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SAMMANFATTNING 

Managementläran har en lång historia med olika idéer för hur organisationer bäst styrs. I 

dagens samhälle är hållbarhet en stor trend, alla aktörer måste arbeta för en hållbar utveckling 

och ett resultat av detta är intresset som uppkommit för hur företag kan använda sig av 

hållbarhet som managementidé. Som en del av samhället måste även landets kommuner ta 

hänsyn till trenden och det är vanligt att offentlig sektor kopierar managementidéer från 

privata sektorn. Med hjälp av en kvalitativ studie var syftet att jämföra managementmodellen 

utformad av Galpin et al. med delar av Uppsala kommun för att se om modellen, utformad för 

privat sektor, har relevans för offentlig sektor. Datainsamlingen har genomförts med 

inläsning, intervjuer och observationer på två förvaltningar inom Uppsala kommun. 

Undersökningen visar att Galpinmodellens faktorer går att identifiera på delar av Uppsala 

kommun men att det finns vissa skillnader mellan modellen och Uppsala kommun. Slutsatsen 

är att Galpinmodellen verkar ha relevans även för offentlig sektor. 
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1. INLEDNING 

 

Markets change, tastes change, so the 

companies and the individuals who choose 

to compete in those markets must change. 

 

An Wang (citerad i Bellinger, 2007:52)  

 

Managementläran har en lång och föränderlig historia, ända sedan pyramiderna byggdes har 

det varit intressant att utveckla idéer kring hur människor med olika kompetens kan styras för 

att arbeta mot ett gemensamt mål (NE, 2015a). Industrialismens genombrott var startskottet 

för konsulter och företagsledare att utgå från de gamla organisatoriska principerna och bygga 

vidare på nya idéer för att styra organisationer och dess medarbetare. Metoder har utvecklats 

med målsättningen att förbättra och effektivisera tillverkningssätt, maximera produktivitet, 

sänka kostnader och öka lönsamhet inom organisationer (NE, 2015a). Utvecklingen har lett 

fram till att det i dagens samhälle finns ett stort utbud av idéer om hur organisationer på bästa 

sätt kan utformas, ledas och styras (Røvik, 2008). Dessa idéer och managementrecept kan 

praktiskt taget ingen organisation undvika att influeras av. Røvik (2008) liknar idéerna vid 

virus som snabbt sprider sig till mycket varierande verksamheter. Privata sektorn har länge 

influerats av och anpassat sig till rådande trender för att klara konkurrensen och ställa om till 

organisationer som kan möta framtidens utmaningar. I Sverige var den offentliga sektorn 

under lång tid ”samhällets hjälte” som inte bevärdigade sig att använda samma metoder som 

”skurken”, den privata sektorn (Czarniawska-Joerges, 1988:59f). I och med den ekonomiska 

och politiska krisen på 1970-talet ändrades rollerna och den offentliga sektorn kom att följa i 

sin ”vackrare systers”, den privata sektorns spår (Czarniawska-Joerges, 1988:59f). Denna 

förändring resulterade i organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom offentliga 

sektorn som många gånger var inspirerade av privata företag vilka under början av 1990-talet 

kom att samlas under begreppet New Public Management (NPM) (NE, 2015b). Som en del 

av den offentliga sektorn har Sveriges kommuner visat intresse för idéer om hur kommuner 

bäst kan styra sina organisationer (Thylefors, 2007). Många förändringar har gjorts med 

syftet att bli mer effektiva men även för att förnya och utveckla kommuners organisationer. 
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1.1. PROBLEMFORMULERING 

År 2014 tog jordens resurser slut den 19 augusti, tidigare än någonsin förut. Det tog 

befolkningen knappt åtta månader att konsumera planetens årsproduktion av resurser och 

övertrassera naturens årsbudget (Världsnaturfonden, 2014). Detta kan likställas med att en 

människa förbrukar en årslön på mindre än åtta månader. Det skulle krävas drygt 1,5 jordklot 

för att matcha dagens konsumtion och om alla skulle leva som Sveriges medborgare skulle 

drygt tre planeter behövas (Världsnaturfonden, 2014). Mänsklighetens sätt att leva och de 

ökade utsläppen av växthusgaser resulterar i allvarliga konsekvenser för natur, djur och 

människor.  FN:s klimatpanels utförda undersökning påvisar att en tredjedel av den naturliga 

levnadsmiljön för växter och djur riskerar att gå förlorad om jordens medeltemperatur ökar 

med två grader (Världsnaturfonden, 2013). Det finns därmed ett brådskande problem som 

behöver åtgärdas. De växande miljöproblemen och ökade rapporterna om det ohållbara 

resursanvändandet har resulterat i en trend att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling. 

FN (2015) fastställer att det är ett välkänt faktum att hållbar utveckling inte är något som 

endast regeringar ska arbeta för och att det finns ett behov av att alla aktörer i samhället 

engagerar sig; regeringar, företag, organisationer och medborgare. 

 

I takt med att trenden om hållbar utveckling ökat har också privata företag identifierat 

möjligheten att använda hållbar utveckling som en managementidé med syfte att både 

generera vinst till företaget och samhället. Ett exempel på hur vinstdrivande företag har 

anpassat sig till trenden att ta sitt ansvar för en hållbar utveckling återfinns i Jutterströms och 

Norbergs bok Företagsansvar- CSR som managementidé (2011). Författarna presenterar hur 

användandet av Corporate Social Responsibility ökat under 2000-talets första decennium och 

att managementidén kan leda till ökat värde för företag och omgivning. Att det är relevant för 

organisationer att ta ansvar och arbeta hållbart har även konstaterats i flera studier 

(Baumgartner, 2014; Grankvist, 2012; Hughen et al, 2014), men hur organisationer ska arbeta 

med och implementera hållbarhet är inte lika undersökt. I artikeln Is your sustainability 

strategy sustainable? Creating a culture of sustainability skriven av Galpin, Whittington och 

Bell (2015) presenteras en modell för hur företag kan implementera hållbarhet i 

organisationskulturen och därmed nå bättre resultat. I denna uppsats benämns Galpins, 

Whittingtons och Bells idé för Galpinmodellen. 
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Managementidéer utformas främst till vinstdrivande företag men i enlighet med NPM 

använder även offentliga verksamheter liknande managementidéer som den privata sektorn. 

Thylefors (2007) beskriver att offentlig verksamhet kopierar managementmodeller från den 

privata sektorn och därmed anpassar sig till marknaden för att nå kostnadseffektivitet.  Det 

verkar finnas ett behov av att offentlig verksamhet anpassar sig till hållbarhetstrenden vilket 

medför att det kan ligga nära till hands att tillämpa managementidéer på offentlig verksamhet. 

Denna uppsats undersöker om Galpinmodellen, som är utformad för privata vinstdrivande 

företag, har relevans för offentlig verksamhet i form av Uppsala kommun. 

 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning av Galpinmodellen genom att studera 

om dess faktorer går att identifiera i valda delar av Uppsala kommun. Vidare vill vi 

undersöka Galpinmodellens relevans som managementidé för offentlig verksamhet. Detta 

syfte mynnar ut i uppsatsens frågeställning: 

 Hur kan Galpinmodellens faktorer jämföras med hållbarhetsarbetet hos valda delar av 

Uppsala kommun? 

 

1.3. AVGRÄNSNINGAR 

Ambitionen var ursprungligen att undersöka organisationens arbete mot ekologisk hållbarhet, 

men under arbetes gång blev det tydligt att miljöarbetet inte kan isoleras och att anknytning 

fanns till social och ekonomisk hållbarhet inom Uppsala kommun. Vi har därmed delvis 

inkluderat dessa dimensioner för att ge mer av en helhetsbild av Uppsala kommuns 

hållbarhetsarbete. Vi vill betona att uppsatsens fokus är kommunens ekologiska 

hållbarhetsarbete. Vi är också medvetna om att Uppsala kommuns miljöarbete påverkas av 

det politiska styret i kommunen och att prioriteringar av miljöarbetet ändras därefter men vi 

har inte undersökt huruvida detta har påverkat organisationens hållbarhetsarbete.   



6 

 

2. TEORI 

Galpinmodellen beskrivs under denna rubrik grundligt, men andra begrepp är också av 

relevans för undersökningen och därmed behandlas även dessa begrepp nedan. 

Galpinmodellen beskriver hållbarhet som ett sätt att stärka organisationens långsiktiga 

ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat (Galpin et al, 2015). Begreppet hållbarhet är 

centralt i modellen och i undersökningen av Uppsala kommun och därför anses det relevant 

att definiera begreppet utförligare än upphovsmännen till Galpinmodellen gjort. Även 

organisationskultur är en viktig komponent i Galpinmodellen och begreppet kommer därför 

att preciseras under denna rubrik. Galpinmodellen presenterar hur hållbarhet ska bli en del av 

organisationskulturen och leda till att medarbetarna arbetar hållbart. Hållbar utveckling är en 

stor trend i dagens samhälle vilket medför att det kan finnas andra förklaringar än en 

managementidé bakom att personal arbetar hållbart och därmed presenteras teorin om 

institutionalisering.  

 

2.1. DEFINITION AV HÅLLBARHET 

Hållbar utveckling är ett begrepp som fått genomslag de senaste årtiondena, men då det inte 

finns en vedertagen homogen definition, kan det vara oklart vad som avses med hållbar 

utveckling (KTH, 2014). Begreppet hållbar utveckling introducerades år 1981 av den 

amerikanske författaren och miljövetaren Lester Brown (Svenska FN-förbundet, 2012). 

Några år senare spreds det internationellt då begreppet lanserades av Världskommissionen för 

miljö och utveckling år 1987, också känt som Bruntlandkommissionen, i rapporten Report of 

the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (FN, 1987). 

Kommissionen argumenterar för att utveckling och tillväxt måste ske på miljöns villkor, att 

hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt inte går att uppnå om miljön skövlas och 

naturresurserna överexploateras (Svenska FN-förbundet, 2012). Bruntlandkommissionen gör 

följande definition av begreppet: Sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs (FN, 1987:41). Hållbar utveckling beskrivs vanligen i form av tre dimensioner vilka 

interagerar och stödjer varandra: 
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● ekologisk dimension 

● social dimension 

● ekonomisk dimension (Svenska FN-förbundet, 2012).  

Den ekologiska dimensionen innefattar ekosystemet, klimatet, biodiversitet och 

ekosystemtjänster. Den sociala dimensionen innefattar rättvisa, makt, välstånd, välbefinnande 

och rättigheter. I den ekonomiska dimensionen finns det två delar: den ekonomiska 

utvecklingen som inte får ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital 

och den andra delen ekonomisk tillväxt, som är hållbar om den totala mängden kapital ökar 

(KTH, 2014).  

I uppsatsen refererar vi till det härmed definierade begreppet hållbar utveckling när vi 

använder uttrycken: hållbarhet, hållbarhetsarbete, att vara hållbar och hållbara.  

 

2.2. INSTITUTIONALISERING  

Zucker (1977) förklarar begreppet genom att en idé blir institutionaliserad när det blir 

självklart att handla efter idén. Samhällets aktörer tar till sig institutioner genom typifieringar 

(att man hänför en större mening till händelse än det uppenbart synliga) som med tiden blir 

gemensamma och därmed ses som självklara och allmänna (Berger och Luckmann, 1967). 

Institutioner sprids i och med organisationers drivkraft att efterlikna varandra eller med ett 

annat uttryck isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983). Den förklaringen sammanfaller med 

att institutioner byggs upp, återges och sprids genom interaktion mellan aktörer, exempelvis 

organisationer och individer (Zucker, 1977). Organisationer anpassar sig ceremoniellt till de 

aktuella institutionella kraven och förväntningarna för att få legitimitet och resurstilldelning 

(Meyer och Rowan, 1977).  

