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Förord 
 

Vi vill härmed tacka alla inblandade personer som varit med och deltagit i denna studie. 

Framför allt vill vi tacka alla politiker och chefstjänstemän i Kungsbacka, Växjö samt 

Katrineholms kommun som deltagit och gjort denna studie möjlig. Vidare vill vi tacka 

vår handledare Pia Nylinder samt våra examinatorer Fredrik Karlsson, Elin Funck och 

Karin Jonnergård som gett oss goda råd, konstruktiv kritik och vägledning under studiens 

gång. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter som bidragit med värdefull kritik och 

idéer under de kontinuerliga seminarietillfällena.  

 

Återigen, stort tack till alla som på ett eller annat sätt medverkat i studien och givit oss 

stöd under studiens gång. Utan er hade det inte varit möjligt! 

 

 

Växjö 23 maj 2018 

 

 
 

 

 

Sejla Kozica                                                            Hannes Kvist Wirdmo 
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Sammanfattning 

 

Titel: Politikers och chefstjänstemäns användning av miljömässiga prestationsmätningar 

- En flerfallsstudie på tre svenska kommuner 

Författare: Sejla Kozica & Hannes Kvist Wirdmo 

Program: Civilekonomprogrammet, controller-/redovisningsfördjupningen 

Examinatorer: Fredrik Karlsson, Elin Funck samt Karin Jonnergård 

Handledare: Pia Nylinder 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Bakgrund och problem: Miljön påverkas av många olika faktorer där både företag, 

offentliga verksamheter och enskilda individer kan ha en stor negativ påverkan. Genom 

att offentliga verksamheter är stora ekonomiska aktörer har de ett stort ansvar för att 

minska dess miljöpåverkan och genom denna roll påverka andra till mer miljömässigt 

arbete. Bland annat har kommuners omfattande verksamheter både en direkt och en 

indirekt påverkan på miljön till följd av alla de resurser som spenderas för att utveckla 

samhället och förbättra människors välfärd. Miljömässiga prestationsmätningar inom den 

offentliga sektorn har med tiden blivit allt vanligare. Dock poängterar flera forskare att 

det inte är tillräckligt att man enbart har dessa prestationsmått utan att de också bör 

användas i verksamheten. Med utgångspunkt i detta var det därmed intressant att studera 

hur och varför politiker och chefstjänstemän i kommuner använder sig av information 

från miljömässiga prestationsmätningar. Vidare är politiker och chefstjänstemän 

beroende av varandra på flera olika sätt, framför allt för att bistå varandra med bland annat 

information, beslut och mål varpå det blev intressant att studera hur information från 

miljömässiga prestationsmätningar kommuniceras mellan dessa aktörer.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och skapa en ökad förståelse och kunskap för 

hur och varför politiker samt chefstjänstemän inom svenska kommuner använder sig av 

information från miljömässiga prestationsmätningar samt hur information från de 

miljömässiga prestationsmätningarna kommuniceras mellan politikerna och 

chefstjänstemännen.  
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Metod: I denna studie har en fallstudie som metod legat till grund för den forskning som 

gjorts. Det teoretiska materialet har samlats in genom tidigare gjord forskning och det 

empiriska materialet har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer.  

 

Slutsats: Utifrån studiens resultat har det konstaterats att politiker och chefstjänstemän 

använder information från miljömässiga prestationsmätningar både internt och externt där 

den vanligaste användningen är vid utvärdering. Dock används informationen olika 

mycket och där vissa inte använder sig av informationen alls. Majoriteten av politikerna 

använder även informationen för att visa ansvarstagande för externa intressenter, varpå 

det även konstateras att användningen kan bero på legitimitetsskapande. Användningen 

beror även på hur prioriterad miljöfrågan är i kommunerna samt ifall användarna anser 

miljömål samt miljömässiga prestationsmått vara diffusa och oklara. En högre 

prioritering av miljöfrågor är även en vital aspekt till att information från miljömässiga 

prestationsmätningar används. En mer frekvent kommunikation av miljömässiga mål och 

mått leder i sin tur även till en högre användning av de miljömässiga prestationsmåtten.  

 

Nyckelord: Prestationsmätning i offentlig sektor, kommun, politiker, chefstjänstemän, 

kommunikation, användning av information från miljömässiga prestationsmätningar 
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Abstract 

 
Title: Politicians’ and managers’ use of environmental performance measurements – A 

multi case study of three Swedish municipalities 

Authors: Sejla Kozica & Hannes Kvist Wirdmo 

Examiner: Fredrik Karlsson, Elin Funck and Karin Jonnergård 

Tutor: Pia Nylinder 

 

 

Background: The environment is affected by a various of factors where companies, 

public sector organizations and individuals are the reason for a major negative impact of 

it. By public sector organizations being a major economic actor, they also have a major 

responsibility to reduce their environmental impact and through this role influence other 

actors to act toward a better environmental work. The comprehensive municipal 

organizations both have a direct and indirect impact on the environment as a result of all 

the resources spent on developing society and improving people's welfare. Also, 

environmental performance measurements in the public sector have become more 

common. However, several researchers argue that it is not only enough to collect these 

performance measurements without using it in the organization. It was therefore 

interesting to study how and why politicians and managers in municipalities use 

information from environmental performance measurements. In addition, politicians and 

managers are dependent of each other in a variety of ways, primarily to assist each other 

with information, decisions and goals, among which it became interesting to study how 

environmental goals and information from environmental performance measurements are 

communicated between these actors.  

 

Purpose: The purpose of the study is to investigate and create a better understanding of 

how and why politicians and managers in Swedish municipalities use information from 

environmental performance measurements and how information from environmental 

performance measurements is communicated between these politicians and managers. 

 

Methods: A case study as a methodology has been the basis for the research conducted. 

Information has been collected through previous research and semi-structured interviews. 
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Conclusion: Based on the results of the study, it has been found that politicians and 

managers in Swedish municipalities use information from environmental performance 

measurements both internally and externally and where the most common use is by 

evaluating the information. However, the information is used in a variying extent, while 

some do not use the information at all. The majority of politicians also use the information 

to show responsibility for external stakeholders, as well as the fact that the use may be 

due to increasing legitimacy. The use also depends on how environmental issues are 

prioritized in the municipalities, and if the users consider environmental goals and 

environmental performance measures to be diffuse and unclear. A higher priority of 

environmental issues is also a important aspect of using information from environmental 

performance measurements. A more frequent communication of environmental goals and 

measures also leads to a higher use of environmental performance measures. 

 

Keywords: Performance measurement in public sector, municipality, politicians, 

managers, communication, use of environmental performance information  
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1. Inledning 

 
I det inledande kapitlet introduceras ramverket för prestationsmätning samt kommuners 

miljöarbete. Detta följs av en problemdiskussion där tidigare forskning kring området 

diskuteras samt studiens bidrag beskrivs. Problemdiskussionen leder i sin tur fram till 

studiens frågeställningar samt det syfte som ämnar att uppfyllas. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar som gjorts, begreppsdefinitioner samt en presentation av studiens 

fortsatta disposition som beskriver studiens kommande kapitel.

 

1.1 Bakgrund 

Miljön påverkas av många olika faktorer där både företag, offentliga verksamheter och 

enskilda individer kan ha en stor negativ påverkan. På grund av den hotade miljön har 

den miljömässigt hållbara utvecklingen blivit en allt viktigare aspekt för företag och 

verksamheter att ta hänsyn till och har resulterat i större intern och extern press från olika 

aktörer (Speziale, & Klovienė, 2014; Global Reporting Initiative [GRI], 2000-2006). 

Miljömässig hållbarhet handlar bland annat om att minska den negativa påverkan på 

naturen (NE, u.åb) samt bevara jordens livsmiljö genom exempelvis klimatreglering, 

framställandet av mat och energi samt utsläpps- och föroreningsreducering (Gimenez, 

Sierra & Rodon, 2012; Mulligan, 2017). Genom att offentliga verksamheter är stora 

ekonomiska aktörer har de ett stort ansvar för att minska dess miljöpåverkan och genom 

denna roll påverka andra till mer miljömässigt arbete (Navarro Galera, De los Ríos 

Berjillos, Lozano & Tirado Valencia, 2014). Bland annat har kommuners omfattande 

verksamheter både en direkt och en indirekt påverkan på miljön till följd av alla de 

resurser som spenderas för att utveckla samhället och förbättra människors välfärd (SKL, 

2018). Genom deras stora inflytande och den rådighet de bland annat har över 

energiförsörjningen och upphandlingen och avfall, har de en stor påverkan på den lokala 

nivån. De har därmed ett stort ansvar för att åstadkomma en god livsmiljö och har 

betydelsefulla uppgifter i arbetet för en miljömässigt hållbar utveckling (Ternström & 

Severinsson, 2014).  

Flera mål och riktlinjer för den miljömässigt hållbara utvecklingen har satts på 

internationell nivå. Bland annat har FN antagit Agenda 2030 som är en handlingsplan 

som innehåller mål och indikatorer riktade till alla länder. Handlingsplanen syftar till att 

uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling (FN, 2017). Till följd av 
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Agenda 2030 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin tur skapat ett 

inriktningsdokument med inriktningsmål för kommuner och landsting för att få en 

förbättrad välfärd och som ligger inom ramen för att uppfylla kriterierna som FN satt upp 

för Agenda 2030 (SKL, 2018). Riksdagen har även fastställt miljökvalitetsmål som 

Sverige ska uppnå. Dessa mål blir därmed ett redskap för den lokala politiken för att 

översätta de nationella miljömålen till lokala mål och som är ett delegerat ansvar från 

staten (Miljömål, 2018). Det är 16 miljökvalitetsmål som brutis ned i delmål och har en 

styrande funktion för kommunernas miljöåtgärder (Miljömål, 2017: Montin & Granberg, 

2013). Förutom de nämnda riktlinjerna och målen har kommunernas ansvar för den 

miljömässiga hållbarheten reglerats i Kommunallagen 2 kap. 1 § som fastställer att 

“Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som 

har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar”. Likaså 

finns Miljöbalken samt Plan- och bygglagen som kommunerna måste förhålla sig till för 

att främja den miljömässigt hållbara utvecklingen (SFS 1998: 808; SFS 2010:900). 

 

Ett vanligt förekommande styrmedel som kan hjälpa kommuner att synliggöra och arbeta 

mot övergripande mål samt underlättar att framställa handlingsplaner i 

planeringsprocessen är prestationsmätning (Grönlund & Modell, 2006; Johansson och 

Siverbo, 2009). Enligt Catasús (2008) finns det flera syften med prestationsmätning. Han 

nämner bland annat kommunikation med verksamhetens intressenter genom att visa, 

informera samt beskriva olika samband inom verksamhetens processer, vilket vanligtvis 

synliggörs i verksamheternas årsredovisning. Simons (2014) menar på att 

prestationsmätning syftar till att förmedla information internt inom verksamheter som i 

sin tur kommer att påverka beslutsfattande. Förutom det interna syftet kan 

prestationsmätning även användas externt i legitimitetssyfte för att bli accepterat av 

samhällets olika intressenter (Kuhlmann, 2010). Vidare är politiker och offentliga 

tjänstemän i chefsposition aktörer som är speciellt intresserade av rapporter och 

prestationsmätningar då de vill veta hur verksamheter sköter sig men likaså hur resurserna 

förvaltas. Genom att erhålla denna information kan det i sin tur leda till förbättrade 

prestationer (Catasús, 2008; Behn, 2003). 

 

När man talar om prestationsmätningens användning så kan detta användas för flera olika 

syften och på flera olika sätt. Med hjälp av prestationsmätningar kan bland annat beteende 

styras genom att mäta sådant som anses prioriterat (Parment, 2010). Därmed kan en 
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kommun som ser miljöfrågor som viktiga, forma prestationsmått som stödjer detta 

(Garcia-Sanchez, Rodríguez-Domínguez och Frías-Aceituno, 2013). Vidare kan 

prestationsmätning användas för att fatta beslut inom verksamheten. Detta kan bland 

annat innebära beslut om budget och resursfördelning (Van Dooren & Van de Walle, 

2011; Behn, 2003). Utvärdering och uppföljning är ännu ett användningsområde för 

prestationsmätning, vilket likaså är en viktig uppgift för politikerna och tjänstemännen i 

kommunen (Gustafsson, 1999). Uppföljning och utvärdering kommer till användning för 

exempelvis kontroll som blir särskilt relevant för politikerna för att de ska kunna se till 

att tjänstemännen fullföljer sina uppgifter eller stämma av ifall resurser är i behov av att 

omfördelas (Vedung, 1991).  

 

Genom att visa sina miljömässiga mätningar och prestationer för samhället kan en 

verksamhet visa att miljön är en viktig fråga, vilket på så sätt ökar förtroendet för 

verksamheten (Navarro Galera et al. 2014). Att mäta är vitalt inom miljöarbetet då 

verksamheter på detta sätt kan synliggöra vad som åstadkommits för att minska dess 

miljöpåverkan samt för att säkerställa ifall uppsatta miljömål uppnåtts (Alpenberg & 

Wnuk-Pel, 2015). Vidare anser Jannesson och Skoog (2013) att prestationsmätningar 

reflekterar det som är viktigt inom en organisation. Det betyder att de personer som har 

auktoritet att välja prestationsmått, även har auktoritet att bestämma vad som är 

betydelsefullt. Framför allt har miljöinriktade prestationsmått kommit att användas för att 

beakta och lyfta fram viktiga miljöfrågor i verksamheter. De syftar bland annat till ett 

ökat miljöfokus men också till att faktiska åtgärder genomförs i strävan mot en hållbar 

utveckling (Catasús, 2008). Searcy (2012) menar att genom att verksamheter har 

prestationsmått kopplade till miljö kan de implementera hållbarhetsstrategier för att bland 

annat mäta och hantera det miljömässiga arbetet. 

 

Van Dooren och Van de Walle (2011) menar att man tidigare endast har antagit att enbart 

tillgången till information om prestationer innebär att denna information också används 

av olika beslutsfattare. Dock menar författarna att det har visats att den faktiska 

användningen inte har varit särskilt stor. De menar att politiker anser att invånarna inte 

förstår prestationsmätningarna samt att chefer inte använder sig av 

prestationsmätningarna då de inte litar på dem. Detta är enligt författarna en anledning 

till att politikerna ofta utesluter prestationsmätningar. Samtidigt påstår Frostenson, Helin 
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och Sandström (2015) att verksamheter ofta redovisar sådant som går att mäta utan att ha 

i åtanke att styra verksamheten utifrån prestationsmätningarna kopplade till miljö.  

 

För att kommuner ska arbeta mot en miljömässigt hållbar utveckling är det viktigt att 

miljöfrågan integreras i verksamhetens mål och arbete. Inom den kommunala 

verksamheten är det kommunfullmäktige som är det organ som styr kommunen, men 

representerar även kommunens invånare och tar de stora övergripande besluten inom 

verksamheten (SKL, 2017). Fullmäktigerepresentanter är folkvalda politiker och beslutar 

om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi där bland annat budgeten är en 

viktig del av beslutsfattandet (SKL, 2017). Även övergripande beslut om mål, regler och 

resurser inom kommuner fattas av dessa politiker (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009) 

samtidigt som Westrup (2002) poängterar att det är de som har i uppdrag att följa upp och 

utvärdera kommunens resultat. Kommunstyrelsen är å andra sidan det organ som leder 

och samordnar det praktiska arbetet inom kommunen medan nämnderna ansvarar för mer 

detaljerade frågor. Det dagliga arbetet hanteras sedan av de kommunala tjänstemännen 

som genomför det som kommunfullmäktige beslutat om. Kort sagt innebär det att 

politiker tar beslut om vad som ska göras och tjänstemännen bestämmer utförandet av 

dess arbete som ska uppnå politikernas uppsatta mål utifrån de olika åtgärder som 

politikerna fastställer (Siverbo, 2007). I och med att politikerna i kommunen har den 

yttersta makten att fatta beslut (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009) innebär det att de 

bestämmer och ansvarar för hur miljöfrågor och miljömål prioriteras inom kommunen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Mycket av den forskning som gjorts inom prestationsmätning som behandlar politiker 

och chefer tyder på att dessa aktörer inte använder sig av information från 

prestationsmätningar i tillräckligt hög utsträckning (Van Dooren & Van de Walle, 2011; 

Askim, 2007). Politiker inom kommuner är de som fattar kommunens övergripande 

beslut, de fastställer policys och sätter upp mål som tjänstemännen sedan ska uppnå. Det 

är även politikernas uppgift att styra verksamheten genom planering, uppföljning och 

kontroll (Westrup, 2002). Det är sedan utifrån deras mål och beslut som tjänstemännen 

ska utföra arbetet och se till att målen uppfylls. Solli (1998) och Stewart (1988) menar att 

kommunikationen mellan politiker och tjänstemän är väsentlig för att tjänstemännen ska 

få tillräckligt med information och underlag för att detta ska kunna genomföras på bästa 

sätt för att uppnå målen. Hur väl målen sedan uppfylls visas genom resultaten från 
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prestationsmätningarna. De utfall som prestationsmätningarna visar ska av tjänstemännen 

sedan presenteras uppåt till politikerna igen, där dessa resultat ska utvärderas och sedan 

nya mål sättas vilket återigen påvisar kommunikationens väsentlighet mellan politikerna 

och tjänstemännen. Van Dooren (2008) menar att om målen är tydliga och visar en tydlig 

inriktning leder det även till en ökad användning av informationen från 

prestationsmätningarna. Enligt Askim (2007) förbättrar användningen av informationen 

beslutsfattande och handlingar som hänför sig till offentliga verksamhetens uppsatta mål. 

Poister och Streib (1999) menar samtidigt att prestationsmätning tillför en riktning och 

kontroll över chefer och anställda för att säkerställa att deras fokus ligger på att uppnå 

verksamhetens mål. 

 

Montin (2007) menar att problem kan uppstå då politikerna kommer fram till vaga beslut, 

då det kan vara svårt för tjänstemännen att tyda dessa, vilket i sin tur kan leda till att 

uppgifterna inte utförs på ett sådant sätt som politikernas avsikt var. Författaren menar 

därmed att ett ömsesidigt beroende dem emellan är av betydelse, framför allt då 

tjänstemännen har till uppgift att hjälpa politikerna att genomföra sin politik. Högberg 

(2007) hävdar i sin tur att det saknas en allmänt accepterad standard kring hur uppgifterna 

mellan politiker och tjänstemän ska fördelas samt hur interaktionen dem emellan ska 

gestaltas. Författaren uppmärksammar detta gap och menar på att mer forskning behövs 

vad gäller arbetet mellan politiker och tjänstemän. Även Nicholson-Crotty (2009) 

uppmuntrar till mer forskning inom området då det finns många obesvarade frågor kring 

kommunikationen och samverkan mellan politiker och tjänstemän.  

 

Radnor och McGuire (2004) menar att verksamheter i många fall enbart mäter 

prestationer för mätningens skull istället för att använda mätningen som ett 

förbättringsverktyg. Förutom syftet att använda prestationsmätning som ett 

förbättringsverktyg menar Jannesson och Skoog (2013) vidare att hållbarhetsrapporter 

innehållande prestationsmätningar ofta enbart rapporteras för externa intressenters syfte 

för att skapa legitimitet och att prestationsmätningarna därmed inte har något egentligt 

syfte eller används i praktiken. Askim (2007) delar denna åsikt och menar att rapportering 

av prestationsinformation inte innebär en direkt användning av informationen vid 

beslutsfattande, i synnerhet av politiker. Han menar att den bakomliggande orsaken till 

att högt uppsatta politiker inte använder sig av prestationsmätningar är att de förhåller sig 

till ett konservativt tänk och försöker återskapa framgångar genom att de tror sig veta vad 
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som ska göras utan att använda informationen. De folkvalda politikerna anses likaså inte 

vara kapabla till att initiera ett kraftsamlande vad gäller miljöfrågorna i dagens samhälle 

(Azar, 2008; se Karlsson & Gilljam, 2014). Vidare kan användningen av information från 

prestationsmätningar studeras utifrån legitimitetsteorin som innebär att aktörer agerar på 

ett visst sätt för att uppnå legitimitet från olika intressenter (Deegan & Unerman, 2005). 

Lawton, McKevitt och Miller (2000) menar att informationen kan användas för att 

verksamheten ska få en verklig bild av de prestationer som utförs, medan andra använder 

informationen genom att presentera den för externa intressenter för att visa att de är 

ansvarsfulla, för att på så sätt kunna ses som legitima. Även Brignall och Modell (2000) 

menar att offentliga verksamheter ofta använder informationen för att öka legitimiteten 

och inte för att förbättra verksamheten. Frågan är då huruvida politikers och chefers syfte 

med användningen är att förbättra miljöarbetet eller för att öka legitimiteten? 

 

Enligt Schedler (2003) förväntar sig politiker att tjänstemännen ska fullgöra de uppdrag 

som de beslutat om. Författaren menar att dessa uppdrag enbart kan fullföljas om 

politikerna kan kommunicera vad de vill ska uppnås till tjänstemännen, vilket således 

görs genom formulering av prestations- och resultatmål. Vidare menar författaren att 

chefer inom offentliga verksamheter även har ett intresse i att ha inflytande i politiskt 

beslutsfattande. För att få detta inflytande är det därmed viktigt att de förser politikerna 

med information, som bland annat kan vara sådan som hämtats från prestationsmätningar. 

Detta blir i sin tur enbart effektivt om politikerna faktiskt använder sig av denna 

informationen. Av dessa skäl måste en typ av kommunikation ske mellan politikerna och 

cheferna för att förstå deras respektive tankesätt och handlingar. Schedler (2003; se 

Ramolini, Gori & Fissi, 2015) poängterar vidare vikten av olika typer av 

prestationsinformation för de interna användarna samt att rapportering om prestationerna 

underlättar en systematisk dialog mellan olika ledande och politiska rationaliteter, 

värderingar och kunskaper. 

