor i hur 

organisationerna drev sina miljöarbeten (d.v.s. inte bara vilka mätetal som används). Därmed 

kan organisationerna lära av varandra och på så sätt utveckla sin kunskap inom miljö och 

mätning. I mjuk sektor sker ett aktivt arbete med att utveckla kommunikationen kring miljö 

medan sektorsöverskridande verksamheten visade på framgångar med mätning på 

projektnivå. Inom hård sektor visades, utöver en miljövänlig produktion, marknadsföring i 

miljöfrågor trots att detta inte ansågs försvarbart ur ett miljö- och ekonomiperspektiv på kort 

sikt. Detta motiverades genom ökad miljömedvetenhet hos invånarna på lång sikt som skulle 

underlätta för verksamhetens produktion. 

5.2 Framtida forskning 
Fortsatt forskning inom hållbar utveckling och kommunal verksamhet visades sig behövlig 

under studiens gång. För att komma längre i förståelse och konstruktion av gröna mätetal 

krävs fler studier i olika miljöområden t.ex. effektivare energianvändning. Från 

organisationernas håll kunde studier i konkreta åtgärder lyftas fram, exempelvis vilken 

miljöpåverkan en viss materialanvändning vid byggande av vägar kan ha. En ökad förståelse 

om miljöpåverkan inom olika områden skulle kunna leda till ökad användning av mätetal, 

vilket i sin tur skulle kunna möjliggöra fler fruktsamma studier kring användning av gröna 

mätetal och koppling till åtgärder. Ytterligare teoretiskt bidrag inom ekonomistyrning från 

framtida forskning vore huruvida miljöpåverkan bör mätas på projekt- eller verksamhetsnivå. 

I studien visades det sig att miljöpåverkan på projektnivå användes i två organisationer och i 

den tredje så undersökte de huruvida miljöanalys och mätning skulle ske på projektnivå eller 

inte. Således fanns även ett praktiskt intresse av vilken organisationsnivå mätningar bör göras 

på.
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Bilaga 1 – Mall Intervjufrågor 
 

Instruktioner för intervjufrågor 

Varje delområde för intervjun ges först ett kortare påstående eller förklaring sedan följer ett 

antal huvudfrågor. Under själva intervjun vill vi förbehålla oss rätten att komma med 

ytterligare följdfrågor för att skapa ett djupare utbyte av erfarenheter och åsikter. 

 

Kort om dig 

Denna information vill vi ha för att få en uppfattning om vilken typ av intervju detta blir. Om 

du vill kan denna information göras anonym i samband med redovisningen av studien. 

 

1. Vad heter du? 

2. Vad har du för tjänst? 

3. Hur länge har du jobbat inom denna verksamhet? 

 

Uppsala kommun 

Uppsala kommun har i dagsläget kommit långt i sitt miljöarbete. 

 

4. Varför tror du kommunen arbetar så aktivt med miljöfrågor? 

 

Policy för hållbar utveckling 

Kommunen har en policy för hållbar utveckling. 

 

5. Hur ser du på policyn? 

6. Ser du några styrkor i den? 

7. Ser du några svagheter i den? 

8. Anser du att det funnits svårigheter med delar eller med vissa moment i implementeringen? 

9. Har ni valt några delmål ur policyn som ni fokuserat på ute i era verksamheter?
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Miljöledningssystem 

För att arbeta med miljöfrågor används ibland s.k. miljöledningssystem. Ett exempel på 

miljöledningssystem är miljöcertifieringen ISO 1400. Ett miljöledningssystem innebär att 

organisationen arbetar på ett strukturerat sätt med miljöfrågor. 

 

10. Har ni i dagsläget något miljöledningssystem som ni arbetar efter? 

Om ja, följande frågor 

11. Skulle du kunna berätta kortfattat hur ni använder er av det/dessa? 

12. Hur ser arbetet ut centralt? 

13. Hur ser arbetet ut lokalt ute i verksamheterna? 

 

Mätetal/Styrtal 

I samband med miljöarbete är det vanligt förekommande att använda styrtal/mätetal/nyckeltal 

som är kopplade till olika miljömål. 