 

2.3. ORGANISATIONSKULTUR 

Organisationskultur är ett mångdimensionellt begrepp med varierande definitioner och enligt 

Alvesson (2013), professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, finns ingen generell 

allmän definition. En studie från 1998 identifierade 54 definitioner av organisationskultur i 

akademisk litteratur som publicerades åren 1960-1993 (Tharp, 2009). Hofstede, professor 

emeritus i antropologi i organisationer vid Maastricht universitet, beskriver begreppet som en 
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grupp av människor, som över tid formas av traditioner och rutiner (Hofstede et al, 2011). 

Hofstede (et al, 2011) förklarar att organisationskultur är det som skiljer medlemmarna i en 

grupp från en annan. Schein (2010), professor emeritus i socialpsykologi vid MIT Sloan 

School of Management, definierar begreppet på liknande sätt. De gemensamma värderingar 

som gruppen erhållit genom problemlösning, anpassning och integration som är tillräckligt 

bra för att anses vara giltiga eller sanna och därmed förmedlas till nya gruppmedlemmar som 

det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna inför typen av problem (Schein, 2010). Enligt 

Hofstede (et al, 2011) finns olika organisationskulturer i olika grupper då begreppet är ett 

socialt fenomen. Ett socialt fenomen är svårt att fånga och därmed vagt samt svårt att mäta. 

Organisationskultur kännetecknas enligt Hofstede (et al, 2011) av myter, rutiner, symboler, 

sätt att tänka, värderingar och idéer som är osynliga eller gömda för utomstående och endast 

kan tolkas av de initierade. Organisationskultur beskrivs av Schein (2010) som uppdelat på 

tre nivåer, illustrerade i bild 1, som influerar varandra.  

Bild 1. Organisationskultur i tre nivåer (Schein, 2010:24). 

 

Artefakter är det konkreta i den fysiska omgivningen, som attityder, beteende och synliga 

eller hörbara objekt i form av stil på kläder, tryckta värderingar, visioner, språk eller 

jargonger. Värderingar, alltefter Schein, bygger upp och påverkar beteendet hos anställda, 

leder till prioriteringar, normer och principer (Schein, 1990; Hatch, 1993; Alvesson och 

Sveningsson, 2008). Antaganden är inte medvetna eller avsiktliga, utan tagna för givet och 

påverkar organisationens ståndpunkter och handlingar (Schein, 2010; Hatch, 1993). 

Slutsatsen efter Hofstedes och Scheins definitioner är att organisationskultur är oskrivna 

sociala regler som föregår och leder beteende. Det är inte handlingarna i sig, utan istället det 

som kan förmedlas till gruppmedlemmarna och påverka deras beteende. Organisationskultur 

kan ses som grunden för den sociala ordningen vi lever i, de sociala regler och lagar vi följer 

som formar och förenar grupper (Hofstede et al, 2011; Schein, 2010; Alvesson och 

Sveningsson, 2008). 
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Det finns ett intresse av att implementera starka organisationskulturer, detta beskrivs av 

Schein (1970) som statuerar att organisationer fungerar bättre om alla är engagerade, flexibla 

och i god kommunikation med varandra. Han argumenterar för kopplingen mellan 

organisationskultur och resultat men utan empiriska belägg. Beläggen kom Kotter och 

Heskett (1992) med i deras undersökning av 200 företag under perioden 1977-1988, som 

påvisar kopplingen mellan långsiktig framgång och prestationshöjande organisationskultur. 

Deras forskning visar att en stark organisationskultur ökar intäkter, jämfört med företag utan 

stark organisationskultur. Samma påstående testades för åren 1990-2007 genom 60 arbeten 

och 7600 organisationer och gav likartade resultat (Shahzad et al, 2012). 

 

2.4. GALPINMODELLEN - FÖR EN HÅLLBAR ORGANISATIONSKULTUR  

Timothy Galpin, professor på Colorado State University, har tillsammans med Lee 

Whitttington och Greg Bell, professor och biträdande professor på University of Dallas, 

presenterat en modell för implementering av hållbarhet i en organisationskultur (Galpin et al, 

2015). Galpinmodellen ska fungera som vägledning och praktisk guide för ledare som vill 

skapa och behålla en hållbar organisationskultur. Modellen byggs upp av erkända forskares 

arbete (exempelvis Schein 2010, Elkington 1998, Porter och Kramer 2006 citerade i Galpin et 

al, 2015) och praktiska exempel ur företag för att förklara hur hållbarhet kan implementeras i 

organisationskultur. Galpinmodellen utgår från fyra premisser vilka resulterar i slutsatsen att 

organisationers resultat förbättras. Den översatta modellen illustreras i bild 2 men återfinns i 

sin originalform som bilaga 1. De fyra premisserna som bygger upp det påstådda resultatet är: 

1. En hållbar organisationskultur baseras på att organisationens vision, värderingar, mål 

och strategier stöttar varandra.  

2. En hållbarhetskultur är positivt kopplad till samordnade HR-processer som ska vara 

designade för att förstärka organisationens hållbarhetsvision, -mål och -strategier 

3. En hållbarhetskultur är positivt kopplad till de anställdas beteende i deras arbetsroller 

och deras externa roller (extra-role).  

4. En hållbarhetskultur är positivt kopplad till organisationens resultat 
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Bild 2. Galpinmodellen för hållbar organisationskultur. Översatt från Galpin (et al, 2015:3). 

 

2.4.1. HÅLLBARHET I VISION, VÄRDERINGAR, MÅL OCH STRATEGIER 

Premiss 1. En hållbar organisationskultur baseras på att organisationens vision, 

värderingar, mål och strategier stöttar varandra (Galpin et al, 2015). 

Galpinmodellens process startar i organisationens strategiska management (strategic 

management) där organisationens ledning ska ta hållbarhet i beaktande vid formulering och 

implementering av övergripande mål. Tillsammans med resultatmätning ger strategiskt 

management möjlighet att tydliggöra organisationens inriktning, öka förståelsen för vad som 

ska prioriteras och hur organisationen påverkas av omgivningen. Med hjälp av strategiskt 

management kan hållbarhet implementeras i organisationens vision. En väldefinierad vision 



11 

 

beskrivs i Galpinmodellen som ett sätt att identifiera organisationens primära syfte och 

särskilja organisationen från liknande verksamheter. Visionen beskrivs även som ett 

användbart verktyg för att sätta organisationens strategiska riktning (Dermol, citerad i Galpin 

et al, 2015:4). För att utveckla en hållbarhetskultur bör organisationer påbörja förändringen 

med visionen och fortsätta med att införa hållbarhet i organisationens värderingar (Galpin et 

al, 2015). Organisationens värderingar är känslan och tron om vilka mål de anställda ska 

driva och idéer angående hur anställda bör bete sig för att uppnå dessa mål. Delade 

hållbarhetsvärderingar beskrivs av Galpin (et al, 2015) som en väsentlig del i att koordinera 

beslutsfattande och beteende i hållbarhetsarbetet. Forskning har enligt Hargett och Williams 

(citerad i Galpin et al, 2015:5) visat att värderingar är väsentliga för att avgöra hur 

motiverade anställda är att arbeta hållbart. Hållbarhet ska enligt Galpinmodellen integreras i 

organisationens mål. Att sätta mål beskrivs som en motivationsteknik för att påverka arbetet 

på individ- och organisationsnivå (Locke och Latham; Smith och Locke, citerade i Galpin et 

al, 2015:6). Hållbarhetsmål ska komplettera hållbarhetsvisionen och vara inkluderade i varje 

individs resultatplanering (Galpin et al, 2015). Målen är inte självständigt tillräckliga utan ska 

utvecklas till strategier för hur organisationer ska vara och uppfattas som hållbara. 

 

Hållbarhet blir allt viktigare inom strategier (Galpin et al, 2015). En undersökning (Berns et 

al, citerad i Galpin et al, 2015:7) visar att majoriteten av de 1500 förfrågade företagsledarna 

anser att riskerna av att inte arbeta hållbart ökar och därmed tar de hållbarhet i beaktande när 

de utvecklar strategier. Strategier som exempelvis att marknadsföra organisationen som 

hållbar vilket kan påverka medvetenheten av hållbarhet hos medarbetarna (Galpin et al, 

2015). Hållbarhetsarbete finns för att ge långsiktigt värde för både organisationen och 

samhället och måste integreras i organisationens strategier för att komplettera mål och 

övergripande vision. Organisationer som tar hänsyn till hållbarhet i strategier kommer 

sannolikt att få fördelar, som att skapa värde för samhället och särskilja sig från konkurrenter 

(Galpin et al, 2015). 
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2.4.2. HÅLLBARHET I HR-PROCESSER 

Premiss 2: En hållbarhetskultur är positivt kopplad till samordnade HR-processer som ska 

vara designade för att förstärka organisationens hållbarhetsvision, -mål och -strategier 

(Galpin et al, 2015). 

När organisationens hållbarhetsvision, -värderingar, -strategi, och -mål definierats är det 

enligt Galpinmodellen viktigt att personalen arbetar i samma riktning. Resultatet ska bli en 

enhetlig bild med en genomgående röd tråd från vision till handling och från ledningsgrupp 

till medarbetare i det dagliga arbetet genom HR-processer som urval, rekrytering, 

uppsägning, befordran, kommunikation och ledning. Galpinmodellen grundar premiss två i 

forskning (exempelvis Huselid, och Lee et al, citerade i Galpin et al, 2015:8) som visar att 

integrerade HR-strategier ger positiva resultat, bland annat högre produktivititet, lägre 

personalomsättning och bättre resultat för organisationen. Att vara hållbar gör organisationer 

mer attraktiva hos potentiella anställda och hållbarhet är därmed fördelaktigt för att rekrytera 

och behålla personal beskriver Galpinmodellen. 

För att utveckla en hållbarhetskultur är det nödvändigt att förstärka länken mellan 

organisationens hållbarhetsstrategi och personalen. Det finns flera sätt att förstärka länken 

exempelvis med incitament, information och utbildning (Pfeffer, citerad i Galpin et al, 

2015:9). För att få engagerade medarbetare krävs det att chefer visar att de följer 

hållbarhetsstrategin. Vidare ska resultatuppföljningssystem sammankopplas med 

hållbarhetsmål och belöningar för att förstärka organisationens värderingar, mål och 

strategier (Galpin et al, 2015). Ledningen kan också engagera sin personal i 

hållbarhetsstrategin och värderingarna genom att betona dem genom exempelvis 

hållbarhetsutbildningar. Organisationskulturen påverkas dessutom av uppsägningsrutiner som 

visar organisationens engagemang för hållbarhet och socialt ansvar (Galpin et al, 2015). 

 

2.4.3. HÅLLBARHET I ORGANISATIONSKULTUR PÅ MIKRONIVÅ 

Premiss 3: En hållbarhetskultur är positivt kopplad till de anställdas beteende i deras 

arbetsroller och deras externa roller (extra-role) (Galpin et al, 2015). 

Galpinmodellen uttrycker att cheferna ska hjälpa, och förvänta sig att, personalen 

implementerar hållbarhet i det dagliga arbetet. Chefer kan genomföra implementeringen 
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genom att regelbundet möta sina medarbetare och diskutera hållbarhet för att understryka 

dess vikt, medarbetarnas påverkan samt för att gemensamt planera arbetet på individnivå. 

Förstärkningen kan också ske genom att hållbarhet infogas i resultatrapporteringen som 

därmed visar på att dagliga hållbarhetsgärningar räknas och uppmärksammas. Målet är att 

personalen tar till sig hållbarhetsinitiativen till den grad att de uppfattas som en del av deras 

dagliga arbetsuppgifter. Detta resulterar enligt Galpinmodellen i att de anställda utvecklar 

hållbarhetsbeteende, som att spara vatten, energi och resurser. 