 

Flera studier har genomförts vad gäller användningen av information från 

prestationsmätningar inom offentlig sektor (Askim, 2007; Kuhlmann, 2010; Saliterer & 

Korac, 2013; Adamsson & Petersson, 2017; Alpenberg, Wnuk-Pel & Henebäck, 2018). 

Dock har mindre forskning gjorts kring politikers användning av prestationsmätning 

(Saliterer & Korac, 2013; Askim, 2007). I en kvantitativ studie gjord av Romolini, Gori 

och Fissi (2015) studerar dock författarna bland annat politikers och chefers användning 
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av information från prestationsmätningar i italienska statliga bolag, där de bland annat 

kommer fram till att både politiker och chefer använder sig av informationen i 

styrningssyfte. För att öka förståelsen för informationens roll i beslutsprocesser menar de 

dock på att det behövs mer forskning kring under vilka omständigheter politiker och 

tjänstemän använder sig av information från prestationsmätningar. De förklarar att 

svagheten med att göra en kvantitativ studie inom området är att det är svårt att göra en 

generalisering av resultatet då användningen av information från prestationsmätning 

vanligtvis är ett individuellt beteende, vilket är svårt att fånga upp i en kvantitativ studie. 

Även Jansen (2008) uppmanar att mer forskning behövs kring hur information från 

prestationsmätningar diskuteras och kommuniceras mellan politiker och chefer för att öka 

förståelsen för om detta kan påverka användningen av informationen från 

prestationsmätningar.  

 

Ser man till forskning som behandlar miljömässig prestationsmätning finner man förutom 

Adamssons och Peterssons (2017) samt Emilssons och Hjelms (2002) studier inte många 

studier som berör detta område. Alpenberg, Wnuk-Pel och Henebäck (2018) menar 

därmed att mer forskning behövs gällande politikers och anställdas användning av 

information från miljömässiga prestationsmätningar för att få en tydligare förståelse för 

hur användningen ter sig, framförallt då dessa aktörer ses som de huvudsakliga 

användarna av information från prestationsmätningar. 

 

Romolini, Gori och Fissi (2015) studerar i sin studie användningen av finansiell och inte 

miljömässig information. På grund av det ökade behovet av att ta hänsyn till miljöfrågor 

finner vi det väsentligt att studera användningen av information från prestationsmätning 

ur ett miljömässigt perspektiv. Med utgångspunkt i de nämnda forskningsgapen samt den 

brist på studier om miljömässig prestationsmätning som påtalats finner vi därmed att ökad 

kunskap inom detta område behövs. Då Romolini, Gori och Fissi (2015) har studerat 

politikers och chefers användning av information från prestationsmätningar där de 

fokuserat på finansiella prestationsmått anser vi att vi teoretiskt kan bidra med att utveckla 

forskningen genom att studera politikers och chefstjänstemäns användning av 

information från prestationsmätning ur ett miljömässigt perspektiv. De har heller inte 

studerat hur informationen kommuniceras mellan politiker och chefstjänstemän, vilket 

denna studie ämnar till att göra. På så vis vill vi undersöka kopplingen mellan 

användningen av information från miljömässiga prestationsmätningar och vad som görs 
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inom miljöarbetet i praktiken. Fokus kommer ligga på att få en förståelse för hur och 

varför information från miljömässiga prestationsmått används inom kommuner. Detta är 

viktigt då miljöfrågorna har fått ett stort fokus globalt och då kommuner har en stor 

påverkan på miljön (SKL, 2018), men också då de är en viktig aktör för att kunna uppnå 

de globala miljömålen och förväntas ta ansvar för att minska dess miljöpåverkan (Dias & 

Braga Junior, 2015). Kunskapsbidraget avser därmed vara ett stöd för kommuner i deras 

arbeten med miljömässig prestationsmätning. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur och varför använder sig politiker och chefstjänstemän i kommuner av 

information från miljömässiga prestationsmätningar? 

 Hur kommuniceras information från miljömässiga prestationsmätningar mellan 

politiker och chefstjänstemän i kommuner? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och skapa en ökad förståelse och kunskap för hur och 

varför politiker samt chefstjänstemän inom kommuner använder sig av information från 

miljömässiga prestationsmätningar samt hur information från de miljömässiga 

prestationsmätningarna kommuniceras mellan politikerna och chefstjänstemännen. Detta 

för att få en insikt ifall kommunikationen kan påverka användningen av miljömässiga 

prestationsmått. Genom att studera ämnet ur ett miljömässigt perspektiv kan vi bidra till 

ökad kunskap och kan på så vis bidra med insikter och stöd för hur kommuner kan 

använda och arbeta med miljömässiga prestationsmätningar.  

 

1.5 Avgränsningar och begreppsdefinitioner 

Hållbar utveckling omfattar de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet (Kuhlman & Farrington, 2010). Mål och mätningar för miljömässig hållbarhet 

är mer konkreta och lättare att följa upp än mål och mätningar för social hållbarhet. 

Därmed har vi valt att avgränsa studien till enbart miljömässig hållbarhet som syftar till 

att minska påverkan på naturen för att bland annat bevara den biologiska mångfalden och 

minimera de negativa effekterna på miljön (NE, u.å). Där begreppet “hållbarhet” används 

i den fortsatta studien kommer därmed enbart att syfta till den miljömässiga dimensionen 

om inget annat nämns. 

 



  
 

9 

Ett prestationsmått avser ofta ett tal eller enhet som ger information om en viss prestation 

och kan benämnas som bland annat mätetal, prestationsindikatorer, nyckeltal och styrmått 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Vi kommer i den fortsatta studien endast benämna 

dessa begrepp som prestationsmått om inget annat nämns.  

 

1.6 Studiens fortsatta disposition 

 

I nedanstående figur presenteras en beskrivning av studiens fortsatta disposition.  

 

Figur 1. Studiens fortsatta disposition 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens valda tillvägagångssätt samt angreppssätt där 

forskningsansatsen motiveras. Inledningsvis beskrivs de metodval som gjorts följt av 

studiens forskningsdesign och tillvägagångssätt för empirisk samt teoretisk 

datainsamling.  

 
2.1 Metodval 

För att uppfylla studiens syfte och fördjupa oss i kommunens arbete och kommunikation 

har det krävts intervjuer med respondenterna. Därmed har vi valt att utföra denna studie 

utifrån en kvalitativ forskningsmetod då det krävs en forskningsmetod där det är 

genomförbart att studera ämnet mer djupgående vilket den kvalitativa forskningsmetoden 

tillåter (Jacobsen, 2002). Som tidigare nämnt är syftet att få en ökad förståelse för hur och 

varför politiker samt chefstjänstemän inom kommuner använder sig av information från 

miljömässiga prestationsmätningar men också hur informationen kommuniceras mellan 

dem. För att detta syfte ska kunna uppnås är det möjligt att genom kvalitativa intervjuer 

få en djupgående förståelse för att mer detaljerat kunna kartlägga politikernas och 

chefstjänstemännens jobb och hur det fungerar. En djupgående förståelse behövs även för 

att förstå bakgrunden till vad den egentliga anledningen till att informationen används är. 

Genom att respondenterna kan berätta om sina upplevelser och sin inställning till 

miljöarbetet kan vi få en djupare insikt av varför de använder sig av informationen. Detta 

var av betydelse i denna studie då vi ämnade att förstå det område som undersöks ur 

respondenternas perspektiv vilket vi med hänsyn till vårt syfte ansåg vara mest lämpat. 

Patel och Davidson (2011) menar på att den kvalitativa forskningsmetoden är mest 

lämplig då forskaren är inriktad på uppfattningar och tolkande analyser samt där studien 

syftar till att uppfatta och undersöka helheter för att på så sätt kunna urskilja eventuella 

mönster, vilket denna studie gör. 

 

De brister som kan förekomma vid tillämpning av kvalitativ metod är bland annat att 

analys och insamling av empirisk data är väldigt tids- och resurskrävande men även att 

forskningsresultaten kan vara svåra att generalisera då det oftast enbart är ett fåtal 

situationer som observeras eller personer som intervjuas (Bryman & Bell, 2013). Trots 

de brister som påvisats finner vi att det i vår studie, där vi vill undersöka och förstå 

politikers och tjänstemäns användning av information från miljömässiga 
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prestationsmätningar samt hur detta används och kommuniceras mellan dem, är mest 

fördelaktigt med den kvalitativa forskningsmetoden då vårt fokus främst ligger på 

tolkningar och egna ord. Vidare ansåg vi den kvalitativa forskningsmetoden vara mest 

lämplig för vår studie då vi ville lägga vikt vid detaljer och förståelse för respondenterna 

vilket den kvalitativa ansatsen enligt Jacobsen (2002) gör. Anledningen till detta är de 

djupgående analyser samt svaren på “hur” och “varför” som krävdes för att 

kunskapsmässigt kunna bidra till att förstå hur och varför politiker och tjänstemän 

använder sig av information från prestationsmätning för miljö samt hur denna information 

kommuniceras mellan dem.  

 

2.2 Forskningsdesign 

Vid insamling av analys och data är det den valda forskningsdesignen som utgör grunden 

för detta (Bryman & Bell, 2013). Vi har i denna studie valt att göra en flerfallsstudie. 

Enligt Yin (2007) är syftet med fallstudie som forskningsdesign att tillföra forskaren 

kunskap om bland annat individuella, organisatoriska, politiska samt sociala företeelser. 

För att få en mer djupgående förståelse för användningen av miljömässiga 

prestationsmätningar är det av stor vikt att förstå hur och varför politiker och 

chefstjänstemän inom kommuner använder sig av dem samt hur de kommunicerar. Enligt 

Yin (2007) anses fallstudier lämpligt i de studier där frågor om “hur” och varför” avses 

besvaras, vilket således görs i denna studie. Det anses lämpligt då forskaren har 

någorlunda kontroll över det sammanhang som studeras samt då forskaren kan fokusera 

på aktuella händelseförlopp i ett konkret socialt sammanhang. Även Bell (2006) menar 

att fallstudier möjliggör en djupare förståelse av det studerade, likt det vår studie ämnar 

göra, varför vi anser denna forskningsdesign vara lämplig. Vidare bygger fallstudier 

framförallt på intervjuer med de personer som varit med om händelseförloppen av de 

skeenden som studeras (Yin, 2007). Genom att genomföra intervjuer med politikerna och 

chefstjänstemännen i kommunerna kan vi ta del av tydliga och detaljrika förklaringar om 

deras arbete med bland annat mål, prestationsmätningsrapporter och uppföljningar för att 

på så sätt kunna kartlägga hur det övergripande fungerar med användningen av 

informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna. På så vis kan vi få en 

djupgående förståelse för deras arbete, hur och vem som gör vad, för att på så sätt kunna 

kartlägga hur användningen ser ut på ett övergripande plan. Därmed finner vi att en 

flerfallsstudie med intervjuer är mest lämplig och användbar i denna studie.  
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Skillnaden mellan en fallstudie och flerfallsstudie är enligt Yin (2007) att man i en 

fallstudie, som det låter, enbart studerar ett fall, medan en flerfallsstudie innebär att en 

och samma undersökning innefattar två eller fler fall. I denna studie är varje kommun 

föremål för en fallstudie, men studien i sin helhet inkluderar flera kommuner. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är flerfallsstudier av komparativ karaktär där jämförelsen mellan 

fallen betonas. Då studiens syfte är att förstå, men även till viss grad jämföra har vi 

därmed valt att utföra en flerfallsstudie. I studien genomför vi enbart intervjuer och gör 

ingen djupdykning i annan data i egenskap av kommunens strukturer och miljöprogram 

varpå det inte ses som helt självklart att studien anses vara en flerfallsstudie. Förutom 

intervjuerna har information från kommunernas årsredovisningar vad gäller miljöarbetet 

använts i förberedande syfte inför intervjuerna och har inte studerats djupgående. Vi anser 

dock att med grund i antalet respondenter samt att de respondenter som intervjuats haft 

olika befattningar inom respektive kommun såsom politiker, förvaltningschefer och 

budget/ekonomichefer, har vi kunnat genomföra djupgående undersökningar i sådan grad 

att studien ändå anses vara en flerfallstudie. Då vi har valt att studera flera kommuner 

bidrar detta till flera olika vinklar på hur användningen av de miljömässiga 

prestationsmätningarna kan se ut och kan minimera risken av att dra felaktiga slutsatser 

om ett individuellt fall. 

 

2.3 Urval 

2.3.1 Val av kommuner 

Sveriges kommuner är stora arbetsgivare i landet och har med alla sina resurser en stor 

påverkan på miljön. Dock har de likaså goda möjligheter att genom sitt agerande påverka 

miljöutvecklingen i hög grad (Montin & Granberg, 2013). Vi valde i studien att undersöka 

de tre kommunerna Katrineholm, Kungsbacka och Växjö, där kriterierna som tillämpades 

var att kommunerna skulle vara av varierande karaktär. Varierande karaktär är i detta fall 

hur högt respektive lågt rankade kommunerna är i Aktuell Hållbarhetsranking för 

kommuners hållbarhetsarbete med fokus på miljö år 2017. Aktuell Hållbarhet är en av 

Sveriges största oberoende tidning om hållbar utveckling, ursprungligen grundad av 

Naturvårdsverket (Aktuell Hållbarhet, 2017). Hög ranking anser vi vara de kommuner 

som är topp 15 bäst rankade, medan vi avser den lägre rankingen utgöra de kommuner 

som är rankade på plats 100 eller lägre. Detta för att få en spridning på dess 

miljöambitioner och därmed var det inte viktigt att de var allra lägst rankade. 
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Ytterligare ett kriterium var att alla kommuner skulle ha miljömässiga prestationsmått då 

vi annars inte skulle kunna besvara studiens frågeställningar. Rankingen ger enligt 

Aktuell Hållbarhet en indikation på hur framgångsrikt kommunernas miljöarbete är 

genom att kommunerna besvarar en enkät. I enkäterna får kommunerna besvara frågor 

som exempelvis om de har utformade strategier för att bedriva ett arbete med Agenda 

2030, ifall de har ett politiskt antaget miljöprogram, om de har klimatmål och ifall 

kommunen mäter och följer upp den årliga utsläppsminskningen bland många andra 

frågor (Aktuell Hållbarhet, 2017). Genom att ha valt högt och lågt rankade kommuner 

kan vi genom studien se ifall det egentligen är någon större skillnad mellan hur 

kommunerna arbetar med miljöfrågorna samt hur och varför de miljömässiga 

prestationsmätningarna används. Vi valde därmed två kommuner med hög ranking samt 

en med låg ranking.  

 

En av de två kommunerna som är högt rankad är Växjö kommun, vilken är den ort vi 

befann oss på under studiens gång. Denna kommun valdes på grund av god tillgänglighet 

till respondenterna, vilket var av betydelse för att göra ordentliga och fysiska intervjuer i 

alla fall på en av kommunerna. Jacobsen (2017) menar att respondenter genom fysiska 

intervjuer har lättare för att etablera tillit och öppenhet, vilket är mycket svagare vid icke-

fysiska möten. Därmed var valet av Växjö kommun en självklarhet. På grund av tidsbrist 

och geografisk spridning av kommunerna hade vi därmed inte möjlighet att genomföra 

fysiska intervjuer med Katrineholm och Kungsbacka. Tanken i början av studiens gång 

var att undersöka två kommuner med hög ranking och två kommuner med låg ranking. 

Dock ansåg vi att vi på grund av tidsbrist inte skulle ha möjlighet att intervjua tillräckligt 

många inom varje kommun för att få den djupa förståelse studien syftade till. Därmed 

valde vi att enbart studera tre kommuner, men med fler respondenter inom varje kommun 

för att få en djupare förståelse än vad vi anser att vi hade kunnat få med färre respondenter 

inom fyra kommuner.  

 

Studeras flera fall med exakt samma kriterier menar Jacobsen (2017) att sannolikheten är 

mindre för att man ska kunna se några skillnader eller dra några generella slutsatser. 

Studien syftar dock inte till att uppnå en statistisk generalisering då detta inte är möjligt 

genom att enbart studera tre kommuner. Den kommer därmed istället att ämna för en 

analytisk generalisering, som är en “svagare” form av generalisering och där teorier 

jämförs med det empiriskt insamlade materialet. Detta för att finna logiska samband, 
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exempelvis mellan kommunikationen av informationen från de miljömässiga 

prestationsmätningarna och användningen av den, men också samband mellan 

användningen av informationen och kommunernas ambitioner vad gäller miljöarbetet. 

Vidare även för att bidra till teori som kan komma att generaliseras till kommuner i 

liknande förhållanden (Yin, 2007). Vi fann det ändå relevant att studera de tre nämnda 

kommunerna. Detta för att basera studien på flera kommuner och stärka den analytiska 

generaliseringen samt för att kunna se ifall de svar som vi får från de olika kommunerna 

skiljer sig åt och om deras miljöambitioner kan vara bakgrunden till skillnaderna. Genom 

att detaljerat beskriva användningen av de miljömässiga prestationsmätningarna i de 

valda kommunerna ämnar vi ge läsaren tillfälle att själv avgöra till vilken grad studiens 

slutsatser går att tillämpa på liknande fall.  

 

2.3.1.1 Växjö Kommun 

I Växjö kommun bor det 90 899 invånare och är rankade som nummer tolv bland 

kommunernas hållbarhetsarbete med fokus på miljö (Växjö, 2018; SCB, 2017). År 2007 

antog Växjö slogan ”Europas grönaste stad” efter att deras miljöarbete blev 

uppmärksammat i internationella medier och har därefter fått betydelse för kommunen att 

arbeta mot ett innovativt hållbarhetsarbete och en hållbar framtid. I juni år 2017 fick 

Växjö utmärkelsen European Green Leaf Award för att de arbetar målmedvetet för en 

bättre miljö, grönare tillväxt och samarbetar med alla aktörer i samhället i miljöfrågor 

(Växjö, 2018).  

 

2.3.1.2 Kungsbacka kommun 

Kungsbacka kommun har 81 590 invånare och är rankade som 129 bland kommunernas 

hållbarhetsarbete med fokus på miljö (Aktuell hållbarhet, 2017; SCB, 2017). I 

Kungsbackas kommunövergripande mål finns det ett fokusområde som handlar om 

hållbar utveckling och hälsosam miljö.  Målen handlar om att kommunen ska ha en 

långsiktigt hållbar ekonomi och att Kungsbacka ska sträva efter de nationella- och globala 

miljömålen i sitt miljöarbete för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och 

klimatfrågor. Kommunen har också skrivit på borgmästaravtalet som är ett avtal för 

kommuner nationellt samt internationellt och har som mål att lyfta fram klimatarbete som 

görs på lokal nivå (Kungsbacka, u.å.; Klimatkommunerna, 2015). 
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2.3.1.3 Katrineholms kommun 

Katrineholms kommun har 33 851 invånare och är rankade som nummer elva bland 

kommunernas hållbarhetsarbete med fokus på miljö (Aktuell hållbarhet, 2017; SCB, 

2017). Kommunens miljöarbete baseras på 16 nationella miljömål som riksdagen har tagit 

fram. Inom miljöarbetet har de fyra fokusområden. Första är minskad klimatpåverkan och 

ska uppnås genom bland annat  minska utsläpp av växthusgaser. Nästa fokusområde är 

rena sjöar och vattendrag, målet för kommunen är att minimera föroreningar i 

kommunens sjöar. De strävar också efter att öka den biologiska mångfalden och det ska 

göras inom kommunen genom naturvårdsåtgärder. Det sista fokusområdet är god 

bebyggd miljö och åtgärder kommunen gör inom det området är bland annat minska 

matsvinn och hushållsavfall (Katrineholm, 2017). 

 

2.3 Empirisk datainsamling 

2.3.1 Intervjuer 

Vid insamling av data som sker direkt från personer för första gången finns det flera olika 

tillvägagångssätt att tillämpa. Denna typ av datainsamling benämns som primärdata och 

är bland de vanligaste förfaringssätten vid intervjuer (Jacobsen, 2002). Studiens 

primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med lämpliga personer från tre 

olika kommuner. För denna studie är intervjuer den mest lämpliga 

datainsamlingsmetoden av empirin då vi genom dessa vill erhålla information om 

respondenternas egna uppfattningar samt att utrymme ges för att de ska kunna besvara 

frågorna med sina egna ord utan begränsningar (Patel & Davidson, 2011; Dalen, 2015). 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att intervjuer är att föredra inom kvalitativ 

forskning då denna ger möjlighet till flexibilitet av svaren. Vi har därför valt att använda 

oss av intervjuer som datainsamlingsmetod av det empiriska materialet. Syftet med 

intervjuerna var att få en djupare förståelse över politikers och chefstjänstemännens 

användning av miljömässiga prestationsmätningar genom deras egna uppfattningar och 

erfarenheter.  

 

2.3.2 Intervjuteknik 

Vid val av intervjuns struktureringsgrad handlar det om vilket svarsutrymme 

respondenten får (Patel & Davidson, 2011). Jacobsen (2002) skiljer på öppna och 

strukturerade intervjuer. Dock menar författaren att en öppen intervju inte bör vara varken 

helt öppen eller helt strukturerad. Vi har i vår studie använt oss av en sådan variant och 
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som enligt Bryman och Bell (2013) benämns som en semistrukturerad intervju. Denna 

intervjuteknik valdes då vi under genomförandet av intervjuerna ville tillåta viss 

flexibilitet för respondenterna. Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1) med i 

förväg formulerade teman och frågor inom det valda ämnet. Valet att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide syftade till att respondenterna skulle 

ha möjlighet att svara på frågorna relativt fritt för att de i sin tur skulle kunna beskriva 

sina personliga reflektioner och för att vi skulle kunna få en så klar förståelse som möjligt. 