 

14. Vilka styrtal har ni använt? 

15. Vilka styrtal använder ni i dagsläget? 

16. Hur ofta mäter ni dem? 

17. Hur används dem? 

18. Anser du att det finns styrtal som har varit svåra att mäta? 

19. Hur anser du att medarbetarna uppfattat eller förstått sig på mätetalen/styrtalen? 

 

Miljöåtgärder 

Syftet med policyn för hållbar utveckling är att det ska leda till ökad miljömedvetenhet och 

förståelse för miljöfrågor. Detta i sin tur ska leda till faktiska miljöåtagande/åtgärder. 

 

20. Vilka konkreta åtgärder har ni gjort inom era verksamheter för att arbeta med era 

miljömål? 

21. Har ni några åtgärder som ni vill men som ni inte kan genomföra, d.v.s. finns det några 

hinder för att vidta åtgärder? 

22. Hur ser ni på framtiden, har ni några miljöåtgärder inplanerade?
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Inställning och attityd 

Eftersom viljan att agera enligt uppsatta mål påverkas av människors inställning och attityd 

till uppgiften vill vi veta lite hur detta ser ut i er verksamhet. 

 

23. Vad anser du om enhetschefernas och medarbetarnas inställning till miljöarbetet? 

24. Har det uppstått konflikter eller friktion mellan dig, områdeschefer, enhetschefer och 

medarbetare med hänsyn till hållbarhetsarbetet? 

25. Hur har kontakten med andra aktörer som t.ex. leverantörer fungerat med hänsyn till 

miljömål och åtgärder?
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Bilaga 2 – Miljöåtgärder 
 

Då det inte ansågs relevant att presentera samtliga miljöåtgärder som påvisats under studiens 

gång i den löpande texten följer här en lista över dem. Dessa miljöåtgärder är hämtade både 

från mjuk och hård sektor. 

 

1. Införskaffandet och användandet av cyklar 

2. Bilpool istället för egna tjänstebilar 

3. Elbilar istället för fossilbränsledrivna 

4. Byte av vitvaror till mer miljövänliga alternativ 

5. Tvätta med fulla tvättmaskiner samt användandet av förinställda miljöprogram 

6. Ekologiska livsmedel 

7. Källsortering i kontor 

8. Kemikalieförteckningar 

9. Investeringar i olika filter (t.ex. kolfilter) 

10. Reglera luftfuktighet 

11. Inne- och utebelysning (t.ex. släcka lampor) 

12. Värmeanvändning (t.ex. kolla element och reglera temperatur efter realtidsdata) 

13. Vattenanvändning 

14. Återanvändning av avloppsslam till åkerbruk
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Bilaga 3 – Organisationsschema Uppsala kommun 
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Långsiktighet för hållbar 
utveckling 
Ett hållbart samhälle innebär att social sam-
manhållning, ekonomisk utveckling och 
välfärd förenas med en god och trygg miljö 
för medborgarna. Utmaningarna i ett samhälle 
som ständigt förändras är många. Med kraft, 
engagemang, och tydlig inriktning ökar möj-
ligheten att nå en långsiktigt hållbar utveck-
ling med särskilt fokus på tillväxt, folkhälso- 
och miljöarbete. Samverkan, långsiktighet och 
kontinuerlig uppföljning är nödvändigt för att 
säkra att vi steg för steg utvecklas i önskad 
riktning.
Vår policy för hållbar utveckling ska genom-
syra alla kommunens verksamheter och bolag. 
Policyn har ett integrerat synsätt som utgångs-
punkt. Övergripande inriktningsmål med ef-
fektmål i varje nämnd ska säkra arbetet för en 
hållbar utveckling i Uppsala kommun under 
kommande IVE-period. 

Långsiktig hållbarhet
Uppsala kommun ska:
• uppmuntra delaktighet genom att skapa 

mötesplatser där människor har möjlighet 

5  Policy för hållbar utveckling

att aktivt delta i samhällslivet. För att också 
få förtroende för demokratin ska männis-
kor mötas med öppenhet för olika åsikter, 
särskilt i frågor som har stor betydelse i 
deras liv. Fokus läggs på grupper som idag 
är delaktiga i liten utsträckning,

• verka mot utanförskap och främja möjlig-
heter för alla som vill och kan arbeta. Fokus 
bör läggas på grupper som står utanför 
arbetsmarknaden eller som av olika anled-
ningar kan ha svårigheter att delta i arbets-
livet,