Att implementera hållbarhet i arbetsuppgifterna skapar enligt Galpinmodellen ett klimat där 

chefer och anställda bidrar till att utveckla organisationens sociala och miljömässiga resultat 

utöver vad som framställs i arbetsbeskrivningarna. Forskning visar att framgångsrika 

hållbarhetsinsatser beror på personalens frivilliga handlingar som står utanför ordinarie 

arbetsbeskrivning (extra role) (Borial, citerat i Galpin et al, 2015:10). Att personalen 

engageras i hållbarhetsarbetet bidrar till energi och intresse för organisationens 

hållbarhetsinsatser. Engagemang kan skapas genom att efterfråga frivilliga åsikter och 

insikter om hållbarhetsarbetets utformning, att erbjuda anställda miljöutbildningar och att bli 

ambassadörer för organisationens hållbarhetsinsatser. Enligt Galpinmodellen ger insatserna 

engagerad personal för organisationens resultat och utveckling. 

 

2.4.4. HÅLLBARHET I ORGANISATIONSKULTUR PÅ MAKRONIVÅ 

Premiss 4: En hållbarhetskultur är positivt kopplad till organisationens resultat (Galpin et al, 

2015). 

Fördelarna med en hållbarhetskultur är inte begränsade till att öka de anställdas resultat och 

ansträngningar, utan kan även förbättra organisationens resultat. Det utfördes en studie år 

2009 som visar att hållbarhet kan öka organisationers vinst med upp till 38 procent (NEEF, 

citerad i Galpin et al, 2015:11). Ytterligare forskning påstår att organisationer som antar ett 

hållbarhets- och socialt arbetssätt med policys överträffar konkurrenter långsiktigt, både vad 

gäller aktiemarknaden och redovisningsmässigt (Eccles et al, citerad i Galpin et al, 2015:11). 
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Galpin (et al, 2015) beskriver att hållbarhet ger fördelar för traditionella marknadsfaktorer, 

som varumärke och marknadsvärde, men bidrar också till att organisationen kan nischa sig 

och ta sig in på nya marknader (Galpin et al, 2015). Det finns forskning som visar på att 

konsumenter lägger vikt på hur hållbara organisationer är och att konsumenter överväger 

minst en hållbarhetsfaktor vid val av märke och affär (Galpin et al, 2015). En ytterligare 

fördel ligger i minskningen av kostnader genom effektivitetsvinster. Oavsett om 

organisationen fokuserar på energi, vatten, avfall eller råmaterial kan det leda till möjliga 

besparingar. Flera organisationer har insett att deras sociala och miljöansvar påverkar deras 

produkter och ger nya möjligheter. Galpinmodellen presenterar fördelar med att arbeta 

hållbart, bland annat minskning av framtida kostnader, avfallseliminering genom 

produktcykelsanalys inför produktion, återanvändning, minskning av koldioxidutsläpp och 

energibesparingar. 

 

2.4.5. GALPINMODELLENS SLUTSATS 

Slutsatsen efter Galpinmodellens fyra premisser är att när organisationens 

hållbarhetsengagemang genomsyrar hela organisationen kan flera fördelar uppkomma. På 

individuell medarbetarnivå kan resultatet förbättras i både arbetsroller och externa roller (ex-

role), graden av medarbetarnas engagemang kan öka och organisationens rykte kan förbättras 

vilket gör organisationen attraktiv för potentiella framtida medarbetare, kunder och 

investerare. Galpinmodellen framställer att organisationers engagemang för hållbar 

utveckling belönas med ökningar i varumärkeskapital, marknadsandelar och kundlojalitet. Att 

bygga en organisatorisk infrastruktur som främjar en hållbarhetskultur kan resultera i positiva 

hållbarhetsresultat på både medarbetar- och organisationsnivå. 

  



15 

 

3. METOD 

Vi har använt en kvalitativ intervjumetod för att få större inblick i Uppsala kommuns 

verksamheter. En kvalitativ metod ger större möjlighet att skapa ingående förståelse för det 

som undersöks, än kvantitativa metoder, då kvalitativ metod kan ge mer detaljerad 

information (Bryman, 2008). En kvalitativ metod var att föredra eftersom vi önskade möta 

respondenter i deras vardagsmiljö för att nå förståelse och få deltagarnas förtroende som 

Saunders (et al, 2012) föreslår. Det kan vara svårt att framställa överförbarhet för kvalitativa 

metoder, konstaterar Bryman (2008), men inte heller kan likvärdiga slutsatser framställas 

med tanke på respondenters och uppsatsförfattares subjektivitet. Vi anser dock att uppsatsen 

kan efterföljas och liknande resultat framställas vid framtida undersökningar genom en 

utförlig och tydlig metoddel som ökar studiens reliabilitet. Metoderna vi använde var 

inläsning, observation och intervju för att jämföra Galpinmodellens faktorer med kommunens 

hållbarhetsarbete. Att göra semistrukturerade intervjuer bedömdes lämpligt då vi hade många 

intervjufrågor som var komplexa, inte hade slutna svar och att det var nödvändigt att kunna 

ändra frågornas ordning beroende på respondentens svar (Saunders et al, 2012). Målet var att 

få en tydlig bild av hur olika funktioner och hierarkiska nivåer arbetade med, och påverkades 

av, uppsatta styrdokument och hållbarhetsmål.  

 

3.1. VAL AV MODELL 

Det förekommer aspekter med Galpinmodellen som är värda att resonera kring gällande val 

av modell. Timothy Galpin, en av tre upphovsmän till Galpinmodellen, är professor men 

arbetar även praktiskt som managementkonsult (Colorado State University, 2015).  Galpins 

två professioner kan haft inverkan på Galpinmodellens utformande och den kan bedömas 

vara säljande och positivt skriven. Modellen är nypublicerad (i januari år 2015) och är 

därmed oprövad. Det är också relevant att lyfta att Galpinmodellen endast är en förenkling av 

verkligheten. En teoretisk modell kan inte ta hänsyn till alla tänkbara perspektiv och därmed 

betänker inte heller Galpinmodellen alla aspekter och sakförhållanden. Vi måste ha med oss 

att teoretiska modeller är förenklingar av sanningen och finns för att verkligheten ska bli 

begriplig och för att förklara samband mellan orsak och verkan. Filosofen Merleau-Ponty 

beskrev (citerad ur Moran 2000) att vetenskapliga modeller inte visar på verkligheten som 

den är, utan som den uppfattas och dessa modeller kan sedan manipuleras efter våra 
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uppfattningar om verkligheten. Denna kritik har vi haft i åtanke under vårt uppsatsarbete och 

vi har inte sett Galpinmodellen som ett ultimat tillvägagångssätt utan undersökt om 

modellens faktorer kan identifieras i Uppsala kommun.  

 

Vidare kan diskuteras om Galpinmodellen introducerar ny revolutionerande information 

inom managementläran. Vi argumenterar för att premisserna i modellen sedan tidigare är 

kända för företagsledare och forskare inom fältet. Att Galpinmodellen byggs upp av etablerad 

forskning kan synliggöras om begreppet hållbarhet lyfts ur premisserna och då endast lämnar 

vedertagen fakta. Vi ser det som positivt, att välgrundade faktum och en uppbyggd modell är 

indikationer på att Galpinmodellen inte är tagen ur luften. Modellen byggs som tidigare 

nämnts upp av erkänd forskning, men premisserna sammantaget med hållbarhet gör att 

slutsatsen blir nytänkande. Det upphovsmännen trots allt lanserar, modellens kärna, är 

sambandet hållbar utveckling och organisationens resultat. Samspelet, i avseendet att 

inkorporera hållbarhet i premisserna, påvisar deras möjliga resultatförbättringar. 

Galpinmodellens kärna, kopplingen till hållbar utveckling, sammanfaller med 

samhällstrender och innebär att Galpinmodellen är forskning i framkant och har publicerats år 

2015. Det gör det intressant för oss att fortsätta undersöka genom att se om Galpinmodellen 

har relevans för offentlig verksamhet utan vinstsyfte.  

 

3.2. STUDIEOBJEKT 

För att uppfylla uppsatsens syfte sökte vi ett studieobjekt inom offentlig sektor som utmärkte 

sig genom sitt hållbarhetsarbete. Uppsala blev utnämnd till Sveriges klimatstad 2013 av 

Världsnaturfonden och en internationell jury (Uppsala kommun, 2014a) och den utmärkelsen 

samt det för oss fördelaktiga geografiska läget gjorde kommunen till ett lämpligt val av 

studieobjekt för uppsatsen. Vi har undersökt delar av Uppsala kommun och då organisationen 

är komplex (se bilaga 2 för organisationskarta) valde vi att fokusera på delar av verksamheten 

som arbetar aktivt bland befolkningen där medborgarna kommer i kontakt med kommunen. 

Valet föll på utbildningsförvaltningen och produktionsförvaltningen vård och omsorg då både 

kommunens skol- och vårdverksamhet konkurrerar med privata aktörer på grund av Lagen 

om valfrihetssystem (SFS 2008:962) och vi såg koppling till NPM-teori. 
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Utbildningsförvaltningen har stora delar av Uppsalas medborgare erfarenhet av genom 

skolan, som elev eller förälder. Valet av vård och omsorg byggdes delvis på 

produktionsförvaltningens storlek, då 4000 av kommunens totalt 13000 anställda arbetar på 

vård och omsorg (Regionfakta, 2014; Vård och omsorg, 2014a), men också för att de 

utmärkte sig med sitt hållbarhetsarbete genom ISO-certifiering. Vi avgränsade uppsatsen till 

två förvaltningar för att kunna påpeka likheter och skillnader inom Uppsala kommun. 

 

3.3. INFORMATIONSINSAMLING 

För att finna lämpliga teorier att bygga upp undersökningen med gjordes inledningsvis en 

litteratursökning kring hållbarhet och management. Målet var att förankra problematiseringen 

i både praktik och tidigare forskning. Sedan inhämtades material från kommunens hemsida 

för att utveckla bakgrundsförståelse för kommunens organisation och dess övergripande 

hållbarhetsarbete. Vi läste offentliga styrdokument, hållbarhetspolicys, miljöredovisningar 

och miljöprogram. Den data som hittades användes även senare i analysen för att förtydliga 

och kontrasteras insamlad intervjudata och data från observationer med varandra, det vill 

säga triangulering av de tre metoderna (intervju, observation och inläsning) för större 

tillförlitlighet av insamlad data (Bryman och Bell, 2007). Vi har sökt information på 

Internetsidor från Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och Uppsala kommun då 

vi anser att hemsidorna var relevanta och tillförlitliga eftersom de härstammar från 

myndigheter. Mycket av den information och det material vi samlat in kommer direkt från 

Uppsala kommun, vilket kan leda till att de fakta vi har är vinklad till Uppsala kommuns 

fördel. Vi har haft ett objektivt förhållningssätt för att undvika att presentera en snedvriden 

bild av kommunen genom att kritiskt ha granskat insamlad data.  

 

3.4. VAL AV RESPONDENTER 

Uppsala kommun är en stor organisation med många skilda avdelningar och närmare 13 000 

anställda (Regionfakta, 2014). År 2013 var andelen kvinnor i Uppsala kommun 75 procent 

(Uppsala kommun, 2014f) och år 2014 var andelen 74,6 procent (Uppsala kommun, 2015a). 

Det överskottet blev synligt i vår intervjustudie där alla respondenter var kvinnor. För att 

kunna genomföra intervjuerna med kvalitet var det viktigt att finna respondenter bland 
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kommunens anställda enligt vår önskan att få inblick i organisationen från 

kommunledningen, via förvaltningsnivå till verksamhetsnivå. Vi fick på ledningsnivå hjälp 

med kontaktuppgifter till respondenter på förvaltningsnivå och bokade intervjuerna själva. Vi 

ville även nå medarbetare i verksamheterna (på utbildningsförvaltningen samt vård och 

omsorg) och fick efter förfrågan kontaktuppgifter till möjliga intervjupersoner även där. Vi 

genomförde nio av tio bokade intervjuer. Den tionde intervjun ställdes på grund av sjukdom 

in flertalet gånger av respondenten. Vi genomförde därmed intervjuer med nio 

kommunanställda som innehar olika befattningar inom miljöområdet, men även med personal 

utan direkt anknytning till hållbarhetsansvar, och detta med önskan att kunna se olika 

perspektiv på hållbarhetsarbetet i kommunen. 