Då vi ämnade att identifiera olika mönster samt se om användningen och 

kommunikationen skiljer sig åt mellan kommunerna, fann vi det relevant att kunna ställa 

följdfrågor samt ge respondenterna utrymme för flexibilitet i svaren. 

 

Två intervjuguider konstruerades där en användes vid intervjuer med politiker och där 

den andra användes vid intervjuer med tjänstemännen. Anledningen till detta var att alla 

frågor inte kunde ställas till båda parter, men även för att kunna få en så stor förståelse 

och så mycket relevant information som möjligt. Viss justering av frågorna kunde göras 

beroende på de svar vi fick och den information vi ville åt. Respondenterna hade 

möjlighet att utforma svaren som de själva ville, vilket gjorde att vi kunde få en 

djupgående förståelse om hur och varför de intervjuade kommunpolitikerna och 

chefstjänstemännen använder sig av information från prestationsmätningar för miljö samt 

hur denna informationen används och kommuniceras mellan dessa parter. Genom denna 

typ av intervju hade vi även möjlighet att ställa följdfrågor på de svar vi ville ha ytterligare 

information kring för att inte riskera att missuppfatta svaren och vi behövde heller inte 

hålla oss till en viss ordning av frågorna utan samtalen kunde istället flyta på naturligt 

utifrån de svar vi fick. Vi var även medvetna om att semistrukturerade intervjuer kunde 

generera en stor mängd empirisk data och var därmed noggranna med att formulera frågor 

och teman som var relevanta för studien. Tidsmässigt tog samtliga intervjuer mellan 40 

och 80 minuter att genomföra. Vi valde att inte låta respondenterna ta del av 

intervjuguiden innan intervjuerna då vi ville minimera risken för att få inövade och 

tillrättalagda svar, då vi ville få så ärliga och spontana svar som möjligt. Istället fick de 

genom det först utskickade mejlet ta del av övergripande information om studien så de 

visste vad intervjuerna skulle handla om.  

 

En öppen intervju kan genomföras på en rad olika sätt. Bland annat personlig intervju, 

per telefon, mejl eller via internet (Jacobsen, 2017). Med tanke på att vi valde kommuner 
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med vissa kriterier innebar det att vi fick en geografisk spridning av kommunerna. På 

grund av den geografiska spridningen skulle det bli tidskrävande att åka ut till samtliga 

kommuner. Politikerna och chefstjänstemännen inom de enskilda kommunerna hade inte 

möjlighet att närvara vid en intervju samma dag och på grund av tidsbrist hade vi därmed 

inte möjlighet att åka till varje vald kommun vid varje intervjutillfälle. Därmed valde vi 

att genomföra intervjuerna med samtliga kommuner via Skype, FaceTime eller telefon 

förutom Växjö då det var den kommun vi befann oss på under studiens gång och där vi 

kunde genomföra personliga intervjuer. Skype- samt FaceTime-intervjuerna skiljer sig 

från vanliga personliga intervjuer genom att respondenten samt intervjuaren inte är fysiskt 

nära varandra vilket kan ses som en nackdel då respondenten kan etablera en svagare tillit 

och öppenhet gentemot intervjuaren (Jacobsen, 2017). Jacobsen (2017) menar dock att 

denna nackdel minskas vid bildöverföring som exempelvis Skype och att skillnaderna 

jämfört med den vanliga personliga intervjun minskas med hjälp av denna bildteknologi. 

Under intervjuernas gång upplevde vi inga större skillnader eller problem med att 

intervjua via Skype eller FaceTime jämfört med de personliga intervjuerna. Dock kunde 

internetuppkopplingen vid enstaka tillfällen vara lite sämre vilket kunde störa samtalets 

flyt. Vi upplevde dock inte det som något större problem då frågor kunde ställas igen och 

störningen endast pågick någon sekund. Ingen större skillnad vad gäller respondenternas 

öppenhet under intervjuerna upplevdes heller.  

 

Intervjuer via telefon genomfördes med två respondenter. Detta då den ena inte ville 

genomföra intervjun via Skype eller FaceTime och då den andra inte hade möjlighet att 

bli intervjuad på annat sätt. Under dessa intervjuer var vi måna om att tala långsammare 

än vid personliga och fysiska samtal för att minimera risken med brus och släpande ljud. 

Dessutom ställde vi mer raka frågor än vid de personliga intervjuerna då vi inte kunde 

uppfatta respondentens kroppspråk, vilket enligt Alvesson (2011) minskar missförstånd. 

I de situationer vi upplevt att kompletterande frågor har behövts ställas till respondenterna 

har detta skett genom mejlkontakt för att besvara de frågetecken vi haft (Jacobsen, 2002). 

Då de flesta av intervjuerna var geografiskt utspridda och intervjuerna bokats in med kort 

varsel var det av stor betydelse att kunna genomföra telefon- Skype- samt Face-Time 

intervjuer.  

 

2.3.3 Val av intervjupersoner 

Vid val av undersökningsenheter understryker Holme och Solvang (1997) vikten av att 

välja rätt personer eller fall. De poängterar att kvalitativa intervjuer avser att åstadkomma 



  
 

18 

djupa förståelser och uppfattningar om de företeelser som undersökts. Därmed finner de 

det inte lämplig att använda sig av slumpmässigt valda respondenter. Då syftet med 

studien var att undersöka hur och varför politiker och chefstjänstemän i kommuner 

använder sig av information från prestationsmätningar för miljö samt hur denna 

information används och kommuniceras mellan dem, var urvalet av dessa kommuner och 

personer ändamålsinriktat. Ändamålsinriktat urval innebär att urvalet bör avgöras 

beroende på vilken information man är ute efter att få (Jacobsen, 2002) men syftar även 

till att välja lämpliga respondenter där man vill få en förståelse för dess situation 

(Merriam, 1994), vilket därmed var syftet i denna studie. 

 

Jacobsen (2002) poängterar att de kriterier som väljs ut inför val av respondenter beror 

på studiens syfte. I studien intervjuas fem personer i varje vald kommun, det vill säga 15 

respondenter totalt. Inom de valda kommunerna är två av respondenterna politiker och 

tre är chefstjänstemän. De urvalskriterier som tillämpades för politikerna var att en ska 

tillhöra majoriteten och den andra ska tillhöra oppositionen. Att vi valt att även ha med 

politiker från opposition beror på att även dessa är med och medverkar i diskussioner med 

majoriteten. De kan ha synpunkter och åsikter om målen som sätts av majoriteten även 

om det är majoriteten som slutligen beslutar, varpå vi anser det vara av betydelse att få 

ett bredare perspektiv med de båda parterna. Likaså kan de politiker som tillhör 

oppositionen en mandatperiod sedan tillhöra majoriteten vid nästa mandatperiod och vice 

versa. I och med att oppositionen har möjlighet att vara styrande majoritet vid andra 

mandatperioder kan även deras synpunkter vara betydande för att få en helhetsförståelse. 

För att de olika miljöinitiativen inte ska avslutas vid maktskiftet är det av betydelse att 

kommunen har en bred politisk överenskommelse varpå vi ansåg även oppositionen var 

relevant att ha med i studien. Att vi valde att tillämpa detta kriterium beror på att olika 

partier fokuserar olika mycket på olika frågor, därmed även på miljöfrågor, men har även 

olika ställningstaganden. Genom att välja en politiker från oppositionen och en från 

majoriteten kan vi därmed få med perspektiven från båda sidor.  

 

Ett urvalskriterium för chefstjänstemännen var att två av dem skulle vara 

förvaltningschefer och den tredje chefstjänstemannen skulle vara en ekonomi- eller 

budgetchef. Ekonomi- eller budgetchef valdes då dessa redovisar informationen från 

prestationsmätningarna i bokslutet, vilket sedan blir underlag för politikernas 

budgetarbete.  Därmed ansåg vi även att ekonomi- eller budgetchef kunde tillföra med 
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relevant bidrag till studien. Vi valde avsiktligt två olika politiker och tre chefstjänstemän 

från respektive kommun för att få en så stor helhetsförståelse som möjligt för 

kommunernas användning av informationen från de miljömässiga 

prestationsmätningarna. Antal respondenter begränsades till femton personer då 

kvalitativa metoder med intervjuer är väldigt tidskrävande (Jacobsen, 2017) och det skulle 

bli alldeles för svårt att analysera ett alltför stort antal intervjuer. De valda respondenterna 

presenteras i tabell 1, 2 och 3. 

 

Kungsbacka 

 

Tabell 1. Urval av respondenter i Kungsbacka 

Växjö 

Tabell 2. Urval av respondenter i Växjö 

Katrineholm 

Tabell 3. Urval av respondenter i Katrineholm 

 

Tillvägagångssättet för att nå de valda respondenterna inom varje kommun gick till som 

så att vi kontaktade miljöansvariga/miljösamordnare inom varje kommun där vi beskrev 

studiens syfte samt våra urvalskriterier.  Med grund i detta tipsade 

miljöansvarig/miljösamordnaren inom respektive kommun oss om lämpliga kandidater. 

Befattning Namn Intervjutyp Tid Datum 

Politiker, kommunalråd Fredrik Hansson FaceTime 00:56:20 2018-04-13 

Förvaltningschef, miljö och 

hälsoskyddsförvaltningen 

Annika Ekvall FaceTime 01:24:18 2018-04-16 

Förvaltningschef, tekniska 

förvaltningen 

Karl Lundgren Skype 00:51:20 2018-04-17 

Budgetspecialist Ing-Britt Blomberg FaceTime 01:01:24 2018-04-18 

Politiker, kommunalråd Eva Borg Telefon 00:43:48 2018-04-20 

Befattning Namn Intervjutyp Tid Datum 

Politiker, ledamot i KS och KF Cheryl Jones Fur Personlig 01:01:53 2018-04-16 

Ekonomichef Katarina Andersson Personlig 00:48:54 2018-04-18 

Förvaltningschef, tekniska 

förvaltningen 

Maria Sundell Isling Personlig 01:06:45 2018-04-20 

Förvaltningschef, miljö- och 

hälsoskyddskontoret 

Madeleine Karlsson Personlig 00:52:04 2018-04-20 

Politiker, kommunalråd Malin Lauber Personlig 00:56:37 2018-04-24 

Befattning Namn Intervjutyp Tid Datum 

Politiker, kommunalråd Göran Dahlström FaceTime 00:39:33 2018-04-16 

Förvaltningschef, service- och 

teknikförvaltningen 

Magnus Gustafsson FaceTime 00:45:23 2018-04-16 

Politiker, oppositionsråd Inger Fredriksson FaceTime 00:46:26 2018-04-17 

Förvaltningschef, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stefan Jansson FaceTime 00:58:02 2018-04-27 

Ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund Telefon 00:40:04 2018-05-03 
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Vi fann respektive politikers och chefstjänstemans mejladress och telefonnummer på 

kommunens hemsida. Därefter kontaktades samtliga respondenter via mejl där de 

tillfrågades om att delta i vår studie. I den första kontakten med respektive respondent 

presenterades studiens syfte och tillvägagångssätt, men också en förklaring av 

respondentens betydelse av att de medverkar. Genom att ha förklarat syftet med studien 

och vad vi ville undersöka förutsatte vi att alla som ville och kunde medverka i en intervju, 

ansåg sig vara lämplig. Vissa av de föreslagna respondenterna var nya i sin position och 

hade arbetat inom kommunen väldigt kort. Vi valde därmed att inte intervjua dessa 

personer då vi ansåg att de inte skulle kunna bidra med tillräcklig och relevant 

information. Vi blev då istället tipsade om ytterligare personer som likaså uppfyllde 

urvalskriterierna, dessa blev då kontaktade på samma sätt som föregående respondenter.  

 

2.3.4 Inspelning och transkribering 

Varje intervju har med samtycke av respondenterna spelats in av anledningen att vi under 

intervjuerna skulle kunna fokusera på samtalet och inte förlora koncentrationen vilket 

Bryman och Bell (2013) menar ofta är fallet då intervjuaren antecknar istället för att spela 

in samtalet. Då intervjuerna varade ca 40-80 minuter skulle det även bli svårt för oss att 

minnas allt som sagts. Genom inspelning hade vi senare även möjlighet att transkribera 

materialet och därmed lyssna på intervjuerna flera gånger för att senare kunna göra en 

djupgående analys av materialet. 

 

2.4 Teoretisk materialinsamling 

Vi har i studien använt oss av ett deduktivt angreppssätt som innebär att vi utgått från 

redan befintlig teori och det som är känt inom området (Patel & Davidson, 2011) för att 

komma fram till svaren på frågeställningarna och uppfylla studiens syfte. Teorin vi tagit 

fram handlar huvudsakligen om prestationsmätningens användningsområde, styrning och 

samverkan mellan politiker och tjänstemän kommunikation av mål och mått samt 

legitimitet. 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställning använde vi oss av litteratur och vetenskapliga 

artiklar för att samla in den teori som var väsentlig. För att få en så djup och bred kunskap 

om hur kommuner fungerar har information mestadels hämtats från böcker och statliga 

verk. Data har även samlats in från statliga webbsidor för att skapa en bättre förståelse 

för hur kommuner fungerar. De vetenskapliga artiklarna som använts i studien är hämtade 
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från databaserna OneSearch, Libris, SwePub, Business Source Premier (BSP) samt 

Google Scholar. De har bland annat publicerats av Behavioural Research in Accounting, 

Organizations and Society, Auditing and Accountability Journal och Auditing: A Journal 

of Practice and Theory. Även andra författare och forskare har använts för att stödja den 

data som vi använt oss av från artiklarna, dels för att styrka innehållet, men även för att 

öka trovärdigheten. I de situationer där artiklarna inte varit vetenskapliga har källan 

utvärderats och tillförlitligheten undersökts. Kombinerade sökord som vi använt oss av 

för att hitta lämpliga artiklar är bland annat performance measurement, environmental 

performance indicators, public sector,  municipality, politicians, managers, performance 

information use, sustainability, communication, styrning, politik och kommun. 

 

2.5 Analysmetod 

Samtliga intervjuer som genomfördes i studien genererade en mängd information. 

Intervjuerna spelades därför in och det fanns därmed möjlighet att obegränsad många 

gånger lyssna på dem. Bearbetningsprocessen av all insamlad data inleddes med att 

transkribera det inspelade materialet, vilket (Jacobsen, 2002) finner fördelaktigt då man 

får ett komplett datamaterial. Vi har i studien följt Rennstam och Wästerfors (2011, se 

Alvehus, 2013) tre sätt att hantera analysprocessen vid tolkning av den empiriska datan 

och som innebär att sortera, reducera och argumentera. Vi började denna process genom 

att läsa igenom det transkriberade materialet för att få en ännu tydligare inblick och 

förståelse för den insamlade informationen. Nästa steg innebar att vi sållade bort all 

irrelevant data och tog fram det som vi ansåg vara bidragande till analysen och studiens 

syfte. På grund av det antal intervjuer vi genomförde innebar det även mycket information 

att bearbeta, vilket i sin tur innebar mycket läsning och utvärdering för att ta fram det som 

vi ansåg vara mest relevant. Vi var dock noggranna med att inte ta bort sådant som kunde 

vara teoretiskt intressant, vilket Alvehus (2013) menar är mycket vanligt. Efter att vi tagit 

fram den data vi ansåg vara användbar och väsentlig sammanfattades den och skickades 

via mejl ut till alla respondenter för att säkerställa att vi tolkat informationen rätt och inte 

snedvridit respondenternas svar. Alla respondenter svarade dock inte på detta mejl. De 

respondenter som svarade hade inget att påpeka, förutom en person vars synpunkter togs 

i anspråk i och med en korrigering. På så vis ökades studiens trovärdighet och Bryman 

och Bells (2013) kriterium för respondentvalidering kunde uppfyllas. Därefter 

sammanställdes informationen och kunde utgöra det empiriska underlaget.  
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Det empiriska avsnittet delades in i olika avsnitt där vi började med en beskrivning av 

respondenterna för att sedan förklara hur och varför information från miljömässiga 

prestationsmätningar används, för att avslutningsvis beskriva deras kommunikation med 

politiker respektive chefstjänstemän. På så sätt kunde varje del analyseras och 

indelningen kunde bidra till att olika mönster identifierades. Analysprocessen kunde 

sedan avslutas genom att argumentera, jämföra samt dra paralleller mellan det teoretiskt 

och empiriskt insamlade materialet för att besvara hur och varför politiker och 

chefstjänstemän använder sig av information från miljömässiga prestationsmått samt hur 

denna information används och kommuniceras mellan dem.  

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Vanligtvis används validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för att utvärdera en studies 

kvalité. Dock påpekar Bryman och Bell (2013) att dessa kvalitetskriterier i regel används 

mer inom kvantitativ forskning och förklarar att det finns två alternativa kvalitetskriterier 

vid kvalitativ forskning, trovärdighet och äkthet. Trovärdighetskriteriet kan i sin tur delas 

in i  de fyra delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. 

Med syftet att få en så trovärdig och äkta studie som möjligt har vi under studiens gång 

varit måna om att ständigt arbeta utifrån dessa kvalitetskriterier.  

 

Efter att vi fått ett godkännande av respektive respondent om att få spela in samtalet 

transkriberades samtliga intervjuer. En hög tillförlitlighet och trovärdighet säkrades 

genom att vi använde oss av respondentvalidering. Det innebär att vi lät alla respondenter 

ta del av det insamlade empiriska materialet för att klargöra att inga misstolkningar skett. 

I de fall misstolkningar förekom, gav vi respondenterna möjlighet att kommentera detta 

för eventuella korrigeringar och tillägg.  

 

Överförbarhet har som innebörd att studiens resultat ska kunna tillämpas i även andra 

kontexter (Bryman & Bell, 2013). För att skapa en högre överförbarhet valde vi att göra 

studien på mer än en kommun samt intervjua flera respondenter inom respektive 

kommun. Genom att fler personer intervjuades kunde vi få en djupare och bredare inblick 

i hur och varför politiker och chefstjänstemän använder sig av information från 

miljömässiga prestationsmätningar. Genom att studera de valda frågeställningarna kan vi 

bidra med forskning inom området miljömässig prestationsmätning med fokus på 

kommuner. Vidare kan studien med dess praktiska bidrag ses som överförbar och på så 
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sätt förverkliga detta kriterium (Svensson & Starrin, 1996). Yin (2007) poängterar att 

fallstudier har som ändamål att kunna generalisera de resultat studien genererar, vilket 

han benämner analytisk generalisering. Författaren menar vidare att den analytiska 

generaliseringen kan infrias då studien bygger på pålitlig teori samt logiska argument där 

paralleller har dragits till den empiriska datan. Vi finner att dessa villkor tillgodoses då 

det slutliga resultatet avses kunna tillämpas på även andra kommuner.  

 

Pålitlighetskriteriet ska uppnås för att en liknande studie gjord av en annan forskare ska 

kunna generera likartat resultat (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå detta kriterium har 

vi dokumenterat och redogjort för studiens tillvägagångssätt på ett så lättförståeligt och 

specifikt sätt som möjligt men också bifogat de intervjuguider som använts. Vi anser att 

vi har byggt upp goda förutsättningar för att kunna göra en liknande studie men hänsyn 

ska tas till att resultaten baseras på våra egna intryck, upplevelser och tolkning av det 

empiriska materialet. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) bygger konfirmering på objektivitet från forskare, vilket 

bland annat innebär att forskarens egna åsikter och personliga värderingar inte ska ha en 

inverkan på studiens utförande eller slutsatser. Vi har haft i avsikt att vara så objektiva 

och agera i så god tro som möjligt men finner likt Bryman och Bell (2013) att det inom 

kvalitativ forskning inte är fullt möjligt att vara fullständigt objektiva. Vi har vid flera 

tillfällen haft opponeringar där vi fått återkoppling och respons av både studenter och 

examinatorer. Vår handledare har likaså bidragit med feedback där vi erhållit konstruktiv 

kritik. Därmed har studien flertalet gånger genomgått granskning av personer med 

opartisk hållning och neutralitet varpå vi anser att kriteriet konfirmering uppfylls. 

Huvudkriteriet äkthet uppnåddes slutligen genom att vi spelade in de kvalitativa 

semistrukturerade intervjuerna för att sedan ordagrant transkribera det som är sagts 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

2.7 Etiska överväganden 

Forskare har en särskild skyldighet gentemot sina respondenter, men även gentemot de 

som inte blir direkt berörda av forskningsresultaten (Vetenskapsrådet, 2017). Då en 

undersökning generellt sett tränger sig in i individers privata sfär blir det därmed viktigt 

att ta olika etiska dilemman i anspråk under forskningsprocessen (Jacobsen, 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) nämner ett antal etiska krav som bör tillämpas vid bemötande av 
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respondenter. Dessa innefattar bland annat informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och har beaktats under studiens gång då vi 

samlat in empirisk data. 