• verka för att alla människor ska känna 
trygghet både i den fysiska och i den sociala 
miljön - såväl i stadens offentliga rum, som 
i de verksamheter som kommunen ansvarar 
för. Tryggheten gäller även kontakter med 
företrädare för Uppsala kommun. Fokus 
bör läggas på att skapa trygghet för utsatta 
grupper,

• bidra till att skapa förutsättningar för att 
kvinnor och män i Uppsala har samma makt 
och möjligheter att forma sina liv.  Männis-
kor som kommer i kontakt med kommunen 
ska behandlas på likvärdigt sätt oavsett kön. 
Fokus ska läggas på jämställdhetsintegre-
ring av all kommunal service och kommu-

Bilaga 4 – Policy för hållbar utveckling 
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nalt finansierad service samt ett intensifierat 
jämställdhetsarbete i den egna organisatio-
nen,

• främja goda levnadsvanor i sin kontakt med 
medborgarna. Förebyggande insatser ges 
extra utrymme för att bidra till långsiktigt 
god hälsa. Särskilt stimulera till goda kost-
vanor, fysiska aktiviteter och förutsättningar 
för en god psykisk hälsa. Tillgänglighet och 
tillräcklig omfattning på rekreationsmiljöer 
ska säkras. Fokus ska läggas på att nå de 
grupper där hälsan mest behöver förbättras,

• arbeta aktivt för att minska klimatgasutsläp-
pen, genom förbättrad hushållning med 
energi, genom hållbart resande och genom 
att främja ny teknik. Fokus ska också läggas 
på att underlätta för människor att i sina 
levnadsvanor minska miljöbelastningen,

• bidra till att skapa förutsättningar för att 
befintliga företag ska utvecklas och nya 
etablera sig inom kunskapsintensiva fram-
tidsbranscher samt service- och upplevelse-
näringar. Kommunen ska verka för en väl 
fungerande infrastruktur, serviceinriktad 
egen verksamhet och snabb och rättssäker 
myndighetsutövning. Utveckling och mark-
nadsföring av Uppsala sker i nära samver-
kan med näringslivet.

Policy för hållbar utveckling 

mänskliga rättigheter 
Uppsala kommun ska kännetecknas av att 
verka för mänskliga rättigheter i all sin 
verksamhet, i allt sitt sätt att påverka sam-
hällsutveckling och i allt samarbete med 
andra. De mänskliga rättigheterna betonar 
dels vikten av att vi som medborgare är fria 
att själva få bestämma över våra liv, dels att 
vi värderas som lika mycket värda i famil-
jen, i arbetslivet och i samhällslivet. Delak-
tighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglig-
het, jämställdhet samt respekt för mångfald 
är grundpelarna.

ansvarsfullt resursutnyttjande 
Uppsala kommun ska kännetecknas av 
ett ansvarsfullt resursutnyttjande av våra 
gemensamma naturresurser i all sin verk-
samhet, i allt sitt sätt att påverka samhälls-
utvecklingen och i allt samarbete med 
andra. Vi ska säkra en miljö som främjar 
folkhälsa, biologisk mångfald och motver-
kar klimatförändringar. Allt som utvinns 
ur naturen ska användas, återanvändas, 
återvinnas eller slutligt omhändertas med 
minsta möjliga resursförbrukning.

tillväxt
Uppsala kommun ska kännetecknas av att 
främja kunskapsutveckling, innovations-
kraft och företagsamhet i all sin verksam-
het, i allt sitt sätt att påverka samhällsut-
vecklingen och i allt samarbete med andra. 
Vi ska säkra ett gott företagsklimat, hög 
tillgänglighet och en hög attraktivitet för 
framtidsbranscher. Ett konkurrenskraftigt 
näringsliv skapar en växande lokal arbets-
marknad, stärkt lokal ekonomi och fram-
tidstro.

kommunfullmäktiges beslut

Inriktningsmål 
1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsut-

vecklingen och har förtroende för demo-
kratin.

2. Uppsalaborna har arbete och utanförskapet 
minskar genom främjande av tillväxt och 
ekonomiska nystartszoner.

3. Uppsala har ett starkt civilsamhälle.
4. Uppsalaborna känner sig trygga.
5. Uppsalaborna är jämställda genom att vill-

koren, delaktigheten och tillgängligheten är 
lika för alla.

6. Uppsalaborna lever hälsosamt och klimats-
mart.

7. Uppsala har ett bra företagsklimat som 
främjar tillväxt.

8. Uppsala arbetar enligt EU2020.

 