 

Intervjuerna genomfördes på kommunledningskontoret, utbildningsförvaltningen och 

produktionsförvaltningen vård och omsorg. I tabell 1 presenteras studiens respondenter 

utförligare. Medarbetarna på kommunledningskontoret arbetade med hållbarhetsfrågor ur 

olika perspektiv. Holmgren var ytterst ansvarig, Ståhl höll i kommunens interna 

miljöutbildningar och Starborg arbetade med energianvändningen i kommunens organisation 

och de kommunalt ägda bolagen. Inom produktionsförvaltningen vård och omsorg besöktes 

Bjuhr Erngren, ansvarig chef för kvalitet och miljö, Quarles van Ufford var 

produktionsförvaltningens HR-chef och Eriksson i daglig verksamhet som arbetshandledare 

och även tidigare på positionen miljöombud hos Menja dagligverksamhet. 

Utbildningsförvaltningens representant var Ryding, utvecklingsledare som för närvarande var 

samordnare för miljöprojektet Giftfri förskola. Vi besökte två förskollärare, Terner och 

Bergström, på förskolorna Rosendal och Ekudden. En kompletterande mailkorrenspondens 

genomfördes i slutet av studien med ytterligare en respondent då vi såg fördelen att 

komplettera med ytterligare information om kommunens hållbarhetsportal. Därmed fick vi 

kontakt med systemadministratören för energi och klimat på kommunledningskontoret, 

Andersson som via mail utförligt fyllde vårt informationsgap. 
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Tabell 1: Översikt av respondenter på Uppsala kommun. 

 

3.5. OPERATIONALISERING 

Vi har utvärderat Uppsala kommun genom Galpinmodellen, vilken ursprungligen är skriven 

på engelska. Vi började därför med att översätta modellen till svenska för att därefter 

operationalisera modellen till begripliga intervjufrågor, se bild 3, som slutligen formades till 

en intervjuguide, se bilaga 3. Intervjuguiden fungerade som vägledning under intervjuerna 

och var utformad för att vara förståelig för alla respondenter. Den första intervjun 

genomfördes med vår framtagna intervjuguide och upplevdes som lyckad och därmed 

fortsatte vi intervjustudien med den befintliga strukturen. 
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 Bild 3. Operationalisering av Galpinmodellen till intervjufrågor. 

  

3.6. INTERVJU- OCH ANALYSPROCESS 

Inför intervjuerna presenterades uppsatsens syfte, men ingen respondent fick möjlighet att 

förbereda svaren på intervjufrågorna. Vi ville undvika diskussion mellan respondenter och 

öka trovärdigheten i insamlade data. Målet var att undvika inrepeterade socialt önskvärda 

svar, enligt arbetsgivarens order eller samhällets normer (Grafström et al, 2008). 

Respondenternas svar skulle genom detta spegla deras första reaktioner. Respondenterna gavs 

möjligheten att vara anonyma men ingen önskade anonymitet, vilket vi kan anta medför risk 

för att svar förskönades och manipulerades. Detta försökte vi motverka genom att presentera 

syftet och att vi önskade jämföra Uppsala kommun med en teoretisk modell. Då vi utgick från 

intervjuguiden men ställde olika följdfrågor till olika respondenter har svaren skiljt sig åt, 

likväl var innebörden densamma. Vi bedömde det motiverat att ställa varierande frågor då 

respondenterna har olika bakgrund och positioner inom organisationen. Att svaren framställs 

på varierande sätt skapar en helhetsuppfattning som enligt Grafström (et al, 2008) bidrar till 

studiers trovärdighet och tillförlitlighet. 
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Intervjuerna genomfördes som direkta möten, vilket gav oss personlig kontakt och en 

avslappnad stämning (Saunders et al, 2012). Intervjuerna har till stor del varit individuella då 

det var viktigt med personlig kontakt för att skapa förtroende och få fram detaljer som kunde 

förklara uppfattningar och värderingar hos respondenterna (Jacobsen, 2002). Vi såg fördelar 

med möjligheten till följdfrågor, som var viktigt då intervjuguiden var relativt öppen och att 

vi i vissa fall behövde förtydliga frågorna (Jacobsen, 2002). Vi kunde även observera 

kroppspråk och se reaktioner (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006).  

 

Intervjuerna blev efter medgivande inspelade, för att vi vid renskrivning hade möjlighet att 

räta ut eventuella frågetecken (Saunders et al, 2012). Alla intervjuer inleddes med enkla 

bakgrundsfrågor om respondenternas position och antal år inom Uppsala kommun för att 

respondenterna skulle bli bekväma och skapa goda förutsättningar för en bra intervju 

(Saunders et al, 2012). Genom att vi agerade lyhört under intervjuerna och lät respondenterna 

utveckla sina svar ökade chansen att fånga upp relevant information, som uppfattningar och 

värderingar. För att försäkra oss om vår objektivitet undvek vi att påverka respondenterna 

under intervjuerna genom att som Saunders (et al, 2012) föreslår inte ställa ledande frågor 

och hålla en objektiv inställning till våra respondenter. Vi observerade även omgivningen vid 

intervjutillfällena. Vi försökte se indikationer på uppföljning av de fastslagna dokumenten, 

riktlinjerna och de under intervjuerna beskrivna hållbarhetsengagemangen på avdelningarna. 

Eftersom respondenterna vågade berätta om sina positiva och negativa åsikter om kommunen 

gjorde vi bedömningen att våra intervjudata var tillförlitliga. Intervjuerna varade i cirka en 

timme och i direkt samband sammanfattades och renskrevs informationen. Vi jämförde våra 

uppfattningar för att se att tolkningarna överensstämde och för att förhindra ett eventuellt 

informationsbortfall. Inspelningarnas syfte var att klargöra om anteckningarna varit otydliga 

och för att använda direkta citat (Saunders et al, 2012). Vi har dessutom kompletterat 

intervjuerna med e-mail för att klargöra otydligheter och respondenterna fick även deras 

direkta citat på e-mail före slutinlämning. Vi ville säkerställa att vi uttryckt respondenterna 

korrekt och de gavs chansen att kommentera samt korrigera eventuella misstolkningar (se 

respondent validation i Bryman och Bell, 2007:411).  
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Intervjun på kommunledningskontoret var planerad med endast Holmgren men utvecklades 

till att innefatta tre personer. Vi tog ställningen att det var en chans att få ett bredare 

perspektiv på kommunens hållbarhetsarbete då de tillkomna respondenterna hade positioner 

med koppling till organisationens hållbarhetsarbete. Det var dock viktigt att ha i åtanke hur 

gruppdynamiken eventuellt kunde ha påverkat intervjun, men vår bedömning var att 

respondenterna svarade trovärdigt och självständigt. Detta kan ha påverkat vår insamlade 

data, men inte märkbart. 

  

Studiens analys utgår från Galpinmodellens centrala begrepp: vision, mål, strategier, HR-

processer, organisationskultur och resultat på mikro- och makronivå. Genom att intervjua 

respondenter från olika hierarkiska och funktionella delar kunde svar jämföras och 

kontrasteras, vilket enligt Saunders (et al, 2012) skapar en ökad validitet. Genom att vi 

kombinerade uppfattningar från organisationens ledning och den yttersta verksamheten, fick 

vi insyn i organisationskulturen. Efter intervjuerna sammanställdes materialet för att därefter 

ställa vår insamlade data mot uppsatsens syfte, forskningsfråga och teorier. Med 

Galpinmodellen som utgångspunkt delades vår insamlade data upp i kategorier och därefter 

valdes information ut som kunde jämföras med Galpinmodellens olika steg. Inom de olika 

kategorierna har vår insamlade data sedan analyserats och ställts emot Galpinmodellen och 

andra presenterade teorier.   
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4. HÅLLBARHET I UPPSALA KOMMUN 

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun (NE, 2015c) och styrs av politiker som 

valts av kommunens invånare. Det högst beslutande organet är kommunfullmäktige, som 

sätter mål för varje verksamhetsområde (Uppsala kommun, 2014b). Under 2014 fastställdes 

en omorganisation av kommunen vilken trädde i kraft den första januari 2015, se kommunens 

nuvarande organisation i bilaga 2. Syftet med omorganisationen var att effektivisera 

styrningen, förenkla för medborgare genom bättre dialog, en mer logisk organisation och att 

få större politiskt genomslag i verksamheter (Uppsala kommun, 2015a). Kommunstyrelsen 

utses av kommunfullmäktige, leder arbetet inom kommunen och ansvarar för ekonomin. De 

valda ledamöterna arbetar i nämnder inom 14 olika områden och är beslutsfattande organ 

inom sitt område. Nämndernas uppdrag är att utgå från Uppsalas invånares intressen och 

hålla kommunala servicen fungerande (Uppsala kommun, 2014b) men i praktiken är det 

tjänstemän som utför det dagliga arbetet vilket sker i förvaltningar. Varje förvaltning har 

ansvar för ett verksamhetsområde och stödjer i de flesta fall en nämnd (SKL, 2015a) och 

Uppsala kommun har elva förvaltningar. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens 

förvaltning och stödjer styrelsens verksamhet, behandlar kommunfullmäktiges beslut och 

ansvarar för kommunens ekonomi, ekonomistyrning och strategiska frågor (Uppsala 

kommun, 2014b). Kommunen har också två produktionsstyrelser: styrelsen för teknik och 

service och styrelsen Uppsala vård och omsorg vilka ansvarar för kommunens 

egenproduktion. Dessa stöds av produktionsförvaltningarna teknik och service samt vård och 

omsorg som styr det operativa arbetet och är utförare av kommunal service. Även privata 

företag utför kommunala tjänster efter avtal och upphandlingar. Organisationen innefattar 

även externa bolag, som ägs och styrs av kommunen (för utförligare beskrivning se bilaga 2). 

 

På de kommunala enheter som besökts har det under intervjuerna framkommit att det funnits 

medarbetare som varit ansvariga för hållbarhetsarbetet med titeln “miljöombud”. Dessa 

medarbetare har genomgått en miljöutbildning och har årligen fortbildning för att hållas ajour 

med kommunens nya policys och dokument. Miljöombuden ansvarar för att på sin avdelning 

sprida informationen och uppdatera medarbetare om informationen som är relevant för deras 

verksamhet. 
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Uppsala kommun styrs, liksom andra kommuner, bland annat av kommunallagen, 

socialtjänstlagen, skollagen, hälso- och sjukvårdslagen och plan- och bygglagen (SKL, 

2015a). Kommunen ska följa de ramar som riksdagen och regeringen har satt upp, men 

utöver dessa har kommunen självstyre, enligt regeringsformen. Detta ger kommunen rätt att 

fatta självständiga beslut och ta ut skatt av sina invånare för att kunna sköta sina uppgifter. 

De finns obligatoriska åtaganden som kommunen måste sköta, exempelvis 

förskoleverksamhet, gymnasieskola, äldreomsorg och avfallshantering men väljer själv hur 

organisationen ska formas (SKL, 2015b). År 2008 trädde en ny lag som kommuner måste 

förhålla sig till i kraft, Lagen om valfrihetssystem (LOV) som reglerar kommuners och 

landstings verksamheter att konkurrenspröva verksamheter för att ge kunden, patienten eller 

brukaren, möjlighet att välja utförare av välfärdstjänst, stöd, vård- och omsorgstjänster (SFS 

2008:962). Lagen är grunden till att privata företag kan bli leverantörer av välfärdstjänster. 

 

4.1. UPPSALA KOMMUNS HÅLLBARHETSPOLICYS 

Kommunens arbete med hållbarhet utgår från en mängd varierande dokument och policys. 