 

Genom studiens gång tog vi vissa etiska principer i anspråk för att inte respondenterna 

skulle förlora sin tillförlitlighet mot oss. Vid vår första kontakt med varje respondent 

började vi med att förklara vilka vi var, vad studien syftar till, vad de skulle ha för roll i 

studien och frågade slutligen ifall de var villiga att delta i undersökningen. Genom att 

informera dem om studiens syfte samt hur intervjun skulle genomföras tillämpades 

därmed informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan respektive intervju 

påbörjades inled vi samtalet genom att informera dem om att de under intervjun hade 

möjlighet att vara anonyma om de så önskade och poängterade även att deltagandet var 

helt frivilligt samt att de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta intervjun utan 

några negativa påföljder. Detta gjordes i syfte att få respondenterna att känna sig trygga 

med att dela med sig av information under intervjuerna. Genom dessa handlingar 

uppfylldes såväl informations- som samtyckeskravet som bland annat innebär att 

respondenterna har rätt att besluta över sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla konfidentialitetskravet skickades det empiriska materialet ut till respektive 

respondent för att bekräfta att rätt tolkningar har gjorts samt att inget har missuppfattats 

från vår sida. Det insamlade materialet har även hanterats på så sätt att ingen utomstående 

kunnat ta del av det. Den information vi samlat in kommer enbart att användas för 

studiens syfte samt i forskningsändamål och kommer att laddas upp på Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA), vilket även uppmärksammades för respondenterna under 

respektive intervju och uppfyller enligt Vetenskapsrådet (2002) det så kallade 

nyttjandekravet. Det innebär således att informationen inte kommer att användas i icke-

vetenskapliga syften. 

 

2.8 Metodkritik 

Denna studie innefattar tre olika kommuner där två av dessa är högt rankade i Aktuell 

Hållbarhets hållbarhetsranking för miljö för år 2017 samt där en kommun är lågt rankad. 

Vi valde att inte ha två kommuner som är lågt rankade på grund av tidsbrist samt då 

ytterligare fem intervjuer hade resulterat i allt för mycket material att analysera, vilket vi 

anser hade kunnat påverka analysens kvalité negativt. Dock kan kritik riktas till detta val 

då det kan resultera i att det inte blir en rättvis jämförelse och det blir svårt att se ifall 
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olika mönster kan bero på att kommunen är lågt rankad. Kritik kan även riktas till att vi 

inte valt att intervjua någon miljöansvarig i kommunerna. Detta gjordes inte då vi 

upplevde att de frågor som var relevanta att ställa kunde besvaras av de valda 

respondenterna. Dock skulle en miljösamordnare ha kunnat ge oss mer utförliga svar på 

vissa frågor då alla respondenter inte var så insatta i miljöområdet. Vidare har vi under 

intervjuerna även haft i åtanke att svaren kan ha vinklats för att respondenternas samt 

deras kommuners miljöarbete ska uppfattas på ett bättre sätt än vad det kanske egentligen 

är. Därmed har även olika följdfrågor ställts för att försöka få en bild av hur det verkligen 

är.  

 

Intervjuguiden skickades inte ut i förväg för att respondenterna inte skulle kunna öva in 

sina svar, utan att de istället skulle ge mer spontana svar. Hade vi skickat ut den i förväg 

hade vi dock kanske kunnat få mer utförliga svar, då alla inte var helt insatta i ämnet, 

vilket i vissa fall resulterade i väldigt korta och ibland otydliga svar. Detta kan grunda sig 

i att de tidigare inte reflekterat över frågorna och det hade då underlättat om de fått 

intervjuguiden skickad till sig i förväg.  
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3. Kommunen

Nedan kommer kommunens verksamhet att förklaras för att ge läsaren en förståelse för 

hur det fungerar samt vilka olika ansvarsområden, roller och uppgifter politikerna och 

tjänstemännen i kommunen har. 

En kommun kan definieras på flera olika sätt (Jonsson, 2002). Brorström och Siverbo 

(2001, se Jonsson 2002) definierar en kommun enligt följande: “På uppdrag av Sveriges 

Riksdag planerar och genomför kommuner verksamhet riktad till kommunmedborgarna, 

och på eget initiativ planeras och genomförs verksamhet inom ramen för den allmänna 

kompetensen. Finansieringen sker i stor utsträckning med gemensamma medel: 

kommunalskatt och statsbidrag. Tillhandahållna resurser ska fördelas i demokratisk 

ordning, användas effektivt och på ett sådant sätt att den enskildes rättssäkerhet 

garanteras. Kommunerna ska tillhandahålla god verksamhet och därigenom uppfylla 

välfärdspolitiska mål.” 

 

3.1 Kommunens roll och uppgifter 

En kommun är en politiskt styrd verksamhet där politiker, valda av medborgarna, har i 

uppdrag att representera medborgarna och styra förvaltningen inom kommunen (Jonsson, 

2002). Kommunen kan ses utifrån olika perspektiv som omfattas av bland annat krav på 

effektivitet, rättssäkerhet och medborgarinflytande. De olika perspektiven är politiskt- 

demokratiska, ekonomiska samt administrativa och organisatoriska (Lundqvist & Pierre, 

1995). 

 

Det politiskt- demokratiska perspektivet förklarar kommunen som en politisk arena och 

en verksamhet där medborgarna kan nyttja sitt demokratiska inflytande i det territorium 

de befinner sig i. Det handlar främst om den politiska styrningen och ledningen inom 

kommunen samt de organisatoriska villkor som krävs för beslutsfattande på demokratisk 

grund. De två sistnämnda perspektiven ser till att allmänhetens intresse fullgörs, det vill 

säga att man vidtar åtgärder. I det ekonomiska perspektivet ses kommunen som en 

producent av tjänster med hjälp av offentliga medel, det kan till exempel innebära el-, 

vattenförsörjning och renhållning. Detta perspektiv uppmärksammar framför allt mål som 

effektivitet och serviceanpassning (Bengtsson & Melke, 2014; Lundqvist & Pierre, 1995). 

Slutligen handlar det administrativa och organisatoriska perspektivet om att kommuner 
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är ett hjälpmedel för att förhålla sig till de krav och regler som finns utanför kommunens 

territorium (Bengtsson & Melke, 2014). Vid utformning av verksamheten ska därmed 

effektivitet samt det demokratiska styrelseskicket i hög grad beaktas (Lundqvist & Pierre, 

1995).  

 

Kommunens ansvar är reglerat i Kommunallagen som reglerar dels den obligatoriska 

verksamheten men också frivillig yrkesutövning. Exempel på obligatorisk verksamhet är 

kollektivtrafik, skola, hälsa- och miljöskydd samt renhållning och avfallshantering 

(Regeringen, 2015a). Frivillig verksamhet kan vara bostadsbyggande, 

näringslivsutveckling och kulturverksamhet (Cederqvist, 2015). Kommunernas 

obligatoriska och frivilliga arbete är också reglerade av så kallade speciallagar. 

Exempelvis finns miljöbalken som reglerar miljö- och hälsoskydd (Bengtsson & Melke, 

2014). 

 

3.1.1 Ansvarsfördelning 

I en kommun blir politiker valda av invånarna och blir på så sätt tilldelade makt. De 

folkvalda politikerna delegerar i sin tur till viss grad makten till olika verkställare, vilket 

innebär att olika enheter får olika ansvarsområden. Ansvaret för den politiska ordningen 

i en kommun ligger i flera olika nivåer (Björkstedt, 1998). I de svenska kommunerna 

fördelas ansvaret mellan kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen, nämnderna samt 

förvaltningarna. Denna hierarkiska struktur illustreras i figuren nedan. 

 

                                         

Figur 1. Kommuners hierarkiska struktur 
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Den överordnade politiska styrningen i kommunen ligger i kommunfullmäktige som kan 

liknas med riksdagen. Med detta menas att kommunfullmäktige är kommunens högsta 

beslutande organ och ska ta ansvar för kommunens övergripande strategiska frågor 

(Björkstedt, 1998). Kommunfullmäktige har framför allt det stora ansvaret att sätta mål 

och riktlinjer för kommunen, men tar även beslut om bland annat budget, årsredovisning, 

ansvarsfrihet, nämndernas organisation och andra ekonomiska angelägenheter (Montin & 

Granberg, 2013). Fullmäktige fastställer ramarna och utformar uppdragen, men det är 

sedan kommunstyrelsen som har en styrande och ledande funktion (Nilsson, 2011). Enligt 

6 kap. 32 § i Kommunallagen (2017:725) härleds alla beslut genom reglemente från 

fullmäktige till styrelsen eller nämnder med föreskrifter om bland annat nämndernas 

verksamhet.  

 

Kommunstyrelsen kan liknas vid regeringen och har till skillnad från kommunfullmäktige 

ett direkt ansvar för en särskild del av kommunens produktion (Nilsson, 2011) och är det 

organ som leder och samordnar arbetet i kommunen (Montin & Granberg, 2013). Vidare 

innebär styrelsens uppgifter bland annat att ge förslag i ärenden som ska beslutas i 

fullmäktige. Enligt 6 kap. 13§ i Kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen vara 

ansvarig för den ekonomiska förvaltningen vilket innebär att de ska lägga fram förslag 

till fullmäktige angående budgeten och leda budgetarbetet (Montin & Granberg, 2013). 

Förutom ovan nämnda ansvarsområden menar Haglund, Sturesson och Svensson (2001) 

att styrelsen även ansvarar för utformningen av effektiva uppföljnings- och 

rapporteringssystem. 

 

Medan kommunfullmäktige behandlar verksamhetens övergripande politiska frågor är 

nämndernas uppdrag myndighetsutövning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten 

bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt men har också i uppdrag att 

se till att verksamheten bedrivs enligt de lagar och regler som gäller för verksamheten 

(Montin & Granberg, 2013). Likaså är det nämnderna som genomför besluten som tagits 

av fullmäktige (SKL, 2017). Varje nämnd har i sin tur en förvaltning och det är dessa 

förvaltningar som utför arbetet som nämnderna tagit beslut om. I förvaltningarna arbetar 

anställda tjänstemän som utför och kan påverka det operativa arbetet samt ser till att 

besluten blir verklighet (Siverbo, 2007; Solli, 1988). 
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3.2 Styrning inom kommunen 

En kommun kan ses som ett politiskt system där de behov som skapas i samhället 

uppfattas för att sedan konverteras till politiska beslut. Här har medborgarnas inverkan en 

central betydelse och det initiala steget i den demokratiska styrningskedjan innebär 

således att beakta medborgarnas önskemål. Det är därefter de demokratiska processerna 

som avgör vilka önskemål som tas i anspråk och fastställs i beslut. Vidare har politikerna 

en viktig roll i det politiska systemet och utgör den andra länken i styrningskedjan. De 

har i uppdrag att genom sin position uppmärksamma medborgarnas önskemål för att 

sedan säkerställa att de tillämpas av den lokala förvaltningen. Politikernas åsikter och sätt 

att styra har således en stor betydelse för det kommunalpolitiska systemets legitimitet 

(Ivarsson & Karlsson, 2011). 

 

Enligt Westrup (2002) åligger det den politiska ledningen att styra och påverka 

verksamheten för att den ska bedrivas så effektivt som möjligt. För att styra kommunens 

verksamhet ingår flera olika processer som bland annat planering, uppföljning, kontroll 

och samordning (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001). Uppföljning av mål och resultat 

bör bland annat göras för att kunna bedöma kommunens framgång, för att nya åtgärder 

ska kunna vidtas och nya mål sättas (Westrup, 2002). Den interna kontrollen utmärks 

framför allt av olika dokumenterade system och rutiner för styrning, säkerställande av att 

lagar och policys tas i anspråk samt reducering eller uppmärksammande av fel. Inom 

kommunen är därmed den interna kontrollen en ytterst relevant fråga för ledningen. 

Vidare är en av förutsättningarna för att den interna kontrollen ska vara effektiv att 

information samt kommunikation på de olika nivåerna inom kommunen fungerar på rätt 

sätt. Här är det framför allt viktigt för ledningen att säkerställa den information som 

behövs för styrning, uppföljning och rapportering i verksamheten (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2001). Planeringsfasen är en ännu en viktig faktor för att styra verksamheten. 

Om de politiska besluten fattas samt informeras till verksamheter, i ett tidigt skede, har 

tjänstemännen god tid på sig att kunna planera sin verksamhet. Finns sedan en 

kommunikation mellan båda parter där informationen flödar i båda riktningar i hierarkin 

finns ännu större sannolikhet att besluten blir styrande.  

 

Enligt Paulsson (2009) är sannolikheten högre att politiska beslut omsätts i praktiken om 

de följer den tidigare nämnda hierarkiska strukturen (se figur 2). Det är i denna hierarki 

som den största delen av styrningen sker. På varje nivå finns ansvariga chefer vilket 
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innebär att om de politiska enheterna vill få genomslag bör de styra genom dessa chefer. 

Författaren menar dock att större organisationer kan ha det svårare att styra verksamheten 

på grund av fler nivåer samt att politikerna i de mindre organisationerna är närmare 

tjänstemännen och har därmed lättare att påverka dem (Paulsson, 2009). Även Jacobsson 

(1986; se Solli, 1988) menar att politikerna i kommuner befinner sig i en problematisk 

styrsituation, bland annat på grund av att kommunerna är så stora verksamheter och 

därmed inte är enkla att styra. Enligt Rothstein (2014) är politikerna i behov av verktyg 

som genererar information om det arbete som åstadkommits samt de beslut som tagits i 

verksamheten. Han menar på att om de styrande ska kunna anses ansvariga av de styrda 

måste de politiska processerna vara transparenta men även kontrolleras. Kunskap om hur 

arbetet bedrivs är en vital faktor för att utkräva ansvar av de styrande. Rothstein (2014) 

hävdar att även om det är politikerna som har den formella makten så har även 

tjänstemännen genom dess kunskap och inflytande möjlighet att påverka verkställigheten 

av politikernas beslut (Rothstein, 2014). Makten är därmed en viktig utgångspunkt för att 

styrningen ska resultera i en påverkan. Politikerna kan genom denna makt få igenom de 

beslut som gynnar dem oavsett tjänstemännens åsikter, men är likväl beroende av den 

kunskap tjänstemännen besitter för att dess politiska intentioner ska realiseras på bästa 

sätt (Beronius, 1986). 

 

Grundläggande kunskap för att kunna styra har inom kommuner dock ofta varit bristfällig 

då kunskap har saknats om de resultat som ska eller kan åstadkommas. Visserligen finns 

dock kunskap om de resurser som förbrukas och budgeten blir därmed ett viktigt 

styrmedel för att styra verksamheten. Ofta har man förutsatt att ju mer resurser som 

förbrukas till något, desto bättre blir resultaten, vilket senare även visats att så inte alltid 

är fallet (SKL, 2017). Vidare har kommuner likt privata verksamheter inte en marknad 

som kan styra verksamhetens fördelning av resurser, vilket gör budgeten till ett viktigt 

styrverktyg. Genom att fördela resurser och fastställa vilka behov som ska tillfredsställas 

kan verksamheten därmed styras genom budgeten som till skillnad från privata 

verksamheter är lagstadgad inom kommuner (Brorström, Haglund & Solli, 2014). 

 

3.2.1 Mål- och resultatstyrning 

Styrningen har inom offentlig verksamhet fått stor uppmärksamhet på senare år vilket 

även har medfört att många olika styrformer prövats (Siverbo, 2007). Siverbo (2007) 

menar att alla dessa olika styrformer är ett sätt att möta det gap som uppstår mellan 
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invånarnas krav på tjänster och de resurser som finns. När man talar om styrning inom 

den kommunala verksamheten nämns flera olika former. Det kan vara målstyrning, 

resultatstyrning, balanserad styrning, nätverksstyrning bland många andra. Styrsystemet 

utvecklas inom varje enskild kommun och är inte enhetligt inom olika kommuner 

(Björkstedt, 1998). Styrning inom kommuner behöver en kombination av både ekonomi, 

prestationer och kvalité. Det är därmed viktigt att kommunfullmäktige har en aktiv roll i 

både budget- och uppföljningsarbetet för att kvalité ska lyckas styras ihop med ekonomi 

(Staffansson Pauli & Westrup, 1995).  

Enligt SKL (2014) är målstyrningen den vanligaste styrmodellen i all offentlig 

verksamhet. Denna styrmodell innebär att verksamheten sätter upp mål som sedan kan 

utvärderas. De problem som kan uppstå vid applicering av detta i kommuners kontext är 

att fler och fler områden prioriteras inom verksamheten och många olika mål inom 

kommunen sätts. Följden av en ökning av antalet mål inom kommunen är att det blir svårt 

att få en enhetlig syn av verksamheten samt att det blir svårt att ställa in sig på vilket som 

ska prioriteras. Ett alternativ för att underlätta kommuners arbeten är att använda sig av 

mål- och resultatstyrning. 

  

I mål- och resultatstyrningsmodellen beslutar förtroendevalda mål för varje verksamhet. 

Målformuleringen ska beskriva en prestation som ska uppnås inom verksamheten och ska 

samtidigt ta hänsyn till samhällets värderingar (SKL, 2014). Enligt SKL (2014) mäts 

dessa mål framgångsrikt med prestationsmått. Det är viktigt att det inom kommunerna 

skapas förståelse för vad prestationsmåtten har för syfte. Vidare ska de tydligt förekomma 

i kommunens målkedja, från politikernas visioner, strategier och mål ner till 

verksamhetens operativa nivå där tjänstemän arbetar. Prestationsmåtten i denna 

styrningsmodell kan även fungera som anvisning för hur väl verksamheten ligger till mot 

att uppfylla målen.  

 

Utifrån styrdokument ska kommunens verksamheter kunna utläsa vilka resultatmål som 

har fastställts och vilken inverkan de uppsatta målen kommer att ha på respektive 

verksamhet. Vidare poängterar författarna att dialog mellan anställda likaså är en av de 

fördelaktiga funktioner som mål- och resultatstyrningsmodellen medför. De menar på att 

det för varje verksamhet är betydelsefullt att få insikt i de uppställda resultatmålen 

politikerna har satt och att det görs genom att i verksamheten diskutera hur målen ska 

uppnås på bästa sätt. 
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3.3 Samverkan och kommunikation mellan politiker och tjänstemän 

Debatter har länge pågått vad gäller samverkan mellan politiker och tjänstemän 

(Lundqvist & Pierre, 1995). För att politiker ska kunna ha en inverkan över 

tjänstemännens agerande menar Solli (1988) att kommunikationen dem sinsemellan är 

vital. Genom kommunikationen kan politikerna styra tjänstemännen genom att sprida 

information och underlätta tolkningen av målsättningarna för att de ska kunna uppfylla 

dessa mål och få igenom den politiska viljan (Stewart, 1988). Kommunikationen är även 

viktig då det är de verksamhetsansvariga tjänstemännens uppdrag att se till att informera 

politikerna om vad som händer i verksamheterna men också att stämma av så att det som 

de arbetar med inte är helt i motsats till politikernas åsikter (Solli, 1988).  

 

Bengtsson och Melke (2014) menar dock att samverkan mellan dessa aktörer kan variera 

beroende på vilka frågor det gäller. Det är även denna samverkan som ofta avgör ifall 

politikernas styrning av förvaltningarna lyckas. Många gånger sätter dock tjänstemännen 

en stämpel på politikerna om hur de är och hur de agerar, vilket gör att tjänstemännen inte 

är intresserade av att lyssna på dem. Politikerna ser på liknande sätt ofta tjänstemännen 

som negativt inställda och omotiverade vilket resulterar i en ineffektiv kommunikation 

(Stewart, 1988). Montin (2007) nämner att politiker ofta kommer fram till vaga beslut 

och att det då är upp till chefstjänstemän att tyda dessa och förstå vad de innebär, vilket 

kan leda till att de politiska besluten tolkas på ett annat sätt av tjänstemännen. Det är 

därmed av stor vikt att det som politikerna kommunicerar är tydligt och lättförståeligt för 

att det ska få en korrekt verkan. Det är heller inte helt ovanligt att förvaltningscheferna 

har stor inverkan på vilka frågor som ska tas upp på den politiska dagordningen, vilket 

innebär att båda parter ägnar sig åt politik och att det därmed finns ett ömsesidigt beroende 

mellan dem.  

 

Även Jonsson, Nilsson, Hellström och Ramberg (2012) instämmer med att det inte är helt 

ovanligt att tjänstemännen vill styra politiska beslut, när det egentliga uppdraget innebär 

att genomföra redan fastställda beslut av politikerna. Hysing och Olsson (2012) menar 

samtidigt att tjänstemän oftast besitter mer kunskap inom olika områden än vad 

politikerna gör då det inte krävs av dem som förtroendevalda, vilket Connolly (2017) 

menar ofta strider mot de preferenser som politikerna har. På grund av tjänstemännens 

självständighet och kompetens menar Hysing & Olsson (2012) att detta ofta leder till att 

politikernas makt ifrågasätts. Enligt Eckerberg och Mineur (2003) har den ökade 
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självständigheten mellan politiska och administrativa aktörer bland annat resulterat i att 

interaktionen mellan dessa kännetecknas av samverkande och ömsesidiga anpassningar 

snarare än hierarki och styrning. Hysing och Olsson (2012) menar att då parterna i många 

ärenden kan komplettera varandra resulterar detta i svårigheter med att begripa vem som 

har den egentliga makten över vem. En tydlig gränsdragning blir även svår att finna vad 

gäller hur arbetsfördelningen ter sig samt vem av dessa aktörer som har störst påverkan 

på politiken (Hysing & Olsson, 2012). 

 

I en studie gjord av Hellström, Jonsson, Nilsson, Ramberg och Wänström (2013) 

undersöktes organiseringen av samarbetet mellan politiker och tjänstemän i olika 

kommuner där man fann att samarbetet kan se olika ut. Att ha rollbeskrivningar mellan 

parterna hade ingen betydelse för att bygga upp ett bra samarbete utan var endast 

nödvändigt för att veta vilka förväntningar de kan ha på varandra, det vill säga vilket 

ansvar de ska ta. Författarna kom även fram till att en allt för nära relation mellan parterna 

kan bli ett hinder i beslutssituationer. För att få en bra dialog mellan tjänstemän och 

politiker bör förhållandet byggas på deras professionella roller. På så sätt blir besluten 

inte påverkade av förhållandet mellan de två parterna (Hellström et al., 2013). Vidare 

menar Hellström, Knutsson, Mattisson och Ramberg (2017) i sin forskning att 

förutsättningarna för att etablera ett bra samspel påverkas av hur väl parterna känner 

varandra sedan tidigare och vilka tidigare erfarenheter respektive part har. Medan 

Hellström et al. (2017) påstår att denna samverkan byggs upp över tid menar dock Jonsson 

et al. (2012) på att samverkan parterna sinsemellan kan vara svåra att upprätthålla då nya 

politiker antar poster vid val, vilket kan resultera i att tjänstemännen har svårt för att 

bygga upp ett nytt samarbete.  
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4. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis behandlas teori 

om prestationsmått där bland annat dess syfte och svårigheter beskrivs. Fortsättningsvis 

beskrivs både chefers och politikers användning av information från 

prestationsmätningar. Därefter presenteras ett avsnitt om legitimitetsteorin för att sedan 

behandla ett avsnitt om kommunikation av mål och mått. Avslutningsvis presenteras en 

konceptuell teorimodell som sammanfattar den teoretiska referensramen. 

 

Prestationsmätning går att tillämpa och använda i både privat och offentlig sektor. Då vi 

i denna studie studerar kommuner kommer vi att utgå ifrån prestationsmätning inom 

offentlig sektor. Det kan finnas skillnader i tillämpning och användning av 

prestationsmåtten inom de olika sektorerna, men generellt sett är det inga större olikheter. 

Vi kommer därmed även i vissa fall använda information som inte är inriktad på enbart 

offentlig sektor. Dock endast då det även går att relatera till den offentliga sektorn. Detta 

kommer då att tydliggöras i texten i de fall det inte går att utläsa. Vi vill även påpeka att 

oavsett mål inom verksamheten, det vill säga, vare sig målen handlar om miljö, ekonomi 

eller något annat går prestationsmåtten att användas på liknande sätt och där miljömässiga 

prestationsmått är ett exempel på prestationsmått. Därmed kommer inte miljöaspekten att 

behandlas under alla rubriker, då de användningsområden som vi nämner kan appliceras 

på miljömässiga prestationsmått. Vi kommer dock även senare i kapitlet att ha ett avsnitt 

som behandlar miljömässiga prestationsmått mer specifikt. 

 

4.1 Prestationsmätning 

För att verksamheter ska bli mer effektiva med sin interna styrning och visa för externa 

intressenter att de tar ansvar har styrverktyget prestationsmätning blivit mycket vanligt 

(Askim, 2007). Mätning av aktiviteter och processer har sedan 1990-talet kommit att bli 

allt mer omfattande i form av fler områden och fler funktioner (Askim, 2007). Neely, 

Gregory och Platts (2005) poängterar att prestationsmätning är processen för att mäta 

prestationens effektivitet, medan ett prestationsmått eller indikator är måttet som används 

för att mäta, vilket enligt Diefenbach (2009) leder till ökad effektivitet, produktivitet och 

kvalitet. Genom att mäta prestationer kan avvikelser mellan verkligt utfall och uppsatta 

mål observeras och det gör det i sin tur möjligt att genomföra förändringar i verksamheten 
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för att uppnå målen, vilket gäller inom både privat och offentlig sektor (Lohman, Fortuin, 

& Wouters, 2004).  

 

Prestationsmätning kan ha olika syften och kan vara användbart på många olika sätt. 

Prestationsmätningen kan bland annat hjälpa verksamheter att bli accepterat av samhället, 

det vill säga att det kan användas externt i legitimitetssyfte (Jannesson & Skoog, 2013; 

Kuhlmann, 2010), men kan också användas som föredöme för god praxis för externa 

intressenter (Hartley, 2008). Förutom det externa syftet har prestationsmätning även 

interna syften och kan användas internt inom verksamheten (Kuhlmann, 2010). 

Prestationsmått hjälper även till att fastställa hur bra eller dåligt verksamheten presterar i 

strävan mot att främja uttalade mål inom den offentliga verksamheten, de urskiljer 

individers eller organisationers kompetens och syftar till ansvarstagande inom den 

offentliga sektorn (Bird, Cox, Goldstein, Holt & Smith (2003). Vidare hävdar Halachmi 

och Bouckaert (1996) att prestationsmätningen ska tillämpas i syfte att stödja 

beslutsfattande samtidigt som Van Dooren och Van de Walle (2011) hävdar att det är ett 

styrverktyg för att förbättra verksamheten. För att lyckas med styrning inom kommunen 

är prestationsmätningen vital (Berg, Boman & Jensevik, 1998). 

 

Införandet av prestationsmätningar inom offentlig sektor kan dock ha en del utmaningar. 

Framför allt kan stödet från de ledande personerna inom verksamheten vara en kritisk 

faktor som kan påverka hur framgångsrik implementeringen av prestationsmätningarna 

blir (Ter Bogt, 2004). Ter Bogt (2004) menar att starkt engagemang krävs från 

verksamhetens politiska ledare och högt uppsatta chefer för att redovisningsförändringar 

inom offentliga verksamheter ska bli lyckade. Vidare hävdar Rantanen, Kulmala, 

Lönnqvist och Kujansivu (2007) att införande av prestationsmätning i offentlig 

verksamhet även kan innebära att det finns många motstridiga krav bland verksamhetens 

intressenter. Det kan därmed bli svårt för verksamheten att sätta upp mål då intressenterna 

har olika målbilder. För en lyckad implementering av prestationsmätning är det viktigt 

prestationsmålen inte bedöms vara omöjliga att uppnå då detta kan resultera i en förlorad 

ambition om att uppnå målet (Samuelson, 2004). Vidare är en vital faktor att förståelse 

om anledningen till att mätningarna utförs finns, samt förståelse för betydelsen av att 

uppnå målen för att de i sin tur ska kunna nås (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). 
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4.1.1 Miljömässig prestationsmätning 

Sverige har internationellt varit känt som bland de mest framgångsrika inom hållbar 

utveckling och de svenska kommunerna var bland de första att anta betydelsefulla 

åtgärder mot en hållbar utveckling på lokal nivå (Eckerberg & Mineur, 2003; Montin & 

Granberg). Kommunernas ökade miljöansvar har inte enbart vuxit fram på grund av 

miljöbalken och lagar som införts, utan även på grund av internationella 

överenskommelser och handlingsplaner. Bland annat kom handlingsplanen Agenda 21 att 

inta en mycket betydelsefull roll för arbetet mot en hållbar utveckling och resulterade i 

att staten beslutade om 16 nationella miljökvalitetsmål som har drivit kommunernas 

arbete kring miljöfrågor (Siverbo, 2007). Agenda 21 ersattes år 2015 av den nya 

handlingsplanen Agenda 2030 som inrymmer nya globala mål som ska uppnås fram till 

år 2030 (Regeringen, 2015b). Hållbar utveckling relaterar till de tre dimensionerna 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och bygger på ett samspel mellan dessa tre 

områden (Kuhlman & Farrington, 2010). 

 

Miljömässig hållbarhet är den aspekt vi fokuserar på i denna studie, och handlar om att 

bevara jordens livsmiljö genom bland annat klimatreglering, framställandet av mat och 

energi samt utsläpps- och föroreningsreducering (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012; 

Mulligan, 2017). Samspelet mellan de tre dimensionerna kan bland annat belysas vid 

ekonomisk hållbarhet som framför allt innebär att ekonomisk framväxt inte bör ha en 

negativ påverkan på miljön eller resultera i ett icke-jämställt samhälle. Vid denna aspekt 

är det viktigt att ta hänsyn till vad människan och miljön långsiktigt kan hantera. I den 

sistnämnda dimensionen, social hållbarhet, fokuseras människans behov och dess 

livsvillkor. I denna aspekt behandlas framför allt jämställdhet, mänskliga rättigheter och 

trygghet (Mulligan, 2017). 

 

Enligt Johnston och Smith (2001) är det är av stor betydelse att de mätningar som görs är 

väl kopplade till såväl verksamhetens miljöpolicy som dess miljömässiga mål. Lisi (2015) 

menar att användning av miljömässiga prestationsmått gör det möjligt att uppmärksamma 

både hot och möjligheter, underlättar miljöbeslut, men främjar även målsättningar. Likaså 

betonar Eckerberg och Mineur (2003) den viktiga roll som bland annat miljömässiga 

prestationsmätningarna har i arbetet mot en miljömässigt hållbar utveckling. I strävan mot 

en hållbar utveckling används måtten som ett verktyg på alla nivåer och i flera olika 

kontexter. På internationell nivå har bland annat FN och EU utvecklat prestationsmått 
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som i sin tur har inspirerat offentliga verksamheter på både regional och lokal nivå. De 

miljömässiga måtten har enligt McCool och Stankey (2004) tre vitala roller vid 

uppföljning och utvärdering. De är bland annat beroende av återkopplingsprocesser som 

ska fungera som stöd vid utvärdering av utfallen av prestationerna. Vidare ska de fungera 

som ett verktyg för att beskriva den situation som verksamheten befinner sig och ska 

slutligen även vara ett stöd för att formulera och kommunicera verksamhetens 

miljöpolitik på olika nivåer. 

 

Eckerberg och Mineur (2003) menar att de aspekter som inte mäts troligtvis inte heller 

kommer att diskuteras och således inte påverka de beslut som fattas. Likaså menar Adams 

och Frost (2008) att om informationen från prestationsmätningarna inte beaktas blir det 

väldigt svårt att bedöma hur verksamheten kan förbättra dess prestationer vad gäller 

hållbarhetsarbetet. Det räcker då inte heller med att enbart utnyttja informationen som en 

redogörelse av tidigare prestationer, utan bör även användas för att förutse risker och 

planera för framtiden. Trots att miljömässiga prestationsmått ses som ett mycket lovande 

beslutsverktyg så representerar det miljömässiga området en särskilt utmanande ställning 

vid beslutsfattande där etiska incitament kan hamna i motsättning med ekonomiska 

överväganden (Lisi, 2015). Lo-Iacono-Ferreira, Capuz-Rizo och Ignacio Torregrosa-

López (2018) rekommenderar därmed att även andra verktyg eller annan information kan 

behövas för att ta ytterligare mål i anspråk.  

 

Den komplexa situation som råder vid lokalt beslutsfattande kan göra att hållbarhetsmått 

kan se olika ut och ha olika roller (Eckerberg & Mineur, 2003). Enligt Pastille (2002, se 

Eckerberg & Mineur, 2003) kan dessa roller sammanfattas som ´medborgarorienterad´ 

med syftet att kommunicera med medborgarna, ´expertorienterad´ med 

prestationsbedömning och mätning av effektivitet som central funktion samt 

´målsättande´ då de bidrar till att fastställa mål för hållbar utveckling. Måtten speglar 

således hur den hållbara utvecklingen förstås samt vilka aspekter som framhävs 

(Eckerberg & Mineur, 2003). För att hållbarhetsmåtten ska vara effektiva menar Bell och 

Morse (2001) att det är viktigt att ta intressenternas åsikter i anspråk, då deras deltagande 

vid utformning av prestationsmått resulterar i att de även använder och uppskattar 

resultaten. 
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Den politiska situationen på lokal nivå kan ofta påverka den faktiska användningen och 

utvecklingen av de miljömässiga måtten (Eckerberg & Mineur, 2003). Liknande hävdar 

Adams och McNicholas (2007) att om ledning och styrande parter inom en verksamhet 

saknar erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsområdet kommer detta att bortprioriteras 

eller inte arbetas med på bästa sätt. Likaså finner beslutsfattare i många fall dessa mått 

inte användbara då de inte varit med i processen för att skapa dessa mått (Olsson, Hilding-

Rydevik, Aalbu & Bradley, 2004). Detta anser Shields, Solar och Martin (2002) bero på 

att måtten är irrelevanta i dess arbete samt att de ses som förvirrande på grund av dess 

komplexitet. Slutligen finner även Adams, Muir, Zahirul och Hoque (2014) att så länge 

tillämpning av mått kopplade till miljö inom den offentliga sektorn är frivilligt, men också 

så länge det inte finns några konkurrensfördelar med detta, så är det mindre troligt att 

dessa åtgärder kommer att antas inom sektorn.  

 

4.1.2 Användning av information från prestationsmätning 

Hur informationen från prestationsmätningar används och analyseras när den väl existerar 

samt hur denna information påverkar beslut och beteende har varit en omtalad debatt (Van 

Dooren & Van de Walle, 2011). Det kan finnas olika mönster av hur information från 

prestationsmätningar används beroende på vilket steg i beslutsprocessen man är i 

(Melkers & Willoughby, 2005). Även Behn (2003) poängterar att information om 

verksamhetens prestationer kan användas i en rad olika sammanhang. I sin studie 

presenterar han åtta olika användningsområden för informationen från 

prestationsmätningar vilka avser utvärdera, kontrollera, lära, budgetera, motivera, 

förbättra, fira framgångar samt visa ansvarstagande för intressenter. Samtliga 

användningsområden kommer att presenteras nedan. Användarna av informationen kan 

både vara chefer och antällda på operativ nivå, invånare och politiker. Vi kommer i denna 

studie att fokusera på politiker och chefstjänstemän. 

 

Enligt Behn (2003) samt Hansen och Van der Stede (2004) är utvärdering den vanligaste 

användningen av information från prestationsmätningar. Informationen som erhålls 

beskriver hur verksamheten ligger till i förhållande till den målsättning som har satts upp, 

varpå det är av betydelse att ha väl utformade strategi- och målformuleringar (Van Dooren 

& Van de Walle, 2011). Genom att använda information från prestationsmätning för att 

utvärdera kan en bättre bedömning av de anställdas arbete göras och kan på så sätt skapa 

ett eftertraktat beteende om måtten anses rättvisa (Poister, Aristigueta & Hall, 2015). Att 
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nyttja informationen till att kontrollera tydliggör vad de anställda behöver fokusera på 

och mäter ifall de har utfört rätt slags åtgärder (Behn, 2003; Van de Walle, Zhang & Zhuo, 

2016; Speklé & Verbeeten, 2013). På så sätt kan även olika aktörers beteende kontrolleras 

(Behn, 2003).  

 

Behn (2003) menar att skillnaden mellan användningsområdet utvärdera och lära är att 

utvärdering talar om vad som fungerar och inte fungerar medan lära tar ytterligare ett steg 

och behandlar varför det fungerar alternativt inte fungerar (Behn, 2003). Behn (2003) 

förtydligar att det är av betydelse för styrande aktörer att de har förståelse för 

informationen från mätetalen, men menar även att det inte bör finnas alltför många 

prestationsmått. För styrande aktörer kan det bli för svårt att dra en slutsats av resultatet 

när för många faktorer mäts och konsekvensen kan bli att fel beslut tas. 

Användningsområdet lära är nära knutet till att använda prestationsmått för att förbättra 

verksamheten. Informationen ska användas som feedback i de aktiviteter som uträttas, 

hitta svagheterna i aktiviteterna och därefter försöka utveckla dem till det bättre (Behn, 

2003; Speklé & Verbeeten, 2013). Även i detta användningsområde krävs det av styrande 

aktörer att förstå verksamhetsprocessen och hur den kan modifieras till det bättre (Behn, 

2003).  

 

Budgetering är ytterligare ett användningsområde och understöds av information från 

prestationsmätningar för att lättare kunna resursallokera i verksamheten (Behn, 2003; 

Poister, Aristigueta & Hall, 2015). Budgetens traditionella syften är planering, 

samordning samt kontroll (Andersson, 1995). Informationen kan i budgetarbetet 

användas bland annat vid planering av budgeten men också utgöra skäl till förslag av 

budgeten (Van Dooren & Van de Walle, 2011). Beslut inom verksamheten bör tas vad 

gäller ifall bra prestationer ska belönas, ifall fler resurser ska tillskjutas till följd av bra 

prestationer samt om resurser ska beredas till avdelningar som visar sämre resultat. Dock 

måste styrande aktörer inom verksamheten vara medvetna om anledningen bakom dåliga 

resultat, ifall det är resursbrist eller andra faktorer som spelat roll. Minskas resurser från 

en verksamhetsavdelning som redan går dåligt menar Behn (2003) att det kan motverka 

sitt egna syfte och får följden att dessa avdelningar prestera ännu sämre.  

 

Buss, Redburn, Shea och Walker (2015) tydliggör bland annat att utvärdering av vilka 

avdelningar som går bra respektive dåligt vid användning av information från 
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prestationsmätningar inom budgetering kan göras. Inom budgetprocessen kan nya 

program bedömas inom verksamheten, om de är värda att satsa på utifrån vad man har 

för syfte och vilka förväntade kostnader som kommer uppstå. Det underlättar också 

jämförelser mellan föreslagna handlingsalternativ med utgångspunkt i förväntade intäkter 

och kostnader och det möjliggör att hitta förslag till samordning av vissa avdelningar för 

att öka effektiviteten. 

 

Uppmärksammas målen genom prestationsmätning samt ifall chefer har kunskap om vad 

som krävs för förbättringar är informationen från prestationsmätningar ett bra styrmedel 

för att motivera anställda att försöka uppnå ändamålet inom verksamheten (Behn, 2003). 

Detta ökar kreativiteten hos anställda för att åstadkomma uppsatta målformuleringar, men 

hjälper även de anställda att fokusera på de viktigaste problemen i verksamheten (Behn, 

2003; Martinez & Kennerley, 2010). Även Poister, Aristigueta och Hall (2015) framhåller 

chefernas betydelse av att motivera. De menar att chefer är viktiga aktörer till den 

anledningen att de ska få fram prestationsmått av god kvalité och som kan reflektera de 

anställdas arbete samt visa betydelsefullt ansvarstagande. Att tydliggöra framgångarna 

och fira dessa är viktigt av anledningen att det motiverar och skapar uppmärksamhet hos 

både interna och externa intressenter att det går bra (Behn, 2003). Uppmärksamheten kan 

leda till mer resurser in i verksamheten samt mer spelyta att kunna arbeta mer flexibelt  

för att ha fått ett ökat förtroende. Genom att fira framgångarna skapas även ett bättre 

arbetsklimat då anställda blir mer positivt inställda och får känslan av att de är behövda 

(Behn, 2003). För att avgöra om ett mått är lämpligt för att stödja de uppsatta målen bör 

måttet dock möjliggöra att medarbetarna förstår den avsedda strategin. Det bör vara 

objektivt, fullständigt och ska vara kopplat till värdeskapande (Simons, 2014). När 

anställdas prestationer mäts med hjälp av prestationsmått ska dem vara lättbegripliga och 

kännas uppnåbara av anställda för att de ska blir motiverade att prestera bättre (Lau & 

Moser, 2008).  

 

Informationen från prestationsmätningarna kan även användas externt genom att hjälpa 

verksamheten att få samhällsstöd till följd av att det kan användas som ett 

transparensverktyg som visar verksamhetens fram- och motgångar (Behn, 2003). Följden 

blir att verksamhetens arbete ses som legitimt och ökar lojaliteten hos interna och externa 

intressenter. Verktyget kan användas till att förmedla verksamhetens ansvar, riktning och 

värderingar samt visa kompetensen som finns internt (Behn, 2003). Poister och Streib 
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(1999) menar i sin studie att invånarnas efterfrågan på ett ökat ansvarstagande från 

kommunen är en faktor till att prestationsmätning används.  

 

4.1.2.1 Politikers användning 

Politikers insyn i resultaten av prestationerna kan anses viktigt ur flera olika synvinklar. 

Framför allt är deras handlingar kopplade till både en särskild politisk agenda men även 

till mål som de lovat väljarna att uppnå. Därmed är insikt i utfallen och resultaten av 

prestationer ett villkor för att bli omvalda (Kuhlmann, 2010). Då politikernas främsta mål 

är att bibehålla sin politiska ställning, utveckla en politisk profil samt öka chanserna till 

omval menar Kuhlmann (2010) att transparensen av de verkliga effekterna och utfallen 

av dess politiska handlingar ofta undviks i de fall prestationerna förväntas bli dåliga. 

Pfeffer (1992) påstår att enbart sådan information som kan komma att stärka eller bevara 

politikernas position används medan de bortser från resterande information som inte 

gynnar dem. 

 

Enligt Moynihan (2008) är ett av skälen till att prestationsmätning antagits i så stor 

utsträckning är det märkbara behovet av att bland annat bistå politiker med information 

för att kunna fatta mer informerade beslut om resursfördelning. Askim (2007) hävdar 

dock att en viss skepticism till politikers användbarhet av information från prestationer 

vid beslutsfattande finns. Detta stöds bland annat av en studie gjord av Pollitt (2006b) 

som visar att politiker varken läser eller utvärderar rapporter som utgörs av prestationer. 

Om information inte används för utvärdering eller för att fatta beslut beror det 

förmodligen på brist på anpassning mellan tillhandahållen informationen och 

användarens informationsbehov (Boyne, Gould-Williams, Law & Walker, 2004). Likaså 

tydliggör Taylor (2011) i sin studie att informationen enbart används vid beslutsfattande 

ifall användarna är tillfredsställda med informationen från prestationerna. Van Dooren 

och Van de Walle (2011) menar dock att det är omöjligt att information från 

prestationsmätningar inte alls har någon effekt på politikers beslut. 