Dessa presenteras kort här och genom en illustration, se bild 4, visas de hur de är 

sammankopplade. I Uppsala kommuns Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) beskrivs 

kommunens målsättning i alla verksamheter (Uppsala kommun, 2015b). Uppsala kommuns 

Översiktsplan är ett centralt styrdokument för kommunens långsiktiga planering (Uppsala 

kommun, 2010). Policy för hållbar utveckling är ramverket för kommunens arbete med 

frågan och definierar kommunens hållbarhetsarbete utifrån de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling (Uppsala kommun, 2014c). Ramverk ekologisk hållbarhet är ett samlande 

ramverket med utgångspunkt i FN:s definition av hållbar utveckling, med syftet att skapa en 

sammanhållen och övergripande styrning av program och planer i kommunens strategiska 

arbete för ekologisk hållbar utveckling (Uppsala kommun, 2014d). I bild 4 har dokumenten i 

ramverket som inte är väsentliga för studien utelämnats därav de tomma rutorna. Miljö- och 

klimatprogram 2014-2023 syftar till att minska den negativa och maximera den positiva 

miljöpåverkan (Uppsala kommun, 2014e). Programmet är en del i kommunens långsiktiga 

arbete för hållbar utveckling och syftar till att skapa en gemensam plattform internt för 

strategiskt arbete, långsiktigt uppsatta mål samt att externt visa satsningar i miljö- och 

klimatverksamheten för kommunen. Hållbarhetsbokslut har tidigare gjorts för uppföljning av 
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Uppsala kommuns lokala mål inom den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten och 

har varit heltäckande eller med särskilt tema. De senaste åren har istället samma information 

återfunnits i mindre utförlig form som ett kapitel i kommunens årsredovisning (Andersson, 

2015; Uppsala kommun, 2014f; Uppsala kommun, 2015a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Uppsala kommuns hållbarhetsdokument. 

 

4.2. JÄMFÖRELSE AV UPPSALA KOMMUN OCH GALPINMODELLEN  

I de följande rubrikerna presenteras först kommunens hållbarhetsarbete med intervju- och 

observationsdata och därefter jämför och analyserar vi skillnader och likheter med 

Galpinmodellens faktorer. 
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I Uppsala kommuns IVE beskrivs att hållbar utveckling ska integreras i kommunens alla 

verksamhetsområden och att dagens behov ska tillgodoses utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose deras. Ett hållbart samhälle innebär att samhället 

söker social välfärd, ekonomisk tillväxt och ekologisk balans för dagens och morgondagens 

invånare. De tre delarna ska stötta varandra (Uppsala kommun, 2015b). Enligt stadsdirektör 

Joachim Danielsson (Uppsala kommun, 2014a) går hållbarhet hand i hand med miljö- och 

klimatdriven affärsutveckling och innebär att Uppsala fortsätter att utvecklas till en attraktiv 

stad för medborgare, näringsliv och för samhället i stort.  

 

Galpinmodellen föreslår att processen med att implementera hållbarhet i 

organisationskulturen börjar med att integrera hållbarhet i strategiskt management. Uppsala 

kommun visar likheter med modellen då kommunens strategiska management behandlar 

hållbarhet genom att det återfinns i Översiktsplanen och IVE:n. Det verkar därmed finnas 

likheter med Galpinmodellen då det från ledningsnivå fanns inkorporerat att kommunen ska 

agera hållbart i alla verksamhetsområden och detta tydliggör organisationens inriktning och 

prioriteringar.   

 

4.3. HÅLLBARHET I VISION, VÄRDERINGAR, MÅL OCH STRATEGIER 

Den fastslagna visionen som återfinns i IVE:n (Uppsala kommun, 2015b:4) lyder: 

 

Uppsala är en rättvis och jämställd kommun där alla är  

delaktiga och där människor och verksamheter växer och  

utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö.  

 

Respondenterna på kommunledningskontoret uttryckte medvetenhet om organisationens 

fastslagna vision. Bjuhr Erngren beskrev att anställda på ledningsnivå tar del av IVE:n vilket 

enligt henne medförde medvetenhet om visionen och ett ansvar att sprida visionen i 

verksamheten.  Bjuhr Erngren uppgav att det stundtals uppkommer problem då chefer ibland 

misslyckas med att sprida visionen till sin personal. Ryding på utbildningsförvaltningen 

beskrev kommunikationen av visionen som bristfällig, då anställda uppfattades ha ett 
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personligt ansvar att läsa in och anamma visionen i sitt dagliga arbete. Detta bekräftades av 

Terner på Rosendals förskola som inte tagit del av visionen. Visionen var dock inte 

främmande för förskollärare Bergström då Ekuddens personal varit delaktiga i kommunens 

release-film för IVE:n. 

 

Kommunens värderingar gällande hållbarhet utgår från definitionen av hållbarhet med tre 

dimensioner beskriven i Policy för hållbar utveckling (Uppsala kommun, 2014c). Den 

ekologiska dimensionen beskriver att kommunen ska kännetecknas av ett ansvarsfullt 

resursutnyttjande av gemensamma naturresurser, säkra en miljö som bidrar till folkhälsa, 

biologisk mångfald och motarbeta klimatförändringar. Målet är att allt som utvinns ur naturen 

ska användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga 

resursförbrukning. Den sociala dimensionen beskriver att kommunen ska verka för mänskliga 

rättigheter. Medborgarna är fria att själva bestämma över sina liv och ska värderas som lika 

mycket värda. Grundpelarna är delaktighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglighet, 

jämställdhet samt respekt för mångfald. Den ekonomiska dimensionen beskriver att 

kommunen kännetecknas av att främja kunskapsutveckling, innovationskraft och 

företagsamhet (Uppsala kommun, 2014c). Dessa värderingar beskrivs i Policy för hållbar 

utveckling men även i IVE:n identifierades värderingar i form av ledord för mötet med 

invånarna: demokrati, rättsäkerhet och likabehandling (Uppsala kommun, 2014f).  

 

I diskussionen om organisationens värderingar uttryckte Ståhl på kommunledningskontoret 

att "vi måste tänka på barnen (i betydelsen kommande generationer) och göra allt vi kan för 

att överlämna en fungerande planet till dem och i det arbetet behöver vi förhålla oss till 

planetens gränser". Vidare uttryckte Holmgren, chef för kvalitet och utveckling på 

kommunledningskontoret, att “vi ska bygga det nya samhället som ska fungera idag och i 

framtiden”. Liknande värderingar återfanns på de besökta förskolorna, kopplingen till 

framtiden uttrycktes genom att fokus i arbetet med barnen låg på framtiden och att lära 

barnen om hållbarhet. Det skildrade Terner genom att “ta med barnen ut i naturen så att de 

ska tycka att det är roligt och vilja vara rädda om den”. På olika nivåer i organisationen, 

kommunledningskontoret, förvaltning och enhetsnivå, uttrycktes en vilja att prestera goda 

gärningar för samhällets skattepengar. 
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Kommunen har hållbarhetsmål som återfinns i flera dokument. I IVE:n uttrycks att 

kommunen ska satsa på målinriktade miljöarbeten för att Uppsala ska fortsätta växa och 

utvecklas genom hållbar politik och tillämpliga miljömål (Uppsala kommun, 2015b). 

Kommunen har formulerat mål i Miljö- och klimatprogram 2014-2023 som består av två 

övergripande mål och åtta etappmål (Uppsala kommun, 2014e). De övergripande målen 

innebär minskande utsläpp och klimatpåverkan för att nå klimatneutralitet och att kommunen 

arbetar mot en giftfri miljö, inomhus som utomhus, för att inte hota människors hälsa eller 

den biologiska mångfalden. De åtta etappmålen med syfte att driva en snabb utveckling mot 

ett hållbart samhälle (Uppsala kommun, 2014e) är:  

● värmeförsörjningen 2020 ska komma från förnybara källor alternativt vara 

klimatneutral eller kompenserad produktion;  

● ökad användning av solenergi; 

● fossilbränslefri och klimatneutral fordon- och maskinpark 2020 samt klimatneutrala 

upphandlade transporter;  

● 25 procent energieffektivare verksamhet 2020 jämfört med basåret 2014;  

● hållbar upphandling för giftfri miljö där varor, tjänster och entreprenader ska följa 

Miljöstyrningsrådets avancerade krav gällande upphandling; 

● 100 procent ekologiska livsmedel 2023 i kommunalt finansierad verksamhet; 

● ökad andel hållbart byggande och förvaltande; 

● hållbara affärer, verksamheter och gröna jobb. 

 

Etappmålen var kända för medarbetarna på kommunledningskontoret, men respondenterna 

kunde inte beskriva dem ordagrant. Dessa mål berördes inte i sin helhet under intervjuerna på 

lägre nivåer, men delar av dem beskrevs på produktionsförvaltningen vård och omsorg och 

Ekuddens förskola. Bjuhr Erngren berättade att förvaltningen vård och omsorg har satt egna 

miljömål för 2015. Dessa var enligt chefen operationaliserade från kommunens övergripande 

miljömål för att anpassas till produktionsförvaltningens verksamhet:  

● Minska CO2 från bilar med 2,5 procent 

● Ökad mängd av ekologisk mat 

● Minska energiförbrukningen  
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Ryding beskrev att inom förskoleverksamheten finns ett övergripande mål: att bli giftfria 

förskolor enligt Naturskyddsföreningens riktlinjer. Terner uttryckte att hållbarhetsmålen för 

verksamhetsåret återfanns i miljöplanen. Målen som presenterades för Rosendals förskola år 

2015 var exempelvis: ökad sopsortering, släcka lampor, fasa ut onödiga kemikalier som Ajax 

och Jif samt slänga mindre mat. Bergström delgav att Ekuddens förskola formulerade 

verksamhetens övergripande mål i enlighet med hållbar utveckling. Hon menade även att alla 

förskolor måste ta hänsyn till kommunens övergripande mål, men att Ekudden arbetade med 

hållbarhet mer än genomsnittliga förskolor i kommunen. Ekudden hade enligt Bergström som 

mål att utveckla barnens förmåga att tänka källkritiskt och att inte acceptera all information 

från reklam, Internet och samhället. Förskolans mål var att arbeta hållbart, att det skulle bli 

vardag för barnen, och att de ville “fostra medborgare som känner att de kan påverka och 

göra skillnad”. 

 

För att nå ut med sitt hållbarhetsarbete använde Uppsala kommun flera olika strategier. 

Internt beskrivs arbetet med jämställdhet i kommunens pedagogiska verksamhet som att 

människor ska ges lika villkor i samhället. Det börjar med att ge elever alla möjligheter att 

utvecklas via genuspedagogik och jämförelser för att förbättra förutsättningarna (Uppsala 

kommun, 2015b). Det illustreras genom att såväl Ryding som de båda intervjuade 

förskollärarna beskrev ett pågående normkritiskt arbete i verksamheterna. Även inom vård 

och omsorgs verksamhet fanns det strategier för jämställdhetsarbete. Enligt Quarles van 

Ufford, HR-chef på vård och omsorg, fanns uppsatta strategier för social hållbarhet i 

kommunens arbetsgivarpolicy som uttryckte att alla medarbetare var delaktiga i att skapa 

resultat för kommunen. Vidare ansåg Quarles van Ufford att de anställda vanligtvis hade 

jämställdhet och jämlikhet i åtanke. 