 

Enligt Geys och Sørensen (2018) kan politikers användning av prestationsinformation 

vara avgörande för att stödja strukturella policy-förändringar. Askim (2007) menar att 

politiker använder sig av information från prestationsmätningar på olika sätt, i olika hög 

utsträckning och under olika förhållanden. Den förstnämnda anledningen är att politiker 

använder informationen för att förmedla något på ett övertygande sätt och enbart då den 
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stödjer befintlig politisk ställning (1). Information som strider mot den politiska 

ställningen kommer att bortses ifrån (Moynihan, 2005b; se Askim, 2007). Användningen 

kan vara sporadisk (Pollitt, 2006b; se Askim, 2007) men kan likväl vara rationell och 

användas strategiskt. Vidare kan politikerna använda informationen för att presenterar 

olika idéer (2). Dock medger de inte att denna information är källan till de nya idéerna då 

egna påkomna idéer ses som en handling av starkt ledarskap. Pollitt (2006b; se Askim, 

2007) menar att användning av information från prestationer kan ske både medvetet och 

omedvetet (3). Då det är möjligt att informationen används omedvetet argumenteras det 

om att utvärdering av prestationer kan vara viktigt oavsett politikernas användning av 

den.  

 

4.1.2.2 Chefers användning 

Enligt Boyle (2000) kommer högt uppsatta chefstjänstemän använda information från 

prestationsmätningar om informationen anses väsentlig. Informationen ska bland annat 

kunna användas till att påverka den offentliga verksamheten positivt och ska även visa 

verksamhetens utveckling. Författaren förklarar att om informationen ska kunna 

användas på detta sätt krävs det av chefer i offentliga verksamheter att ha kunskap om 

prestationsmätningens användbarhet och vilka initiativ som behöver tas för att 

informationen ska används (Boyle, 2000). Vidare behöver offentliga verksamheter 

förtydliga vad som förväntas av chefer för att de ska använda sig av prestationsmätning. 

Om verksamhetens mål är diffusa och allt för komplicerade kan det bli svår för chefer att 

använda sig av informationen från prestationsmätningen (Speklé & Verbeeten, 2014). 

 

Moynihan och Pandey (2010) undersöker i sin studie vilka faktorer som påverkar 

offentliga chefers användning av prestationsmått. Det författarna kommer fram till är att 

om det finns en verksamhetskultur som är målorienterad och en miljö som främjar 

utveckling kommer information från prestationsmätningar användas av offentliga 

verksamhetschefer i högre grad, till exempel om det existerar en arbetsmiljö som belönar 

innovation och att offentliga chefer har tillåtelse att ifrågasätta uppsatta rutiner. Chefer 

ska ha frihet att experimentera med processer de är ansvariga över. Författarna menar att 

det skapar incitament till att granska information från prestationsmätning. En bra 

utvecklingskultur kan handla om att organisationen ger utrymme för flexibilitet, 

anpassning, tillväxt och tillhandahåller resurser till offentliga verksamhetschefers arbete. 

Om det i verksamhetskulturen inte finns plats för risktagande och innovationer samt om 
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chefer inte kan göra processförändringar kommer detta resultera i att cheferna i de 

offentliga verksamheterna inte kommer använda sig av prestationsmått i någon högre 

utsträckning (Moynihan & Pandey, 2010). Vidare poängterar Moynihan, Pandey och 

Wright (2012) att en innovativ kultur kan främja användningen då mer vikt läggs på 

dialog och diskussion. Van Dooren, Bouckaert och Halligan (2010) samt Moynihan 

(2008) menar vidare att förändringar i prestationer enbart kan bli framgångsrika om 

informationen från prestationsmätningarna används i dagliga beslutsfattanden. Genom att 

chefer i offentliga verksamheter medvetet använder informationen visar de även på att 

mer systematisk feedback om verksamhetens arbete behövs, för att möjliggöra att bättre 

informationsunderlag finns vid beslutsfattande. 

 

Kroll (2012) påstår att en positiv attityd till information från prestationsmätningar leder 

till att den används i högre grad. Även externa parters intresse i verksamheten kan främja 

chefers användning av informationen och kan således signalera om att ansträngningen att 

göra det inte är meningslöst. Författaren menar att om det inte finns något intresse eller 

kunskap om prestationsmätningen, så har det heller ingen betydelse om kvalitén på 

informationen från prestationsmätning är bra eller inte. Det vill säga, informationen från 

prestationsmätningarna kommer inte att användas i någon högre omfattning. Även om 

chefer har en positiv inställning till informationen kan användningen av informationen 

begränsas av tillgängligheten samt kvalitén. Förbättringar av prestationsmåtten och 

regelbunden uppdatering av mätningarna kommer enbart öka chefers användning till viss 

del. Författaren menar att genom att ge exempel på bästa praxis för prestationsmått, utföra 

workshops samt ta fram kärnfulla berättelser om mervärdet av prestationsmätning kan 

chefer i offentliga verksamheter övertygas till en ökad användning av prestationsmätning. 

Kroll (2015) förklarar dock att chefer kan påverka kvalitén av informationen. De kan 

justera prestationsmått som anses varit obetydliga och kan också involvera personalen i 

prestationsmätningsprocessen. Han framför att chefer som har medvetna avsikter att 

använda sig av prestationsinformation, på grund av en positiv attityd och press från 

externa intressenter, aktivt kommer att arbeta för att ständigt förbättra kvalitén på 

informationen. Bättre kvalité på informationen leder i sin tur till en ökad användning. 

 

4.1.2.3 Problem med prestationsmätning 

Bovaird och Löffler (2003) framför att prestationsmått förbättrar styrningen inom 

verksamheter samt att det är ett bra beslutsunderlag. Askim (2007) menar dock att studier 
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har visat att enbart förekomsten av prestationsmått inte nödvändigtvis innebär att de har 

en effektiv inverkan vid beslutsfattande, vilket Radnor och McGuire (2004) instämmer 

med då de finner att verksamheter i många fall enbart mäter för mätningens skull istället 

för att använda det som ett förbättringsverktyg. Även Bourne (2008) påpekar problemet 

med att verksamheter allt oftare utvecklar prestationsmätningssystem, men att de sedan 

inte tar sig tid att vidareutveckla och granska mätningarna för förbättringar. 

 

Prestationsmått behöver skapas med precision, vilket har betydelse för att informationen 

från prestationsmätningen ska kunna tolkas enhetligt (Merchant & van der Stede, 2007), 

det är då av stor vikt att det inte förekommer för många prestationsmått som gör att 

informationen reflekterar för många olika aspekter (Paulson Gjerde & Hughes, 2007). 

Neely och Bourne (2000) menar att mätningar generellt sett görs i så hög utsträckning att 

när informationen väl samlats in så har man allt för lite tid för att använda sig av och 

utnyttja informationen. De menar på att för mycket mäts och att fokus istället bör ligga 

på att nyttja den information som finns tillgänglig.  

 

Martinez och Kennerley (2010) finner flera negativa effekter med prestationsmätning. 

Bland annat är en tidskrävande implementering av prestationsmåtten en av dessa negativa 

effekter och beror ofta på att man har svårt för att se vilka fördelar mätningen medför, 

vilket leder till att implementeringen tar längre tid. Vidare finner författarna att 

prestationsmätningarna kan bidra till missvisande prioriteringar. Om en verksamhet 

exempelvis visar resultatet från prestationsmätningen genom trafikljusvisualisering, det 

vill säga med hjälp av färgerna grönt, gult och rött, kan det få följden av att mer 

uppmärksamhet ägnas åt mått som visar rött även om det måttet inte är lika viktigt jämfört 

med de mått som visar grönt. På så sätt kommer uppmärksamhet från viktigare mätningar 

försvinna och mindre resurser kommer att tillföras vad gäller dessa mått. 

 

Vidare är objektiviteten och precisionen nödvändig för att få förståelse för sambandet 

mellan prestationsmåtten och de värdeskapande aktiviteterna. Saknas insikten mäts 

prestationerna i onödan (Ittner & Larcker, 2003). Samtidigt erfar Bovaird och Löffler 

(2003) att prestationsmått enbart används av styrande aktörer när saker går fel och menar 

att lösningen på detta problem är att involvera aktörerna i att skapa prestationsmåtten så 

att de knyts till angelägenheter de prioriterar. Enligt Speklé och Verbeeten (2013) kan 

ytterligare ett problem med prestationsmått innebära att informationen som erhålls endast 
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speglar en del av verksamheten. För att prestationsmått ska kunna hänföras till hela 

organisationens målsättningar behövs det enligt författarna att målen är tydliga och att de 

går att mäta. Martinez och Kennerley (2010) menar att verksamheter ofta utvecklar för 

invecklade prestationsmått som är svåra att förstå, vilket resulterar i att anställda förlorar 

intresset för måtten. 

 

Ter Bogt (2004) nämner att flera tidigare författare som bland annat Carter (1991), Smith 

(1993), Midwinter (1994), ter Bogt and van Helden, (2000) med flera, menar på att 

bristfällig framgång av införandet av prestationsmätning i offentlig sektor bland annat 

beror på brist på engagemang och liten acceptans av indikatorer från politiker, chefer och 

tjänstemän samt otillräcklig uppmärksamhet på politiska mål vid upprättande av 

prestationsmått. Enligt Yang och Hsieh (2006) ses stödet från politiker som en kritisk 

aspekt då de kan klargöra att negativ information från prestationsmätningar inte 

nödvändigtvis kommer leda till minskade resurser. Detta kommer därmed inte resultera i 

skuldbeläggande beteende när konfrontering sker på grund av återkoppling av 

prestationsinformation. Den begränsade framgången kan även relateras till de olikheter 

som finns mellan offentligt och privat ägda verksamheter. Dessa olikheter kan härledas 

till de konflikter som Radin (2003) poängterar uppstår mellan olika intressenter inom den 

offentliga sektorn, som i sin tur resulterar i svårigheter vid mätning. Konflikter uppstår 

ofta mellan politiker och medarbetare inom den offentliga verksamheten, genom tryck 

från olika intressentgrupper eller olika lokala organ, där alla vill ha kontroll och 

bestämmanderätt. Fryer, Antony och Ogden (2009) menar på att dessa konflikter 

resulterar i problem med att samordna prestationsmätningssystem med befintliga system, 

tvetydighet i prestationsmålen samt suboptimering. Till exempel leder prestationsmål 

som är tvetydiga till dysfunktionell information om verksamheten som orsakas av att det 

finns flera olika sätt att tolka informationen från prestationsmätningarna. 

 

4.2 Legitimitetsteorin 

Varför politiker och tjänstemän beter sig på ett visst sätt kan bero på flera olika faktorer. 

Legitimitetsteorin är en teori som beskriver att aktörer agerar på ett visst sätt för att uppnå 

legitimitet från dess olika intressenter. Detta för att i sin tur på något vis dra fördel av 

legitimiteten. Denna teori kommer därmed att utgöra en del av vår teoretiska referensram 

för att förstå vad anledningen kan vara till varför politiker och chefstjänstemän använder 

sig av information från prestationsmätning för miljö. 
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Legitimitetsteorin är en teori som enligt Deegan och Unerman (2005) innebär att det finns 

ett socialt kontrakt mellan en organisation och samhället där denna verkar i. Detta sociala 

kontrakt finns bland annat till för att redogöra de krav som samhället sätter på 

organisationerna, men även för att dessa organisationer i sin tur ska kunna bedriva sin 

verksamhet. Enligt teorin strävar organisationer efter att agera utifrån de normer och krav 

som sätts inom samhället och som skiftar över tid. Organisationens legitimitet hotas 

därmed om samhället och intressenterna har andra värderingar än vad organisationen har. 

Jämför man med privata verksamheter så har kommuner å andra sidan inte samma typ av 

konkurrens, vilket gör att legitimiteten inte är nödvändig på samma sätt 

(Konkurrensverket, 2010). Tilltron till kommunerna är dock ändå viktig då det primära 

ändamålet för kommunerna  är att tillfredsställa invånarnas krav. Då kommunerna 

bedriver sin verksamhet med hjälp av skattemedel från invånarna blir det ännu viktigare 

att invånarna är nöjda och bedömer att kommunerna sköter verksamheterna på ett legitimt 

sätt (Greiling et al., 2015).  

 

Enligt Jannesson och Skoog (2013) samt Kuhlmann (2010) används prestationsmätning i 

många fall av olika verksamheter för att hjälpa dem att bli accepterade av samhället. 

Genom att prestationsmåtten konstrueras till att kommunicera det interna arbetet för 

verksamhetens intressenter skapas på så sätt en bild på vilka frågor som är viktiga för 

organisationen (Jannesson & Skoog, 2013). Van de Walle Zhang och Zhuo (2016) är inne 

på samma spår och menar att det kan vara fördelaktigt att redogöra information från 

prestationsmätningar externt då det visar att verksamheten tar ansvar för deras påverkan 

på samhället. Cuganesan, Guthrie och Vranic (2014) menar dock att verksamheter inom 

den offentliga sektorn ofta kan styras med ohederliga metoder genom manipulering av 

siffror och information från mätningen för att framträda bättre än vad verksamheten i det 

verkliga fallet är. Organisationer kan även rikta uppmärksamheten till en annan fråga för 

att manipulera uppfattningen för att organisationens värderingarna ska stämma överens 

med intressenternas (Lindblom, 1994; se Brown & Deegan, 1998) 

 

Lawton, McKevitt och Miller (2000) påpekar att offentliga verksamheter i många fall 

enbart redovisar information från de interna prestationerna för att de tydligt vill visa 

samhället verksamhetens mål för att skapa legitimitet. Författarna menar vidare att chefer 

i offentliga verksamheter ofta använder sig av två olika typer av prestationsmått. Den ena 
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typen används internt i verksamheten för att skapa sig en verklig bild av de prestationer 

som utförs, medan den andra typen av prestationsmått används för att tillfredsställa 

externa intressenters behov. I den senare nämnda typen kan trovärdigheten ifrågasättas 

då informationen kanske enbart rapporteras för att verksamheten ska visa att de är 

ansvarsfulla. Likväl poängterar Brignall och Modell (2000) att offentliga verksamheter 

inte nyttjar information från prestationsmätningar för att förbättra verksamhetens arbete 

utan att det istället används för att öka legitimiteten vilket kan ifrågasätta resultatens 

trovärdighet.  

 

Brorström, Haglund och Solli (2014) menar att den politiska ledningen inom kommunen, 

såsom kommunfullmäktige, ofta styrs av mjuka styrningsformer. Detta kan exempelvis 

innebära internationella standarder som kommunen väljer att följa. Att bryta eller sluta 

följa dessa standarder kan få påföljder för verksamheten. Framför allt kan verksamheten 

förlora sin legitimitet samt förlorat intresse från intressenter. Enligt Downs (1957; se 

Tagesson, Klugman & Ekström, 2011) och Copley et al. (1995; se Tagesson, Klugman & 

Ekström, 2011) är det mycket viktigt för politikerna att ses som legitima av väljarna i sin 

strävan om att bli omvalda, varpå det blir mycket viktigt att ta hänsyn till dessa 

intressenter. Tagesson, Klugman och Ekström (2011) menar därmed att dessa politikers 

egenintresse om att bli omvalda eller uppnå framsteg i den politiska karriären framför allt 

kan påverka deras engagemang, bland annat vad gäller miljöarbetet.  

 

Miljömässiga prestationer redovisas ofta i olika rapporter. Att visa sitt miljöarbete för 

externa intressenter på detta sätt har blivit allt vanligare och för kommuner är detta ett 

sätt att visa att de tar ansvar för miljön (Navarro Galera et al., 2014). För många 

intressenter är det viktigt att organisationer tar hänsyn till miljön, vilket således är en vital 

del av organisationernas legitimitet. Visas inte hur detta görs så kommer verksamheten 

hotas av dess intressenter då legitimiteten baseras på enbart ord utan att visa något som 

styrker handlingarna. Risken för detta hot kan i sin tur minimeras genom att bland annat 

informera, lära och påverka samhällets uppfattning om organisationen, eller också genom 

att visa att man har som ambition att förverkliga dess förväntningar (Ljungdahl, 1999). 

 

4.3 Kommunikation av mål och mått 

För att belysa en samverkan av hur information från prestationer kommuniceras 

utvecklades modellen “The Performance Pyramid”, även känd som SMART, Strategic 
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Measurement and Reporting Technique av Lynch och Cross under tidigt 90-tal (Lynch & 

Cross, 1995). Pyramiden utgörs av fyra olika nivåer och redogör bland annat för hur mål, 

mått, vision och strategi kommuniceras inom en verksamhet samt hur mätningar 

uppmärksammas vid olika verksamhetsnivåer. Målen och måtten har till syfte att se till 

att en effektiv länk mellan strategier och åtgärder skapas inom verksamheten.  

 

Figur 2. The Performance Pyramid. Egen illustration. 

 

Enligt Lynch och Cross (1995) utgörs den högsta nivån i pyramiden av den högsta 

ledningen där den övergripande visionen fastställs medan den lägsta nivån utgörs av den 

operativa verksamheten. Pyramidens vänstra sida behandlar mål och extern påverkan 

medan den högra sidan behandlar mått och den interna påverkan. Enligt modellen 

kommuniceras målen nedåt i pyramiden medan måtten sedan kommuniceras i motsatt 

riktning uppåt i pyramiden, vilket gör att måtten på operativ nivå speglar organisationens 

mål och vision. Detta kan liknas vid den interna kommunikationen inom kommuner där 

information som exempelvis mål, beslut och krav på åtgärder flödar nedåt i verksamheten 

för att sedan information om bland annat de åtgärder som vidtagits ska flöda uppåt i 

hierarkin. Problemet är dock att information ofta blir missförstådda, till exempel 

målsättningar och policies (Stewart, 1988). Enligt Anthony et al. (2014) kan olika 

aktörers mål överensstämma i olika hög grad vilket beror på formella och informella 

faktorer samt att båda faktorer måste beaktas för att uppnå målkongruens. De formella 

faktorerna kan exempelvis bestå av budget, manualer och planering medan de informella 

kan vara kultur, ledarstil och arbetsmoral. Schlegel och Britzmaier (2011) hävdar 

emellertid att en korrekt användning av prestationsmätningar bland annat reducerar 

informationsasymmetri och olikartade målsättningar, men säkerställer också en 
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orientering mot verksamhetens mål på alla nivåer inom organisationen. Enligt Kaplan och 

Norton (1999) är det till största del ledningen som som sätter mål och strategier, som är i 

behov av att få återkoppling för att de ska kunna anpassa och korrigera dessa. Denna 

återkoppling bör i sin tur ske kontinuerligt då omständigheter ändras och mål samt 

strategier bör anpassas efter dessa.  

 

McNair, Lynch och Cross (1990) menar på att den operativa nivån omvandlar 

organisationens övergripande mål till operativa mål, vilket de ser som mycket 

betydelsefulla för att uppfylla målen på de högre nivåerna. Författarna menar på att ett 

feedback-system bör vara anpassningsbart i sådan utsträckning att det är möjligt att 

uppfatta förändringar i processer i syfte om att vid alla tillfällen kunna uppfatta vad som 

är prioriterat samt för att förstå hur olika enheter kan agera på bästa sätt. Likaså menar 

Neely och Bourne (2000) att prestationsmätning används och bör användas som ett 

kommunikationsmedel för att bland annat främja genomförandet av mål och strategier. 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2015) bör återkoppling ske så frekvent som möjligt 

för att få en uppfattning om några förändringar i arbetet skett. Görs inte detta nära i tiden 

kan det resultera i att tjänstemännen vidtar åtgärder och gör sådant som inte är 

värdeskapande för verksamheten. Författaren framhåller dock att återkoppling inte bör 

ske allt för nära inpå varandra då effekter ibland inte kan ses och kostnaderna för detta 

kan bli högre än vad fördelarna är. Det bör å andra sidan inte heller ske alltför sällan då 

det som ska utvärderas i dessa fall kan vara inaktuellt och syftet med återkopplingen går 

förlorat samt att de åtgärdet som görs inte får någon större verkan på resultatet. 

 

Modellen urskiljer vidare betydelsen av de interna och externa faktorerna i prestationerna 

samt gör det möjligt att utveckla ett prestationsmätningssystem med grund i 

verksamhetens vision med hjälp av både finansiella och icke-finansiella mått. 

Fullständiga och specifika mått är benämningen på två olika sorters mått som Lynch och 

Cross (1995) nämner. Fullständiga mått granskas inte så ofta och användningen av dessa 

innebär att den högsta ledningen blir upplyst om de strategiska målen uppnås eller inte. 

De specifika måtten kontrolleras däremot mer frekvent på den operativa nivån. Genom 

en ökad rapportering av de olika enheterna på operativ nivå blir det lättare att bedöma den 

fullständiga processen, som i sin tur gör det enklare för chefer på lägre nivåer att veta vad 

de ska koncentrera sig på (Lynch & Cross, 1995). 
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Enligt Lægreid, Roness och Rubecksen (2006) är det viktigt att rapportera information 

uppåt i verksamheten, men också att skapa förbättrade metoder för att följa upp resultat 

och mätningar. De kommunicerade resultaten ska av ledningen användas för 

resursallokering och organisering av verksamheten. Enligt Thomas (2004) är det viktigt 

att göra relevant information, i lämplig format och vid lämpligt tillfälle, tillgänglig för 

rätt personer. Han menar vidare att information från prestationsmätningar ofta uppfattas 

på olika sätt av olika personer, vilket gör att dialog och överenskommelser om 

bedömningen av prestationerna blir en relevant aspekt för att det ska leda till framgång. 

Även Palm och Windahl (1989) poängterar att informationen inte enbart bör presenteras 

utan att dialog kring det även bör föras för att alla ska känna sig involverade. Wedman 

och Graham (1988) poängterar att brist på frekvent och snabb återkoppling av 

prestationerna kan utgöra hinder för bra resultat. Att rapportera informationen kräver ofta 

extra ansträngningar, vilket gör att en pågående kommunikation och ömsesidig respekt 

behövs för att förbättra prestationerna. 

 

4.4 Konceptuell modell 

 
Figur 3. Konceptuell modell 
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För att beskriva hur de olika avsnitten ur den teoretiska referensramen hänger ihop har vi 

utformat en konceptuell modell. Förutom de områden som finns beskrivna i modellen 

kommer även legitimitetsteorin att tillämpas då denna teori är en infallsvinkel till varför 

information från miljömässiga prestationsmätningar används. Kapitel 3 “Kommunen” är 

ett avsnitt där vi allmänt beskriver hur det ser ut i kommunen och omfattas därmed av 

delarna i den teoretiska modellen då det är kommunen som i denna studie studeras. Det 

är sedan det empiriska resultatet som kommer att analyseras utifrån denna teori.   
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4. Empiri 

 

Detta kapitel presenterar det empiriskt insamlade materialet. Kapitlet är uppdelat i 

områdena hur information från miljömässiga prestationsmätningar används, varför 

information från miljömässiga prestationsmätningar används samt kommunikation och 

samverkan mellan politiker och chefstjänstemän. Samtliga valda kommuner presenteras 

var för sig för att på så sätt kunna särskilja vad respektive kommun gör. 

 
4.1 Kungsbacka Kommun 

Intervju med Karl Lundgren genomförd den 17 april 2018. 

Intervju med Annika Ekvall genomförd den 16 april 2018. 

Intervju med Ing-Britt Blomberg genomförd den 18 april 2018. 

Intervju med Fredrik Hansson genomförd den 13 april 2018. 

Intervju med Eva Borg genomförd den 20 april 2018. 

 

4.1.1 Chefstjänstemän 

Karl Lundgren, 47 år, är förvaltningschef på tekniska förvaltningen där han har arbetat i 

två och ett halvt år och har innan dess varit förvaltningschef i en annan kommun i fyra år. 

Innan hans arbete inom kommunen jobbade han 18 år i försvarsmakten som officer. Som 

förvaltningschef på tekniska förvaltningen ansvarar han bland annat för vägar, vatten, 

avlopp, renhållning och den kommunala infrastrukturen som är det huvudsakliga området 

inom förvaltningen. Han anser sig vara kunnig inom miljöområdet då han är påläst inom 

de områden han ansvarar över, men är även väldigt engagerad och intresserad av 

miljöfrågor. Lundgren kommer vidare att benämnas som chef A. 

  

Annika Ekvall, 54 år, är förvaltningschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Denna 

tjänst har hon haft sedan 2012, men kommer att avsluta tjänsten i maj månad i år. Innan 

denna tjänst har hon haft olika chefstjänster inom en annan kommun. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen har bland annat hand om all myndighetsutövning för 

miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men även andra lagar såsom alkohol- och 

tobakslagen. Ekvall har en lång tids erfarenhet bakom sig vad gäller miljöfrågor då hon 

jobbat med miljöfrågor på olika sätt sedan 1988. Hon har studerat kemiteknik där bland 

annat miljövetenskap och ekologi för tekniker varit en del av utbildningen, hon har även 
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läst miljömanagement samt tagit andra olika kurser. Ekvall kommer vidare att benämnas 

som chef B.  

  

Ing-Britt Blomberg, 56 år, är budgetspecialist i Kungsbacka kommun där hon arbetat i 18 

år. Hon har tidigare arbetat på tekniska förvaltningen och har innan dess även haft en 

tjänst i en annan kommun i 12 år där hon jobbade med samhällsbyggnadsfrågor kopplade 

till ekonomi. Som budgetspecialist jobbar hon med budget och budgetprocessen. Hon 

arbetar även med andra specialister där miljöfrågor och god ekonomisk hushållning är en 

del i arbetet. Blomberg kommer vidare att benämnas som budgetspecialist. 

 

Hur används information från miljömässiga prestationsmätningar? 

Samtliga chefer anser att många miljömål är mätbara (se bilaga 2) och att det är viktigt 

att de är det för att en återkoppling till politiken ska kunna ske eftersom det faktiskt är 

fullmäktige som sätter målen. Chef A och B menar dock att målens mätbarhet kan variera 

och att en del är väldigt diffusa. Chef A menar till exempel att målet hållbar utveckling 

är rätt så diffust och svårt att veta hur det bör mätas medan chef B påpekar svårigheten i 

att mäta hur mycket bilkörningen minskat. Vidare förklarar budgetspecialisten att man 

till och med 2017 hade mål som enbart var adresserade till vissa nämnder, men att 

kommande budgetar som de gör och jobbar med 2019 och framåt, kommer att vara mer 

generella och riktade till alla nämnder. Hon anser antalet miljömässiga prestationsmått 

vara tillräckligt många då de är grupperade i övergripande områden och att det därmed 

blir mer hanterbart. Chef B finner dock att de miljömässiga prestationsmåtten är för få. 

Detta menar hon kan bero på att de gamla målen var så dåligt formulerade. Men att dessa 

nu har övergivits och att de nu enbart följer riksdagens miljömål och inte har några egna 

formulerade miljömål, vilket hon tycker är bra.  

  

Enligt chef A är många mål väldigt övergripande vilket gör att de miljömässiga 

prestationsmåtten i stort sett är kopplade till kommunens mål. Vad gäller framtagandet av 

dessa prestationsmått känner sig chef A och budgetspecialisten mer eller mindre delaktiga 

i någon form medan chef B inte är delaktig alls. Både chef A och B menar att det dock 

ofta händer att man väljer det som är enkelt att mäta, men som egentligen kanske 

egentligen inte är det viktigaste att mäta. Därmed är det viktigt att inte fastna vid att enbart 

förbättra de uppsatta prestationsmåtten då de fokuserar på att förbättra det som går att 

mäta, men också att fokusera på det som är allra viktigast. De poängterar dock att det inte 

alltid är så enkelt att mäta det som är viktigt, vilket gör att viktiga saker bortprioriteras. 
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Det som är svårmätt följs inte upp och därmed blir det inget fokus på det heller. Detta 

anser chef B vara problematiskt ibland då vissa saker måste göras även om det inte går 

att mäta, eller som det i alla fall inte går att mäta effekterna av.  

 

Chef B menar att hon inte alls använder sig av information från miljömässiga 

prestationsmått. Visar prestationsmåtten ett negativt resultat gör man inte heller några 

förändringar. Hon menar dock att serviceförvaltningen är mer berörd av miljömålen och 

att utfallen av de miljömässiga prestationsmåtten bland annat lett till diskussioner bland 

tjänstemännen och politikerna. Att hon inte använder sig av information från 

miljömässiga prestationsmätningar grundar sig i att hon inte har möjlighet att prioritera i 

budgeten och de inte heller har några pengar för att sätta några mål, men önskar att hon 

kunde använda informationen. Hon menar att hennes förvaltning varken ansvarar för 

lokaler eller städning, de utövar tillsyn, vilket inte påverkas av målen “Minska farliga 

kemikalier” eller “Minskad energianvändning” i någon större utsträckning. 

  

Chef A menar att de miljömässiga prestationsmått som visar negativa resultat analyseras 

för att förstå varför målet för det måttet inte uppnåtts och vad som kan göras för att uppnå 

målet till nästa år. De miljömässiga prestationsmått som visar på positiva resultat och där 

målen uppfylls menar chef A att politikerna höjer målsättningen för dessa hela tiden. 

Även om målet som satts inte uppnås höjs målnivån ännu mer till nästa år, vilket gör att 

man ännu än gång inte uppnår målet. Detta tycker han inte är riktigt rättvist, då de först 

och främst måste försöka nå grundnivån. Främst används dock informationen från de 

miljömässiga prestationsmätningarna till målarbetet för kommande år för att se hur långt 

de har kommit och vad det berott på och hur de kan förbättras. Utifrån den information 

som han får fram från de olika mätningarna tar han tillsammans med andra chefer fram 

strategier och förslag på hur de ska jobba inför kommande år. Vidare menar han på att 

han tar upp detta med politikerna för att bekräfta att de också känner att det känns rätt. 

  

Enligt chef A används informationen cirka tre gånger om året då de har delårsbokslut. 

Han hade dock velat få information om prestationsmåttens utfall oftare än så, men tycker 

ändå att han använder sig av information tillräckligt mycket då det ofta blir diskussioner 

kring det med politikerna när informationen presenteras för den politiska nämnden tre 

gånger om året. Han berättar dock att det hade varit bättre att ha en mer nära uppdatering 

av informationen, exempelvis genom att publicera status på hemsidan eller någon 
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annanstans och att det presenteras vecko- eller månadsvis så att man kan följa det oftare. 

Detta tror han hade resulterat i att han blir mer motiverad av att använda sig av 

informationen. Får han informationen så sällan som han får i nuläget anser han inte att 

mätningen får samma funktion i verksamheten. 

  

Budgetspecialisten menar att hon använder information från miljömässiga 

prestationsmätningar när hon följer upp och planerar för verksamheten. Som ekonom är 

hon med och stöttar, tar fram och redovisar prestationsmåtten. Hon menar att hon som 

ekonom, som inte är specialist inom miljöområdet, kan stötta och visa hur det faktiskt ser 

ut samt se till att man jobbar i rätt riktning. Då behöver hon tydligt informera politikerna 

att de också i sina partigrupper kan jobba med de här frågorna som de har satt upp. 

Informationen används löpande under året och vid boksluten. Hon menar att 

uppföljningen hela tiden är ett medel för att helt enkelt kunna jobba med budgeten. 

 

Varför används informationen från miljömässiga prestationsmätningar? 

Vid intervjuer med cheferna är samtliga överens om att kommunen utgår ifrån de 

nationella och globala målen vid fastställande av miljömål. De menar även att 

borgmästaravtalet, som är ett avtal som städer frivilligt antagit för att främja lokala 

klimat- och energiåtgärder, är en viktig del i miljöarbetet. Då detta är ganska nytt är chef 

A och budgetspecialisten dock inte fullt insatta i det medan chef B känner sig mer insatt. 

Ingen av respondenterna verkar heller vara insatta i Agenda 2030 i någon större 

utsträckning än att de vet vad det handlar om på övergripande plan, men det är inget de 

direkt jobbar med. Chef A upplever att han, vad gäller miljöarbetet, är mest styrd av de 

olika krav som tillsynsmyndigheterna sätter samt att de har som mål att alltid vara 10 % 

bättre än dessa miljökrav. Medan budgetspecialisten anser att hon är mest styrd av de mål 

som fullmäktige har satt menar chef B å andra sidan att budgeten är det som hon känner 

sig mest styrd av och att den styr miljöarbetet helt och hållet, vilket även chef A delvis 

håller med om då det finns en speciell lag om hur man ska hantera pengar för avfall. 

  

Chef B förklarar vidare att miljömässiga mål inte är prioriterade inom kommunen, utan 

att det är budgeten som är prioriterad i högsta grad. Hon menar på att det är väldigt mycket 

annat som prioriteras och som skattepengarna ska gå till vilket gör att pengarna tar slut. 

Hon berättar att miljöfrågorna är ytterst lite prioriterat jämfört med andra frågor och att 

det låter väldigt fint att man arbetar med miljöfrågor, men att man inom kommunen inte 

vill göra något som kostar. Vidare poängterar hon att ett miljömål har satts där man säger 
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att man ska vara ledande på miljöområdet, men att politikerna inte är intresserade när 

frågor kring det ställs. 

  

Både chef A och budgetspecialisten menar att miljöfrågorna prioriteras högt från politiskt 

håll, men att det i verkligheten ändå finns mycket annat som också är viktigt och som 

måste prioriteras. Samtliga menar att miljömålen inte är helt ouppnåeliga, men att vissa 

är svårare att uppnå än andra. Chef B menar att vissa mål är svårare att uppnå då de inom 

kommunen inte kan styra över allt, exempelvis att invånarna ska åka mindre bil, vilket är 

något de inte har rådighet över och vilket det finns många olika faktorer som påverkar. 

Vidare menar chef A att målen blir allt svårare att uppnå då kraven ökar och att det för 

varje förbättring varje år blir svårare. Svårare mål gör att de inte kan förbättra sig lika 

mycket hela tiden. 

 

Vad gäller prioritering mellan ekonomiska och miljömässiga överväganden vid beslut 

menar chef B att det är ekonomin som går före. Chef A poängterar att: ”Vi har sagt att vi 

ska prioritera nytänkande, långsiktighet och robusthet, och ibland är nytänkande och 

robusthet lite motsatta. Långsiktigheten handlar mycket om miljöfrågor. Jag skulle vilja 

säga att det finns en slags lägstanivå för miljö. Det är aldrig så att vi inte bryr oss om 

miljön men ibland får man värdera hur stor andel klarar vi av.” 

 

Olika uppfattningar råder kring vad respondenterna anser syftet vara med att ha 

miljömässiga prestationsmått.  Medan chef A och B menar på att det syftar till att mäta 

ifall målen uppfylls hävdar budgetspecialisten att det syftar till att kommunens 

miljöarbete ska bli bättre men också för att kunna visa medborgarna att de jobbar för 

miljön och att de känner att det är en hållbar kommun. Detta menar hon att politikerna 

behöver visa, inte minst nu när det är valår. Hennes användning av information från 

miljömässiga prestationsmätningar anser hon motiveras av att det ger ett stöd för politiken 

och för att visa politikerna att de jobbar med miljöfrågorna. Hon menar att de helt enkelt 

behöver återkoppla de mål som satts upp och att användning av information är ett bra sätt 

att finna åtgärder och att planera långsiktigt för att förbättra verksamheten. Framförallt är 

det de olika förvaltningarna som kan använda sig av informationen för att styrka upp hur 

de arbetar, men även för att visa invånarna att de jobbar på ett bra sätt. Chef A menar att 

han använder informationen för att verksamheten ska förbättras och nå bättre resultat samt 

att det på lång sikt ska leda till en samhällsutveckling. Chef B å andra sidan menar på, 
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som tidigare nämnt, att hon inte använder sig av informationen. Detta menar hon beror 

på att hennes förvaltnings miljöpåverkan är relativt liten och att de inte påverkar så 

mycket förutom att de kör bil, men att andra förvaltningar kan använda informationen för 

att följa upp målen och se hur det ska bli verklighet och se ifall man uppfyller målen eller 

inte. 

Chef A menar på att han blir kontrollerad ifall han använder informationen genom bland 

annat kommunrevisioner som kontrollerar ifall de följer upp verksamheten bra. Även 

verksamhetsrevision finns som gör att de håller ett öga på dem. Han känner sig även i 

viss grad kontrollerad av politikerna. Många av politikerna vill enligt honom jobba med 

miljöfrågorna och är intresserade av det. 

 

Kommunikationen och samverkan mellan politiker och tjänstemän 

Enligt chef B skiljer sig kunskapen inom miljöområdet väldigt mycket mellan de olika 

förvaltningarna och det menar hon beror på att frågorna inte hanteras tillräckligt mycket. 

Hon menar att ”Man bestämmer något i fullmäktige och sedan så säger man till 

nämnderna, varsågod, det är erat”. Vidare menar hon att målen har varit väldigt diffusa. 

Hon upplever att det görs många workshops och finns många arbetsgrupper som hanterar 

de interna målen, men att detta saknas för de övergripande målen i kommunen. 

  

Samverkan med politikerna sker främst genom möten där tjänstemännen förbereder 

arbeten och olika presentationer, samlar in material och resultat från prestationsmätningar 

som sedan presenteras för politikerna. Nämndmöten sker varje månad där tjänstemännen 

uppdaterar politikerna om hur det går och var det finns brister. Information om de 

miljömässiga prestationsmätningarna kommuniceras till kommunfullmäktige, som har 

satt målen, via årsrapporterna men även till nämnderna genom olika föredrag som hålls 

och där tjänstemännen bland annat berättar om sina specialområden. Målen är oftast på 

grundläggande nivå, vilket inte gör det så svårt att förstå, sedan är det upp till 

tjänstemännen att göra det ännu tydligare och spetsa till de underliggande målen. 

Borgmästaravtalet kan dock upplevas vara väldigt omfattande och mycket att lära sig 

kring, vilket mer tid hade kunnat läggas på för att förtydliga det, men å andra sidan kan 

miljöbesluten ibland vara vaga, vilket resulterar i att inget blir gjort, framförallt när de 

inte vet vem som berörs. Här är det viktigt att peka ut de som är ansvariga, då alla beslut 

inte berör alla. 
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Inga större problem eller svårigheter upplevs i samverkan med politikerna. Dock påpekar 

chef B att kommunstyrelsen inte anser miljöfrågor vara viktiga, i de fall det kostar något, 

vilket gör att dessa uppdrag blir svåra att få igenom. Kommunikationen anses vara oerhört 

väsentlig. Utan denna kommunikation mellan politiker och tjänstemän så förstår 

tjänstemännen inte innebörden eller vad som krävs. Det är enkelt för politikerna att sätta 

upp ett mål, uppfylls detta sedan inte så är det tjänstemännens fel, vilka i sin tur måste 

kommunicera uppåt. Denna kommunikation anser chef B inte fungera som den ska i 

dagsläget. Kommunstyrelsen bestämmer och kommunikationen går via 

kommundirektören eller nämnden. Hon menar på att denna kontakt hade behövt fungera 

bättre då de i nuläget inte förstår varandra eller vad som behöver göras. 

  

Vidare menar chef B att den dåliga kommunikationen samt den bristfälliga användningen 

av information från miljömässiga prestationsmått dels kan bero på att 

kommunfullmäktige fattar beslut som de inte alls förstår konsekvenserna av. Detta beror 

enligt henne på politikernas bristande kunskap. Det är i stort sett även genom 

tjänstemännens kunskap som de har möjlighet att påverka de politiska miljöbesluten. Det 

handlar om att svara på frågor och förklara hur det ligger till. Det är viktigt att vara 

jättetydliga och diskutera frågorna ur alla aspekter. Därmed är tjänstemännens kunskap 

viktig för att politikerna ska få rätt beslutsunderlag. Sedan är det deras uppgift att lägga 

sig på en nivå som anses rimlig. Med nämnden har det alltid fungerat jättebra, men med 

kommunstyrelsen är det annat. ”Högre upp, i kommunstyrelsen så har vi ingen kontakt 

egentligen. Ingen direktkontakt och då fungerar det inte. Mycket därför att dem inte 

förstår. Enkla missförstånd blir aldrig utredda mellan oss, för att vi pratar inte direkt 

med varandra och det är ett jätteproblem.” menar chef B. 

  

Kommunikationen och förhållandet med politikerna anses till viss del vara viktiga 

faktorer när det kommer till i hur hög utsträckning respondenterna använder sig av 

information från miljömässiga prestationsmätningar. Det är viktigt för att de ska förstå 

varandra på rätt sätt. Speciellt viktig anses den vara i planeringsdelarna, för att veta vad 

politikerna vill framåt. Både chef A och budgetspecialisten anser att de agerar i enlighet 

med politikernas uppsatta mål när de använder information från prestationsmätning för 

miljö. Chef B håller delvis med, men menar på att detta görs i den mån budgeten tillåter, 

vilket den inte gör. Hon menar på att hon därför lagt upp frågan ifall målen eller budgeten 

är viktigare, men att hon fortfarande inte har fått något svar på den frågan från politiskt 
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håll. I de fall de arbetar med att uppnå miljömålen men pengarna inte är tillräckliga, så 

försöker hon inte ens uppfylla dem. I detta fall agerar hon i strid mot politikernas uppsatta 

miljömål, men hon uppfattar det då som att budgeten går före. 

 

4.1.2 Politiker 

Fredrik Hansson, 42 år representerar Centerpartiet som tillhör majoriteten i Kungsbacka 

kommun. Hansson sitter i kommunstyrelsen där han är vice ordförande, men sitter även i 

deras arbetsutskott. Han har varit engagerad i politiken i ungefär 22 år. Sedan valet 2014 

har han varit heltidspolitiker och innan dess fritidspolitiker. Hans högsta utbildning är 

hans treåriga gymnasieutbildning. Hansson beskriver miljöfrågan som en av sina 

hjärtefrågor och anser sig ha ganska stor kunskap inom miljöområdet i och med att han 

har varit engagerad i politiken i så många år och är något han är väldigt intresserad av. 

Han kommer vidare benämnas som politiker A. 

 

Eva Borg, 59 år representerar Socialdemokraterna som tillhör oppositionen i kommunen. 

Borg är kommunalråd/oppositionsråd på heltid, hon är 2:a vice ordförande i 

kommunstyrelsen och sitter i arbetsutskottet. Hon har ingen fullständig 

gymnasieutbildning och har varit heltidspolitiker i 10 år inom kommunen. Hon har innan 

dess, sedan 1986 även haft andra kommunala uppdrag. Vad gäller hennes erfarenhet och 

kunskap inom miljöområdet uttrycker har hon inte så jättemycket kunskap inom det. Borg 

kommer vidare benämnas som politiker B. 

  

Hur används information från miljömässiga prestationsmätningar? 