 

I Miljö- och klimatprogram 2014-2023 belyses ett externt syfte för kommunen, att för 

medborgare, företag och organisationer visa var kommunens hållbarhetsatsningar ligger 

(Uppsala kommun, 2014e). Uppsala försöker profilera sig (branding) som en hållbar kommun 

genom olika kvalitetstämplar, exempelvis utmärkelsen som Fairtrade City (UNT, 2015a), 

projektet att bli Sveriges bästa cykelstad (UNT, 2015b; Uppsala kommun, 2015a), certifiering 

enligt ISO 14001 (Vård och omsorg, 2014b) och Naturskyddsföreningens inventering för 
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Giftfri förskola (NSF, 2015). Bjuhr Erngren beskrev att det inte var hela Uppsala kommun 

som genomgick ISO-certifieringen, utan år 2014 var det produktionsförvaltningen vård och 

omsorg som tog initiativet. Vidare uttryckte Bjuhr Erngren att hon såg fördelar ur 

konkurrenssynpunkt då certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar på gott 

hållbarhetsarbete. Hon beskrev att arbetet inleddes med en konsult som genom 

miljöutredningen identifierade fyra betydande miljöaspekter att förbättra: resor i tjänsten, 

elanvändning, uppvärmning och upphandling av varor. Punkt två och tre kunde inte 

produktionsförvaltningen påverka, enligt Bjuhr Erngren, utan ansvaret låg hos andra 

förvaltningar. Efter miljöutredningen togs en miljöpolicy fram och i samband med denna 

bestämdes produktionsförvaltningens miljömål för 2015. 

 

4.3.1. ANALYS AV GALPINMODELLENS PREMISS 1 

Det verkar kunna identifieras hållbarhet i Uppsala kommuns vision, värderingar, mål och 

strategier. Galpinmodellen anser att en uttalad vision är viktig för hållbarhetsarbetet och en 

vision som innehåller hållbarhet har identifierats (se citat s.26). Visionen innehåller 

hållbarhet och därmed är Galpinmodellens faktor identifierad men när den sedan ska 

kommuniceras ut i verksamheterna verkar visionen till viss del stanna av. Det kan ifrågasättas 

hur relationen mellan vision och kommunens dagliga arbete ser ut, hur mycket visionen 

påverkar undersökta delar i kommunen att arbeta mer hållbart. Det skulle kunna förklaras av 

att även om kommunen har misslyckats med kommunikationen av den bokstavliga visionen, 

ändå lyckas få fram sitt budskap att kommunen arbetar för en hållbar utveckling. Enligt 

Galpinmodellen är visionens primära syfte att sätta organisationens inriktning som kan leda 

till bättre resultat och det verkar finnas benägenheter för att detta kan identifieras i Uppsala 

kommun. 

 

Kommunen har värderingar som speglar arbete mot en hållbar utveckling och samtliga 

respondenter visade tendenser till värderingar som liknade kommunens värderingar som 

identifierades i fastställda policys och dokument. Det verkar som att kommunen till viss del 

har genomfört Galpinmodellens förespråkade faktor som innebär att kommunicera ut hållbara 

värderingar som är sammankopplade med visionen och medför att medarbetarna är medvetna 

om prioriteringarna. Vidare kunde även genomförda intervjuer och inläsning av 
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hållbarhetsdokument visa att kommunen formulerat hållbarhetsmål. Intervjuerna har visat 

tendenser till att det aktivt arbetas mot kommunens hållbarhetsmål i de besökta delarna. 

Hållbarhetsmålen verkar bygga upp och komplettera kommunens vision, mål och värderingar 

vilket kan liknas med Galpinmodellen som framhåller kompletteringen som relevant för 

organisationens hållbarhetsarbete. Målen ska enligt Galpinmodellen vara ett sätt att motivera 

de anställda att vara hållbara och det kan diskuteras om de uppsatta målen inom kommunen 

är formulerade på ett sätt som bidrar till att öka de anställdas motivation. Vård och omsorgs 

mål, som formulerades i samband med ISO 14001-certifieringen, är inte formulerade 

liknande Galpinmodellens exempel på tydligt definierade mål och det kan därmed vara 

svårare för kommunens anställda att förstå sitt bidrag i sammanhanget och känna motivation. 

Målen beskriver att eko-mat ska öka och elförbrukningen minska, men dessa skulle i enlighet 

med Galpinmodellens faktor kunna utvecklas för att ge personalen större motivation till 

förändring.  

 

Kommunen har inte specifikt det Galpinmodellen benämner som hållbarhetsstrategi för hur 

verksamheter ska arbeta hållbart, men det kan ses tendenser till delar av strategier i 

organisationen. En del av utformandet i en strategi är “branding” och Uppsala kommun 

arbetar med detta genom de olika kvalitetscertifieringarna som tidigare presenterats. Då vård 

och omsorg konkurrerar med privata aktörer (med orsak av LOV [SFS 2008:962]) har 

produktionsförvaltningen genom ISO 14001-certifiering en strategi för hur de internt och 

externt kan belysa sitt hållbarhetsarbete. Här verkar det ha identifierats en skillnad mellan 

Uppsala kommun och Galpinmodellens exempel i vinstdrivande företag. Skillnaden skulle 

kunna bero på att kommunen som helhet, inte har uttalade konkurrenter i samma utsträckning 

som vinstdrivande företag på en mer nischad marknad.  

 

4.4. HÅLLBARHET I HR-PROCESSER 

Holmgren på kommunledningskontoret uttalade sig om sitt ledarskap och berättade att hon 

arbetade för att ge sina anställda de rätta förutsättningarna för att kunna arbeta hållbart, 

genom att ställa rätt frågor samt leva som man lär. Hon beskrev även att det var chefernas 

ansvar att på avdelningar sammanfatta information gällande hållbarhet och kommunicera ut 

det relevanta. 
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Bjuhr Erngren ansåg att hållbarhetsarbetet ständigt var under utveckling på vård och omsorg 

och att en arbetsplats som inte tar hållbarhetsfrågorna på allvar är oattraktiv. Förvaltningens 

internsida, ”Insidan”, omtalades flertalet gånger under intervjustudien, på chefsnivå och 

verksamhetsnivå, som ett verktyg för medarbetarna att få insikt i kommunens policys. Det var 

upp till varje anställd att via Insidan ta del av de miljöpolicys och rutiner som ska efterföljas 

inom produktionsförvaltningen. Vidare beskrev Quarles van Ufford sitt pågående arbete med 

att utveckla och dokumentera HR-processer, exempelvis rekrytering-, arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsprocesser. Arbetet skulle resultera i bättre enhetlighet och kvalitetssäkring och 

Quarles van Ufford ansåg att det skulle förbättra situationen för alla anställda och bidra till en 

hållbar verksamhet. Hon utvecklade också arbetet med att vårda personalen och behålla 

anställda, med syftet att personalen skulle känna sig uppskattade och stolta över sin 

arbetsplats. Under våren har fokusgrupper genomförts som diskuterat vad medarbetarna är 

nöjda med, vad som gör Uppsala kommun till en bra arbetsgivare, men också vad som kan 

förbättras. Vård och omsorg försökte även få inblick i de anställdas åsikter genom 

medarbetarundersökningar som genomfördes vartannat år. 

 

Eriksson på Menjas dagligverksamhet beskrev en miljöpärm på enheten som innefattade 

generella dokument för avdelningens miljöarbete. Miljöombudet på avdelningen hade 

genomgått en miljöutbildning under tre heldagar samt årlig uppdatering, och ansvarade för 

miljöarbetet och uppdatering av resterande medarbetare gällande nya upphandlingar och 

kommunens policys. “Vi är duktiga på att arbeta miljömässigt” reflekterade Eriksson och 

beskrev även att de “på avdelningen har koll på policys och det pratas mycket om de 

övergripande visionerna”. Det tillhandahölls utbildning för miljöombud, men Eriksson 

uppfattade det svårare att få med övrig personal på miljöaktiviteter då motivationen bland 

dem varierade. En förbättringsåtgärd hon såg var möjlig på avdelningen var implementering 

av hållbarhet i de dagliga diskussionerna, under arbetsplatsträffarna, genom att ha en 

miljöpunkt på schemat.  

 

För att förstärka arbetet med hållbarhet arbetade vård och omsorg med implementering av 

incitament för hållbarhetsarbete. Bjuhr Erngren beskrev utvecklingen av en app som ska 

minska transporter av människor och varor genom samordning och att det varje månad 
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kommer att utses en klimatsmart medarbetare utifrån användandet av appen. Vidare nämnde 

Bjuhr Erngren planer på att införa ett incitament där månadens bästa miljöidé belönas med 

biobiljett. Detta skulle implementeras och nå ut till de ca 4000 anställda inom vård och 

omsorg. Eriksson beskrev att relevant miljöinformation fanns på avdelningen samt att 

avdelningschefen utstrålade uppmuntran och positiv feedback. Enligt Bergström på Ekuddens 

förskola arbetade de inte med hållbarhet på grund av incitament, utan “det ligger djupare än 

så”. Ekuddens utmärkelse som “skola för hållbar utveckling” synliggjorde arbetet och det var 

något som de var stolta över, men det var inte för utmärkelsen i sig de arbetade hållbart utan 

de motiverades av lära barnen, att “barnen ska göra det, vara en del i det hela.” 

  

Terner upplevde inte att kommunledningen kommunicerade ut policydokumenten till 

anställda i verksamheten, utan det ansågs som “svulstigt med dokument när man vet hur 

verkligheten ser ut”. Vidare upplevde förskolläraren att det på högre nivåer fattades många 

beslut och antogs dokument som inte anpassas efter varandra, och det gav följden att 

förskolan kunde få krockande direktiv från olika förvaltningar. Hon beskrev exempelvis 

förskolans mathantering: å ena sidan ska de resurshushålla, men å andra sidan slänger de 

stora mängder mat då de inte får spara öppnad (och kontaminerad) mat enligt Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. Hon påpekade även det faktum att verksamheten befann sig i en 

paviljong, som inte var det första som associerades med hållbarhet och “redan där har man 

försatt sina chanser att vara hållbara…” 

 

Det framkom en del kritik av personalhanteringen inom förskolan av Terner.  I och med att 

det är färre barn under delar av året använder kommunen timanställda. Terner såg ett problem 

med bemanningen i och med att samtalen om jobb slutar komma när vikarierna närmar sig att 

bli inLASade. Det krockade med hennes uppfattning och inställningen till förskoleyrket, då 

“arbetet bygger på relationer”. Uppfattningen skilde sig åt, då Bergström var nöjd med att 

vara anställd inom förskolan och hon kände sig trygg som anställd på Uppsala kommun. “Att 

jobba för samhället ger mig jättemycket!” berättade Bergström och antydde att det var 

värdefullt för henne att arbeta för sin stad.  
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Hållbarhetsportalen är enligt Andersson, kommunledningens systemadministratör inom 

energi och klimat, ett verktyg för att på kommunövergripande nivå följa upp verksamheters 

energianvändning och klimatpåverkan. Uppföljningssystemet, som togs fram år 2007 med 

dåvarande klimathandlingsplan, beskrev Andersson ha syftet att utveckla den systematiska 

uppföljningen avseende energi och klimat. Grunddata till den kommunövergripande 

uppföljningen, gällande generell energi- och klimatuppföljning, samlas in kvartalsvis (men 

nedbrutet per månad) och sammanställs för att beräkna nyckeltal, exempelvis för antal 

anställda och intäkter. Uppföljningen av hållbarhetsportalen sammanställs på 

kommunledningskontoret och avseende kommunorganisationen följs fastighetsenergi, 

verksamhetsenergi och transporter upp. Även hemtjänstens, de externa aktörernas, arbete 

följs upp med körda kilometrar till äldrenämndens årsredovisning, via ombud som matat in 

uppgifter direkt i hållbarhetsportalen. Data följs efter sammanställningen upp, liknande ett 

ekonomiskt bokföringssystem, per ekonomiskt ansvar. Uppföljningen sker till dels 

årsredovisningar samt bokslut och dels till kommunens verksamheter som själva vill följa sin 

påverkan. Varje arbetsplats miljöombud har ansvar för verksamhetsspecifik uppföljning och 

rapporterar årligen in data och status på ett antal frågor och nyckeltal enligt Andersson. 

Denna datauppföljning beskrevs även på Rosendals förskola, där miljöombudet beskrevs 

rapportera in verksamhetens miljöplan och ifyllda checklistor till hållbarhetsportalen. Den 

medarbetare som behöver följa upp något eller är intresserad av siffrorna kan enligt 

Andersson få en egen inloggning till systemet och plocka ut data och rapporter som är av 

relevans.  

 

Medarbetarna på kommunledningskontoret beskrev att uppföljningsarbetet med 

hållbarhetsportalen sker på flera nivåer och att uppföljningen sker kvartalsvis, för 

övergripande data, och att det till skillnad från tidigare numera rapporterar in nyckeltal och 

inte bara beskriver miljöarbetet med ord. Vidare redogjorde Andersson för att 

kommunstyrelsen tidigare har redovisat hållbarhetsbokslut, både heltäckande och med 

särskilda teman, för kommunfullmäktige, men numera återfinns detta som en del i 

kommunens årsredovisning (Andersson, 2015; Uppsala kommun, 2015a).  
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De intervjuade medarbetarna har inte varit helt nöjda med kommunens uppföljning av 

hållbarhetsarbetet. Flera respondenters uppfattningar har varit att de arbetar med många 

hållbarhetsprojekt och sammanställer mycket information och rapporterar in till 

hållbarhetsportalen som de inte kan se resultat av, uppföljningar på eller analys av 

rapporteringen. Klimat- och miljöprogrammet implementerades inte fullt ut i hela 

organisationen enligt Bjuhr Erngren och hon undrade över anledningen till att arbeta med 

flera policys utan att följa upp resultaten och ställde frågan “varför ifrågasätter man aldrig 

resultaten?”. Bristen på uppföljning medförde enligt Bjuhr Erngren att miljöprogrammet 

fastnade innan de nått ut i verksamheten ordentligt.  

 

4.4.1. ANALYS AV GALPINMODELLENS PREMISS 2 

Utifrån respondenternas svar och de observationer som gjorts verkar det som att 

Galpinmodellens påstående om att implementera hållbarhet i HR-processerna till viss del kan 

identifieras inom de observerade delarna av Uppsala Kommun. Det finns tendenser till att 

hållbarhet finns med som en röd tråd i hela organisationen och därmed borde det kunna leda 

till ett mer positivt resultat för Uppsala kommun. Inom produktionsförvaltningen vård och 

omsorg verkade det arbetas med att förvandla dokument till handgripliga processer för de 

anställda. Ett försök att omsätta dokument till verklighet, och förenkla för medarbetarna, var 

genom internsidan, “Insidan”. Galpinmodellen beskriver olika sätt att förstärka länken mellan 

hållbarhetsvisionen, -värderingarna, -målen och -strategierna med “verkligheten”, och det har 

identifierats tecken på att kommunen arbetar liknande med att förstärka hållbarhetsarbetet 

genom flera varierande medel. Det som observerats i delar av Uppsala kommun är 

förstärkning genom utbildning av de anställda genom miljöombuden, att chefer betonar 

vikten av hållbart arbete och även uppmuntrar till hållbar utveckling samt att det fanns 

incitament för att arbeta hållbart. Inom Uppsala kommun kan tendenser på att de anställda 

uppmuntras till större hållbarhetsansvar identifieras, i vård och omsorg sågs detta genom 

initiativet med incitament för hållbarhetsidéer, utvecklingen av transportoptimeringsapp och 

utmärkelsen månadens klimatsmarta medarbetare. Enligt Galpinmodellen kan ledningen 

engagera anställda i hållbarhetsstrategin och detta har sammanfallit med att de besökta 

avdelningarna haft miljöombud, som arbetade med att lyfta hållbarhetsämnet, och 

kvalitetsstämplarna som kommunen förvärvat.  
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Det verkar finnas en del brister med kommunikationen av hållbarhetsdokument då 

respondenterna uppgav att kommunikationen av alla dokument som finns att tillgå skulle 

kunna förbättras. Det finns en stor mängd dokument som behandlar kommunens 

hållbarhetsarbete, vilket konstaterats både genom respondenternas uppfattning och genom 

inläsning av kommunens policys. Det verkar som att mängden av dokument medför att dem 

har svårt att tillgodogöra sig hållbarhetsdokumenten och att det blir svårt för personalen att nå 

relevant information. Vidare verkar det finnas vissa skillnader mellan kommunens arbete med 

den sociala hållbarheten och Galpinmodellens beskrivning. Att personalen känner sig 

uppskattad belyser modellen som betydelsefullt men inom kommunens förskoleverksamhet 

identifierades en skillnad då respondenterna inte uteslutande var nöjda med ledningens 

agerande i ärendet om utnyttjandet av vikarier. 

 

Angående uppföljning av de uppgifter som rapporterades in till hållbarhetsportalen kan det 

utifrån respondenternas svar utläsas att det fanns vissa brister. Detta skiljer sig mot 

Galpinmodellen vilken påstår att för att organisationen ska nå bästa möjliga resultat bör 

hållbarhetsåtgärderna mätas och följas upp. Respondenterna efterfrågade mer uppföljning och 

den uppfattningen kan liknas med Galpinmodellen vilken presenterar uppföljningen av 

hållbarhetsdata som ett sätt att förbättra sina resultat och få mer engagerade anställda. 

 

4.5. HÅLLBARHET I ORGANISATIONSKULTUR PÅ MIKRONIVÅ 

En åtgärd som noterats i intervjuer och observationer, genomgående från ledning till besökta 

enheter, var sopsortering i kommunens organisation. För Terner var det självklart att 

sopsortera, då “man ju gör som man gör hemma!” och det har kopplats samman med 

kommunens etappmål med syftet är att driva snabb utveckling mot ett hållbart samhälle 

(Uppsala kommun, 2014e). Uppfattningen om hållbarhetens självklara plats i den dagliga 

verksamheten delades av Bergström, då hon uttryckte “det är vardag, så man gör” angående 

anledningen till deras insatser. Hon uppfattade också att om man utgår från kursplanen så 

fanns krav på att vara hållbar i arbetsbeskrivningen, men att det är en individuell tolkning 

angående hur mycket man behöver göra. Ett påpekande som Terner gjorde om den dagliga 

verksamheten var användningen av engångsartiklar, bland annat plasthandskar vid blöjbyten. 
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“En enkel handling som att byta en blöja som blir en miljökatastrof” på grund av mängden 

plasthandskar och det uppfattades som ett ohållbart arbetssätt. 

 

Bergström ansåg att hållbarhet genomsyrade allt de gjorde på förskolan och uttalandet 

förankrades genom observation av förskolans arbete med återvunnet material, som lärare och 

föräldrar tagit med sig för tillverkning av dekorationer, planteringskrukor och en 

inomhusträdgård. En maskkompost observerades även och lokalerna var utrustade med 

lågenergilampor som slogs på vid rörelse och ljusstyrkan reglerades av ljusinsläppet. På vård 

och omsorg uttryckte Bjuhr Erngren sin uppfattning om genomsyrningen av hållbarhet 

genom att personalen var medveten, det fanns ett “mindset” på kontoret och det pratades om 

vad som kunde göras för att bidra. 

 

Ansvaret för hållbarhetsarbetet på Rosendals förskola låg enligt Terner på miljöombuden och 

var fjärde år genomförde de en miljöutredning som undersökte rutiner kring kemikalier, 

städning, sopsortering och läkemedel. Varje år skrevs en miljöplan, en mindre utredning, och 

var sjätte vecka hade Rosendals förskolas miljöombud schemalagd tid för att uppdatera 

checklistor, beställa material och införa data till kommunens centrala uppföljningsprogram. 

Även Eriksson beskrev att Menjas dagligverksamhet hade miljöombud som kontrollerade 

avdelningens miljöarbete som hade genomgått grundutbildning samt fortutbildades varje år 

inom Uppsala kommuns hållbarhetsarbete. Enligt Eriksson hade miljöombudet ansvaret för 

att uppdatera resterande medarbetare på nya policys och upphandlingar relevanta för deras 

verksamhet. Att miljöombuden genomgår grundutbildning styrktes av respondenterna från 

kommunledningskontoret. Holmgren beskrev i sambandet också vikten av att personalen 

både måste få och ta möjligheten att delta i hållbarhetsarbetet. 

 

En frivillig handling som Ryding beskrev var att hon gick runt på kontoret, släckte lampor 

och datorskärmar när medarbetarna gått hem för dagen. Ett ytterligare frivilligt och 

individuellt engagemang, som kan sägas ligga utanför arbetsbeskrivningen, återgavs av 

Terner. Hon försökte få kommunen att använda det förråd av tripp-trappstolar, plädar och 

madrasser som förskolan ägde till uppstarten av en ny förskola och därmed minska inköpen. 
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Terner beskrev även hur hon brukade ta hem och reparera leksaker då kommunen inte hade 

någon verksamhet eller möjlighet att genomföra små reparationer.  

 

4.5.1. ANALYS AV GALPINMODELLENS PREMISS 3 

Intervjustudien gav intrycket att respondenterna var medvetna om vikten av att arbeta hållbart 

och att de tillämpade kunskapen i sitt dagliga arbete. De anställda föreföll ha ett gott 

hållbarhetsbeteende och arbetade dagligen med att försöka spara vatten, energi och resurser. 

Hållbarhet har identifierats i kommunens policys och dokument samt observerats i praktiken. 

Vi verkar kunna identifiera en likhet med Galpinmodellens premiss tre genom att identifiera 

en hållbarhetskultur på mikronivå. Intervjuerna kan ha påvisat det Galpinmodellen beskriver 

som hållbarhetskultur genom medarbetarnas ”mindset” och de handlingar som beskrivs både 

gällande uppgifter som står i och utanför arbetsbeskrivningen. 

 

Genom studien har Galpinmodellens faktorer för organisationens mikronivå identifierats i 

Uppsala kommuns undersökta avdelningar. Enligt Galpinmodellen är det optimalt att 

personalen tar till sig hållbarhetsarbetet till den grad att aktiviteterna uppfattas som en del av 

den ordinarie arbetsbeskrivningen och i Uppsala kommun verkar denna faktor skilja sig åt 

mellan olika enheter. På Rosendals förskola verkade det finnas skillnader bland personalen 

vilket medförde att även om det fanns tendenser på en hållbar organisationskultur verkar den 

inte ha varit stark. Kulturen inom Ekuddens förskola föreföll starkare då det beskrevs att 

hållbarhetsaktiviteterna sågs som vardag och alltid fanns med i arbetet utan större 

ansträngning. Ytterligare en skillnad observerades på Menjas dagligverksamhet där 

uppfattningen var att det fanns problem med att engagera medarbetare till hållbarhetsarbete 

och att motivationen verkade variera. Dessa observerade skillnader mellan avdelningar kan 

tyda på att personalens hållbarhetsarbete påverkas av något mer än kommunledningens 

initiativ. Det skulle kunna tyda på att medarbetarna till viss del styrs av uppsatta dokument 

och policys men att deras arbete även styrs av yttre press från samhället, sociala medier och 

personliga engagemang En möjlig förklaring till varför det inte går att påstå att det bara är en 

organisationskultur som påverkar anställdas arbete för en hållbar utveckling är det faktum att 

hållbarhet har blivit en norm, en institutionalisering likt det Zucker (1977) beskriver som 

uppfattade självklarheter och därmed institutionaliserade idéer.  
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Arbete som låg externt från kommunens riktlinjer och krav skildrades i intervjuer och 

motiverades bland annat genom att göra det bästa för barnen, och utfördes efter arbetstid. 

Dessa externa roller belyser Galpinmodellen som frivilliga handlingar som visar på hur väl 

organisationen har tagit till sig hållbarhetstänket. Ytterligare en likhet mellan Galpinmodellen 

och Uppsala kommuns besökta avdelningar är kommunens strategi gällande avdelningarnas 

miljöombud som representanter för kommunens hållbarhetsarbete. Dessa kan ses 

överensstämma och överföras till miljö-ambassadörerna i Galpinmodellen som ska engagera 

personalen till utveckling. 

 

4.6. HÅLLBARHET I ORGANISATIONSKULTUR PÅ MAKRONIVÅ 

I kommunens årsredovisning kunde det utläsas att tidigare produktionsförvaltningen vård och 

bildning under 2014 förbättrade sitt resultat jämfört med 2013 (Uppsala kommun, 2015a). År 

2013 var resultatet -182,5 miljoner kronor och år 2014 -18,4 miljoner kronor vilket var en 

förbättring med 164 miljoner kronor. I resultatet för år 2014 ingick dock flera 

engångskostnader för den genomförda omorganiseringen till vård och omsorg samt 

utbildningsförvaltningen. Under år 2014 hade vård och bildning tre huvudsakliga utmaningar 

vilka enligt årsredovisningen anses uppfyllda; att öka konkurrenskraften och kvalitet med mål 

att sluta tappa marknadsandelar och förbättra lönsamheten för att nå resultatmålen samt bli en 

attraktiv arbetsgivare (Uppsala kommun, 2015a). Uppsala kommuns årsredovisning saknade 

specifika data huruvida våra valda undersökningsdelar minskat sina växthusgasutsläpp men 

presenterar en tabell för kommunens totala utsläpp av växthusgaser (Uppsala kommun, 

2015a:26). Tabellen klargör att kommunen i helhet har minskat utsläppen och en stor del av 

minskningen består i reducerad energianvändning. Dessvärre har det långväga resande ökat 

vilket gör att totala mängden utsläpp inte sjunkit med den reducerade energianvändningen. 

Det som observerats i besökta verksamheter är sopsortering samt den målsättning och plan 

som beskrevs av Bjuhr Erngren för hur kommunen ska minska sina transporter.  

 

För att öka sitt marknadsvärde arbetar kommunen med flera projekt, bland annat blev som 

redan nämnt Uppsala i maj 2015 en Fairtrade City. Bergström beskrev hur Ekuddens förskola 

certifierats av Skolverket som en skola för hållbar utveckling. Bjuhr Erngren skildrade hur 

vård och omsorg använt sig av ISO 14001 för att utveckla produktionsförvaltningen, bli mer 
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hållbar och därmed attrahera både kunder och ny personal. Slutligen profilerar kommunen 

Uppsala som en cykelstad vilket beskrivs i årsredovisningen. Uppsala är en av de tätorterna i 

Sverige med högst andel cykelresor, 28 procent av resorna inom tätorten består av cykelresor. 

(Uppsala kommun, 2015a). 

 

4.6.1. ANALYS AV GALPINMODELLENS PREMISS 4 

Den fjärde premissen har varit en utmaning för oss att jämföra då vi endast observerat siffror 

på hela kommunens (inklusive invånare och näringsliv) minskning av exempelvis utsläpp av 

växthusgaser. Vi har fått hållbarhetsportalen beskriven för oss men inte tillgång till siffror på 

hur exempelvis energiförbrukning och transporter utvecklats i kommunens organisation. I 

årsredovisningen återfanns information angående undersökningsdelarnas resultat men inte 

hur resultatet påverkats av hållbarhetsinitiativ. Galpinmodellen statuerar att genom att ta 

hållbarhet i beaktande kan inte bara de anställdas resultat öka, utan även hela organisationens 

resultat. Det kan åstadkommas genom resurshushållning som leder till effektivitetsvinster och 

kostnadsbesparingar. Uppsala kommun borde kunna förväntas sänka sina kostnader genom 

observerade hållbarhetsinitiativ. Vi har observerat tendenser till effektivitetsvinster genom 

kommunens samordnade transporter, elbesparingar och sopsortering i målsättningar och 

engagemang externt från arbetsrollen. Vidare verkar kommunen öka sitt marknadsvärde och 

varumärke genom exempelvis utmärkelsen Fairtrade City, arbetet bakom att bli Sveriges 

bästa cykelstad, Ekuddens certifiering som en hållbar förskola samt vård och omsorgs 

kvalitetsstämpel ISO 14001. Kommunens arbete kan också resultera i möjliga framtida 

innovativa lösningar genom incitamentet för bästa hållbarhetsidé inom vård och omsorg.  

 

När det gäller organisationens resultat på makronivå verkar skillnader funnits mellan hur 

Galpinmodellen påstår att privata vinstdrivande företag kan göra vinst och hur den offentliga 

verksamheten Uppsala kommun arbetar. Kommunen i helhet konkurrerar inte på en marknad 

i samma utsträckning som vinstdrivande företag, men däremot verkar de undersökta 

verksamheterna i kommunen försöka nischa sig med trenden om hållbar utveckling.  
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5. SLUTSATS  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka Galpinmodellen genom att studera om dess 

faktorer går att identifiera i valda delar av Uppsala kommun samt undersöka modellens 

relevans som managementidé för offentlig verksamhet. Utifrån syftet har frågeställningen 

varit att jämföra Galpinmodellen med Uppsala kommun. Det har framkommit att Uppsala 

kommun har ett pågående arbete för en hållbar utveckling. Galpinmodellens faktorer har 

identifierats men det skiljde sig hur djupt faktorerna hade genomsyrat kommunens olika 

delar. De skillnader som uppmärksammats kan relateras till dels att kommunens verksamhet 

inte har samma krav på vinstbringande aktiviteter som privata företag och till dels att 

kommunens differentierade organisation försvårar möjligheten att upprätta gemensamma 

strategier.  I enlighet med NPM finns idag ett större behov av att effektivisera och förnya 

offentlig verksamhet vilket kan ha en bidragande effekt till att det finns likheter mellan 

Galpinmodellen, utformad för privata företag, och undersökta delar av Uppsala kommun.  

 

Respondenterna var medvetna om vikten av hållbarhet och försökte dagligen arbeta hållbart, 

men det har identifierats skillnader i graden av medvetenhet bland personalen. Det är inte 

möjligt att påstå att de anställda i undersökta delar av kommunen arbetade hållbart endast för 

att kommunens ledning förespråkade hållbar utveckling eller för att Galpinmodellens faktorer 

har identifierats. Studiens resultat kan inte enbart antas grunda sig på faktorerna och 

organisationskulturen i enlighet med Galpinmodellen, utan kan också bero på dagens 

samhälle och det institutionaliserade värdet av hållbarhet. Hållbarhet verkar ha blivit en norm 

för människor i dagens samhälle vilket även identifierades hos respondenterna genom deras 

förhållningssätt till hållbarhet. Respondenterna har presenterat en enhällig åsikt om att man 

dagligen ska ha sin påverkan på miljön och framtiden i åtanke. 

 

Galpinmodellen som är utformad för privata vinstdrivande företag förefaller ha relevans även 

för offentlig verksamhet. I och med att faktorerna har kunnat identifieras i denna utsträckning 

verkar det som att upphovsmännen till Galpinmodellen har prestenterat faktorer som kan 

bidra till ett bättre resultat för organisationer.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Undersökningen visade många likheter mellan kommunens arbete med hållbarhet och 

Galpinmodellen. En möjlig orsak till de likheter som identifierats anser vi kan vara det 

faktum att i dagens samhälle behöver offentlig verksamhet konkurrera med privata företag. 

Thylefors (2007) beskriver konkurrensen och att offentlig verksamhet tar till sig 

managementmodeller för att nå kostnadseffektivitet genom marknadsorientering. De 

skillnader som identifierats tror vi kan förklaras av det faktum att även om offentlig 

verksamhet är mer konkurrensutsatta idag än tidigare är inte syftet med deras verksamhet att i 

första hand generera avkastning till ägare som privata företag siktar mot. Att 

Galpinmodellens faktorer som säger sig kunna ge vinst åt företag även går att identifiera i 

organisationer som inte drivs med samma syfte tycker vi är mycket intressant. Att faktorerna 

går att identifiera i varierande typer av organisationer tror vi kan vara en indikation på att 

upphovsmännen har identifierat relevanta faktorer för att implementera hållbarhetsarbete. 

 

Det kan diskuteras med vilken grund kommunens anställda arbetade hållbart. Att dra 

slutsatsen att de anställdas medvetenhet om hållbarhet endast skulle bero på kommunens 

organisationskultur är för oss inte sannolikt. Personalens inställning till hållbarhetsämnet har 

förmodligen flera anledningar, exempelvis personligt intresse, medias påverkan, grupptryck 

och att det kan argumenteras vara en institutionaliserad samhällstrend. Ett av modellens mål 

var att få de anställda att arbeta hållbart, men det kan underlätta om medarbetarna är 

medvetna redan vid anställningstillfället. En kombination av att personalen är medveten, har 

ett engagemang för hållbarhetsfrågan och att organisationen har en stark hållbarhetskultur 

tordes vara det som förenat kan ge organisationen bästa resultat. Det ena utesluter inte det 

andra, institutionalisering av hållbarhet och Galpinmodellen kan i kombination ge fördelar. 

 

Denna uppsats kan bidra genom att Galpinmodellens faktorer har identifierats i offentlig icke 

vinstdrivande verksamhet. Vidare resulterade studien i likheter mellan teori och praktik, då 

överensstämmelse fanns mellan Galpinmodellen och Uppsala kommuns hållbarhetsarbete. 

Uppsatsen visade att Uppsala kommun tar hållbarhetsfrågan på allvar. Att arbeta för en 

hållbar utveckling verkar utvecklas mot det Zucker (1977) beskrev som institutionaliserade 
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idéer och självklarheter för alla. Detta gör att ramverk för hur olika organisationer kan 

implementera hållbarhet bör vara av stor vikt för flera aktörer i samhället.  

 

6.1. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Vi har endast undersökt delar av en kommun vilket inte gjorde det möjligt att generalisera 

resultatet, däremot presenterades en jämförelse mellan en teoretisk managementidé och en 

verklig organisation, en offentlig verksamhet i form av Uppsala kommun. Att utvidga 

uppsatsens undersökningsområde skulle minska begränsningen och ge mer allmänna och 

övergripande slutsatser. Att fortsätta med liknande, och även större, undersökningar med 

kvalitativ modell skulle ge högre kvalitet och tillförlitlighet till vår insamlade information och 

öka giltigheten för våra slutsatser gällande Galpinmodellens relevans för offentlig 

verksamhet, som i denna uppsats exemplifierats med Uppsala kommuns 

utbildningsförvaltning och produktionsförvaltning vård och omsorg. Det vore därmed 

intressant att fortsätta undersöka frågan i andra offentliga verksamheter för att se 

Galpinmodellens tillförlitlighet i Sveriges offentliga sektor. Vidare vore det intressant att 

fortsätta undersöka Galpinmodellens faktorer för att se om de kan utvecklas eller om fler 

faktorer kan identifieras. Denna utveckling skulle kunna förbättra det praktiska verktyget 

Galpinmodellen utger sig för att vara.  
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8. BILAGOR 

8.1. BILAGA 1. GALPINMODELLEN 
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8.2. BILAGA 2. UPPSALA KOMMUNS ORGANISATION 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämtad från Uppsala kommuns hemsida.  
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8.3. BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 

 

1. Presentera dig själv. Anställning, avdelning?  

2. Vad är hållbarhet för dig? Allmänt och på arbetet? 

3. Vad är organisationskultur för dig? 

4. Hur arbetar kommunen med hållbarhet? 

5. Hur ser kommunens vision ut? 

6. Hur ser kommunens policys ut? (Ekologiska, sociala, ekonomiska hållbarheten) 

7. Har ni några uttalade hållbarhetsmål? 

8. Vad gör ni för att utåt sett ses som hållbara?  

9. Hållbarhetsstrategi och på vilken nivå? 

10. Finns det några incitament för att arbeta hållbart?  

11.  Har kommunen någon hållbarhetsredovisning och hur följs den upp? 

12. Vad gör du i ditt dagliga arbete för att arbeta hållbart? Vad innebär hållbarhetsarbetet 

för er dagliga verksamhet? 

 