Båda politikerna anser att kommunens miljömål är enkla att uppnå. Politiker B menar att 

det inte finns några svårigheter med att sätta miljömål inom kommunens verksamhet, men 

att det dock är komplicerat att planera mål för kommunens invånare då de är svårare att 

styra och påverka enligt hennes mening. Vidare poängtera hon att: “Vi får förslag av 

tjänstemännen och då kan vi ha synpunkter på de målen så att vi står bakom dem, så att 

det känns som våra om man säger så.” Politiker A som är lite mer insatt i ämnet förklarar 

att för år 2017 var de på väg att nå målen i olika hög grad. Kommunen nådde målet att 

öka andelen resor i kollektivtrafiken men klarade inte målet med andelen ekologisk mat, 

där de nådde upp till 33 % där målet var 35 %. Kommunen klarade inte av att uppnå 

målen att minska energiförsörjningen och energiförbrukningen i kommunens lokaler samt 

andelen tjänsteresor ska minska med egen bil och flyg. Uppnås målen för de miljömässiga 

prestationsmätningarna brukar högre mål sättas upp menar respondenterna. Uppnås de å 
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andra sidan inte så har de samma målsättningar till nästa år för att försöka skapa fler 

aktiviteter och åtgärder för att kunna uppnå miljömålet. De förklarar även att de då alltid 

stämmer av vad anledningen till att målen inte uppnåtts var. Politiker B tydliggör att de 

då undersöker kommunens verksamhet och resonerar kring om målet är realistiskt.  

 

Politiker B förklarar att hon inte är delaktig vid framtagning av miljömässiga 

prestationsmått men anser att hon ändå kan ha synpunkter på dem eftersom hon sitter i en 

beslutande position. Vidare hon att det är i regel tjänstemännen som tar fram olika 

mätmetoder eftersom de har mer kunskap. Politiker A är däremot delaktig vid 

framtagande av de miljömässiga prestationsmåtten och förklarar att anledningen till det 

är att han har intresse för miljöfrågorna och känner då att han har mer kunskap och 

engagemang inom det området. 

 

Hos de två politikerna finns skillnader i hur de använder sig av informationen från de 

miljömässiga prestationsmätningarna. Politiker A är tydlig med att han använder 

informationen fem till tio gånger per år ungefär och då framförallt under budgetprocessen 

varje år. Han förtydligar att han inte upplever några svårigheter med användningen av de 

miljömässiga prestationsmätningarna. Vidare nämner han att informationen presenteras i 

delårsrapporterna för att kunna följas upp och har då möjlighet att i nämnderna vidta 

åtgärder ifall han ser att resultaten pekar åt fel håll. Även i årsredovisningen presenteras 

resultaten och i budgetarbetet används den informationen till att sätta nya miljömål och 

revidera de befintliga. Politiker B ger ett osäkert svar och förklarar att hon behöver 

fundera över vilka sammanhang det används under då hon inte kommer på något 

användningsområde. Efter lite betänketid förklarar även hon att hon ibland använder 

informationen som underlag i budgetprocessen, vilket då sker vid återrapportering vid 

bokslutet och delårsbokslutet. Politiker B anger att hon använder informationen minst tre 

gånger per år ungefär och orsaken till hennes knappa användning är att kommunstyrelsens 

uppgift är att ha god tillsyn till nämndernas arbete och måste ta hänsyn till hur man arbetar 

med alla målen och inte enbart miljömålen.  

  

Båda politikerna tydliggör att det under budgetarbetet tas ställning till om det ska 

tillskjutas mer medel eller inte för att uppnå ett mål som det miljömässiga 

prestationsmåttet mäter. Politiker B menar att de i regel får  återkoppling till varför 

kommunen inte uppnått målet och finns det inte tillräckligt med pengar görs det en 
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övervägning om det behövs mer. Politiker A yttrar sig på följande sätt angående 

ställningstagande om resurstillförsel: “Inte just under innevarande år, men man kan 

diskutera det i uppföljningen när året är slut i samband med årsredovisningen ifall det är 

prioriterat. Det man har möjlighet till i delårsrapporten i augusti innevarande år är att 

vidta åtgärder, men det brukar inte vara i form av ytterligare budgetmedel. Det som är 

viktigt i Kungsbacka är att den tilldelade budgeten den gäller, och varje nämnd är 

ansvarig både för ekonomin och måluppfyllelsen under innevarande år.” 

  

Varför används informationen från prestationsmätning för miljö? 

Enligt respondenterna är de nationella miljömålen den primära utgångspunkten i 

kommunens miljöarbete. Politiker A förklarar att anledningen till att de utgår ifrån dessa 

miljömål är att de inte vill ha för många mål då det kan innebära att det blir otydligt vad 

man fokuserar på. Politiker B anser att kommunen har höga ambitioner inom 

miljöområdet och att de därmed sätter framåtriktade miljömål. Samtidigt uttrycker hon 

sig enligt följande: “Ibland kan jag uppleva när man ser inlägg på hemsidan och på 

Facebook att det är lite för bra för att vara helt sant. Jag ska inte säga att man målar upp 

en falsk bild men vårt miljöarbete kan bli mycket bättre än vad vi just nu visar. Vi visar 

inte upp hela bilden för invånarna anser jag.” Politikerna förklarar också att kommunen 

för ett eller två år sedan tog beslut om att de ska underteckna borgmästaravtalet. Politiker 

A nämner att det nyligen införda borgmästaravtalet kommer ställa krav på deras kommun 

och att de bland annat behöver ta fram en åtgärdsplan för hur de ska uppnå miljömålen. 

Oavsett dessa krav och utmaningar anser han det ändå vara relevanta att kunna bryta ner 

målen på lokal nivå. 

 

Politiker B anser att miljömålen är prioriterade och behandlas på samma sätt som andra 

mål inom kommunen. Politiker A förklarar att: “Vi har inte varit nöjda. Vi har ju haft 

miljömål och har jobbat inom miljöområdet, men det känns som att vi inte riktigt nått upp 

till de nivåer vi har velat egentligen. Vi tog ett omtag här för ett och ett halvt år sedan 

ungefär, där vi liksom kanske satsar lite mer direkt när vi undertecknade 

borgmästaravtalet. Följden blir då att vi även satsar mer budgetmedel och resurser. Så 

vi känner ju att vi har snäppt upp oss i det kommunövergripande arbetet inom 

miljösidan.” Vidare förklarar hon att målen i vissa fall kan vara svåra att mäta och att 

mätmetoderna kan vara svåra. Hon menar dock att detta inte enbart gäller miljömålen, 

utan målen generellt. 
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Politiker A och B har olika åsikter vad gäller om miljöfrågor bortprioriteras vid 

ekonomiska överväganden. Politiker A känner inte att brist på ekonomiskt stöd innebär 

att miljöfrågor bortprioriteras medan politiker B upplever att det i kommunen alltid görs 

en avvägning av vilka kostnader miljömålen genererar. Hon menar att miljöfrågor ofta 

får åsidosättas vid ekonomiska ställningstaganden och att detta beror på att det finns andra 

politiska uppfattningar som har en stark majoritet i kommunen.  

 

Politikerna förklarar att syftet med att ha miljömässiga prestationsmätningar är för att se 

om de insatser man gör inom kommunen ger önskad effekt för att sedan kunna följa upp 

det. Politiker A nämner också att han använder informationen från miljömässiga 

prestationsmätning för att jämföra kommunen med andra kommuner, men också för att 

visa det arbete som görs för kommunens invånare. Politiker B använder sig av 

informationen i relativt låg grad och känner att utifrån hennes uppgift som politiker så är 

det inte hennes huvudsakliga uppgift. Hon upplever dock att hennes användning kan få 

följder på lång sikt då det styr kommunens miljöarbete i rätt riktning. Vidare nämner hon 

att sitta som oppositionsråd i en starkt borgerlig kommun är svårt, hon anser att det är 

svårt att få gehör i frågor oavsett om det är ett bra förslag. Hon nämner hennes inverkan 

på miljöarbetet på följande sätt: ”Som kommun kan vi bli mycket bättre. Jag kan berätta 

att jag var den som drev frågan om att kommunen skulle underteckna borgmästaravtalet. 

Det var en liten miljöseger för mig. Skriver man under det så förpliktar det att 

miljöfrågorna är lite högre upp på agendan idag. 

 

Det som motiverar politiker A att använda informationen från de miljömässiga 

prestationsnmätningarna är att han vill att kommunen ska ta ett större lokalt ansvar för en 

god miljö för kommande generationer. Han klarlägger att han känner sig mer uppdaterad 

och välinformerad om verksamhetens måluppfyllelse inom miljöområdet när han 

använder sig av informationen av prestationsmätning, vilket krävs för att ta ett större 

ansvar. Han känner inte heller någon press att använda informationen då han ser det som 

ett stöd och en möjlighet. Politiker A yttrar sig följande om de miljömässiga 

prestationsmätningenarna: ”Jag har det med mig, så det sitter i ryggraden på något vis.” 

 

Kommunikationen och samverkan mellan politiker och tjänstemän 

Politikerna har ingen vardaglig kontakt med tjänstemännen utan kommunicerar 

framförallt i samband med när budgeten tas fram och på vissa andra politiska möten 

såsom nämndsmöten. Det förekommer också mejl och telefonkontakt förtydligar politiker 
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A. När kommunen beslutar om miljömålen och de miljömässiga prestationsmåtten görs 

det i samarbete med tjänstemännen. Politiker B förklarar samarbetet på följande sätt: “Vi 

får förslag från personalen och då kan vi ha synpunkter på dem målen  så att vi står 

bakom dem, så att det känns som våra om man säger så. Att det är den riktningen vi ska 

gå.”   

  

Samarbetet är tydligt uppdelat mellan tjänstemännens och politikernas ansvarsområde 

och båda respondenterna påpekar att kommunikationen är god med tjänstemännen. 

Politiker A påpekar också att det finns en bra samverkan mellan parterna och att de har 

ömsesidig respekt för varandras roller. Politikerna betonar att det är betydelsefullt att man 

skiljer på deras arbetsuppgifter och politiker B yttrar sig enligt följande: “Det är viktigt 

att man skiljer på dem, vi har olika uppgifter att göra. Politikerna bestämmer vad sen är 

det tjänstemännen som bestämmer hur det ska göra. Jag skulle aldrig gå in till en 

tjänsteman och säga att gör på detta sätt. Det funkar inte så, då gör jag fel.” 

 

Politiker A känner att det inte förekommer några gråzoner gällande vilket ansvar parterna 

har och han förklarar att om tjänstemännen har bra argument som är underbyggda med 

fakta så finns det självklart möjlighet att påverka politikernas uppgifter. Han tydliggör 

dock att han inte skulle tolka det som att de går in i den politiska rollen. Vidare förklarar 

han att det ibland kan hända att tjänstemännen, genom att ha mer kunskap inom sitt 

område, kan agera i motsats till politikernas intresse. Han tycker då att de miljömässiga 

prestationsmätningarna är ett bra verktyg att förhindra sådana möjligheter. Politiker B 

anser däremot att prestationsmåtten inte är till för att styra tjänstemännen. 

Politikerna anser att tjänstemännen har mer sakkunskap inom miljöområdet och känner 

att de definitivt blir påverkade av tjänstemännen i miljöfrågor. Ingen av politikerna har 

tvivlat att information som kommit från tjänstemännen har varit felaktig och litar på dem 

fullt ut. Politiker B förklarar att det ibland förekommer olika uppfattningar mellan 

tjänstemän och politiker i miljöfrågor, men upplever aldrig att de motarbetar beslut som 

tas. Politiker A berättar att tjänstemännen ofta ger goda exempel och förslag om 

miljöarbetet. Det har också förekommit lite workshops för att kunna diskutera frågor och 

lära sig av varandra.  
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4.2 Växjö Kommun 

Intervju med Maria Sundell Isling genomförd den  20 april 2018. 

Intervju med Madeleine Karlsson genomförd den  20 april 2018. 

Intervju med Katarina Andersson genomförd den  18 april 2018. 

Intervju med Cheryl Jones Fur genomförd den  16 april 2018. 

Intervju med Malin Lauber genomförd den  24 april 2018. 

 

4.2.1 Chefstjänstemän 

Maria Sundell Isling, 59 år är förvaltningschef på tekniska förvaltningen och är utbildad 

landskapsarkitekt. Hon har arbetat inom kommunen i fem år och har innan dess arbetat 

på gatukontoret i Malmö kommun samt varit konsult inom den privata sektorn. Sundell 

Isling anser sig ha god kunskap inom miljöområdet då hennes yrke handlar mycket om 

miljö, men även då hennes utbildning har berört ämnen inom detta område. Sundell Isling 

kommer vidare benämnas som chef A. 

  

Madeleine Karlsson, 46 år är förvaltningschef på miljö- och hälsoskyddskontoret. Hon 

har utbildat sig på miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet och har 

arbetat i kommunen i snart två år. Tidigare har hon under fyra år arbetat på Länsstyrelsen 

i Kronoberg och har innan dess varit anställd i Norrköpings kommun i 12 år. Där hade 

hon till en början en inspektörstjänst och var sedan förvaltningschef inom miljö- och 

hälsoskydd. Förutom utbildning inom miljöområdet har hon 18 års erfarenhet inom 

miljöområdet. Karlsson kommer vidare benämnas som chef B. 

 

Katarina Andersson, 54, år är ekonomi- och finanschef i Växjö kommun och är utbildad 

civilekonom. Hon har haft tjänsten i ett och ett halvt år men har innan dess varit 

redovisningschef i 19 år i kommunen. Hon har även arbetat i Älmhults kommun i fyra år. 

Andersson har ingen större kunskap och erfarenhet inom miljöområdet då hon arbetar 

som ekonom. Andersson kommer vidare benämnas som ekonomichef.  

 

Hur används information från miljömässiga prestationsmätningar? 

Tjänstemännen anser att många av kommunens miljömål (se bilaga 3) är svåra att uppnå. 

Ekonomichefen påpekar att det sätts höga krav inom miljöområdet, ibland lite för höga 

krav. Hon förklarar att om informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna 

jämförs med andra kommuner så ligger Växjö långt fram i sitt arbete. Hon nämner även 
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att vissa mål inte känns realistiska då de inte har inflytande på alla delar, till exempel att 

minska biltrafiken. Hon tror att det kan vara motivationshämmande och menar vidare: 

”Jag tycker att man ska sätta de mål och nyckeltal som man verkligen kan påverka och 

som man har inflytande på. Det är klart att vi har inflytande på hur man bygger vägar 

och så, men vi mäter detta varje år, det kanske är så att vi kanske ska titta på längre sikt. 

Man kanske ska ha 3-års värderingar istället, man har lite för bråttom, man kanske inte 

ser en effekt på ett år. Miljö är ju lite på längre sikt.” Chef B upplever också många 

miljömål som lite väl ambitiösa eller rent av omöjliga i hennes mening, men yttrar sig att 

hon känner mer motivation än att det blir en hämmande effekt. Fler av de miljömål 

kommunen har anses av chef A och B som svåra att mäta. Chef B förklarar att de 

svårmätta målen är mer visionära och tror att sådana mål används mer som riktningsmål 

för att vägleda arbetet. Chef A har svårt att se mätbarheten i mål som ska mäta subtila 

känslan av kvalité, attraktivitet och gestaltning. Chef B hade helst sett flera miljömässiga 

prestationsmått då många av måtten inte är kopplade till hennes förvaltnings verksamhet. 

 

Hos tjänstemännen förekommer det skillnader hur informationen från prestationsmätning 

för miljö används. Ekonomichefen påpekar att hon inte är speciellt berörd av 

informationen för att hon inte driver någon verksamhet men berättar att hon är delaktig 

till exempel genom att undersöka vilka krav som har satts på ekologiska livsmedel inom 

måltidsorganisationer och ser till att det finns resurser så kraven kan nås. Ekonomichefen 

yttrar sig på följande sätt: “Mycket som ligger i värdegrunden, om alla tänker på det, och 

beaktar det i alla beslut man tar, och jobbar på att inte slösa resurser så använder man 

ju det i den vanliga verksamheten och det får inverkan på nyckeltalen.” 

  

Chef A och B berättar att de använder sig av informationen från de miljömässiga 

prestationsmätningar nästan dagligen på ett eller annat sätt, bland annat på möten, i 

diskussioner och i olika vardagliga sammanhang där miljön är på agendan. Ett av 

användningsområdena är vid internbudgetarbetet. Chef B förklarar att detta görs för att 

se hur det har sett ut tidigare för att på så sätt kunna styra deras arbete i rätt riktning. Chef 

B yttrar sig på följande sätt: “Vi har ju nyckeltalsredovisningar sedan många många år 

tillbaka, vad är det för trender, vad ser vi, behöver vi öka det, behöver vi minska det, vad 

behöver vi göra helt enkelt?”. Chef A förklarar att Vatten- och avloppsavdelningen i 

hennes förvaltning hjälper henne att utvärdera aktiviteter inom deras område genom att 

de ständigt mäter till exempel hur ofta konsument inte får vatten till sin bostad. Hon 
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nämner också att informationen används inom budgetarbetet. Informationen förmedlas 

till den politiska nivån för att visa vad deras förvaltning fokuserar på. 

  

Vidare använder chef B informationen till att motivera hennes personal. Visar 

informationen bra resultat försöker hon ”boosta” och berömma hennes anställda för att 

de gör ett bra arbete. Hon använder den även till att dra slutsatser och planera framåt. 

Chef A berättar att hon i nuläget inte motiverar de anställda med informationen men att 

hon kommer kunna göra det i framtiden med det nya måluppfyllelsesystemet som de ska 

införskaffa. Chef A förklarar att: “Då kommer man att kunna skriva in alla mål vi har och 

alla nyckeltal och det kommer att följa vem det är som är ansvarig för att uppfylla det 

här målet och man kommer att kunna ha det som underlag i medarbetarsamtal för att 

tala om att din enhet som har ansvar för de här målen, ni har lyckats si och så med detta. 

Så det kommer att komma”. Chef A berättar också att hon använder informationen från 

miljömässiga prestationsmätningar när hon exempelvis ska hålla föredrag för externa 

intressenter. Hon menar att det tydliggör vilka visioner och miljömål kommunen har. 

Även chef B använder informationen för att visa kommunens verksamhet för externa 

intressenter, till exempel vid miljöchefsnätverk där många olika kommuner delar med sig 

av sina erfarenheter och kunskap. 

 

Ekonomichefen förtydligar att det är viktigt att ha en gemensam målbild i hela 

verksamheten, informationen från prestationsmätningarna ger indikationer som hon kan 

använda för att se vad som görs bra i kommunen och vad som behöver göras bättre. Vidare 

förklarar hon att hon gärna hade använt sig av miljömässiga prestationsmätningar i lite 

högre utsträckning men menar att hon får lägga mer tid på att sammanställa rapporter och 

finner inte tid till att analysera informationen. Hon tycker att informationen ska finnas 

tillgänglig rullande under hela året och inte enbart i delårsrapporterna och 

årsredovisningen. Ekonomichefen känner också att en bidragande faktor till att hon inte 

kan använda informationen är att hon upplever dem svårförståeliga och yttrar sig på 

följande sätt: “Jag som ekonom kanske inte alltid kan vad de här miljöfrågorna står för, 

de som är insatta i områdena tycker att det är självklart. För mig är det inte självklart 

om årsvärdet av koldioxid ska minska till 14,3. Jag har ingen aning om det är bra eller 

dåligt. Ja hade nog velat få det mer enklare, så alla förstår. “ 
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Chef A och B har skilda åsikter kring om de anser sig använda informationen från de 

miljömässiga prestationsmätningar på rätt sätt. Chef A tror sig kunna bli ännu bättre på 

användningen och tror hela jobbet med miljömässig prestationsmätning kommer att bli 

mer professionellt när nya hållbarhetsprogrammet kör igång. Chef B tycker att hon 

använder informationen i den utsträckningen hon kan men nämner att 

prestationsmätningarna kunde spetsas till så de mäter de relevanta frågorna samt både 

effekt och prestation.  Just nu tycker hon att det finns för många men påpekar att de arbetar 

för att försöka plocka bort vissa. Respondenterna är inte delaktiga vid framtagandet av 

miljörelaterade prestationsmått, men både chef A och B berättar att de kommer bli mer 

delaktiga när den nya nyckeltalsgruppen införs i det nya hållbarhetsprogrammet. 

  

Varför används informationen från miljömässiga prestationsmätningar? 

I Växjö kommun har man arbetat med miljöarbete länge och idag utgår miljöarbetet 

utifrån ett miljöprogram som kommunen beslutade att införa 2013. Det är ett 

styrdokument som enkelt och konkret visar vägen för kommunens miljöarbete. Chef A 

upplever att det är visionärt och ett bra argumentunderlag för att få göra satsningar inom 

miljöområdet. Hon berättar att de ska revidera miljöprogrammet till ett 

hållbarhetsprogram där kommunen ska ha agenda 2030 som bas i arbetet. Hon förklarar 

att det kommer bli ett bredare fokus i arbetet då det inte enbart handlar om ekologisk 

hållbarhet utan också det sociala och ekonomiska. Det är uppsatta mål från FN och chef 

A anser att de målen är klokt skrivna och tror att det är en jättebra utgångspunkt för 

kommunens kommande arbete. Dock tror tror hon att det kommer bli en utmaning då det 

blir ännu fler aspekter att ta hänsyn till. 

  

Utöver miljöprogrammet känner sig respondenterna styrda av lagstiftning, budgeten och 

andra styrdokument såsom avfallsplanen och transportplanen i miljöarbetet. 

Ekonomichefen upplever att det inte är lätt att ha miljötänk inom ekonomifrågor men att 

hon gör de små saker hon kan i alla fall. Hon anser även att hon är styrd av Växjö 

kommuns värdegrund i miljöarbetet. Hon förklarar att kommunen är en framstående 

miljökommun och har en stark verksamhetskultur inom miljöområdet, verksamheten ska 

vara en förebild för samhället. Hon jämför det med sitt tidigare arbete i Älmhults 

kommun, där miljötänket inte var integrerat i det vanliga arbetet. Även chef B erfar 

skillnader från hennes tidigare arbete i Norrköpings kommun, då hon anser att det finns 

en högre medvetandenivå och kunskapsnivå om miljön i Växjö. Chef B förklarar följande 

när vi frågar om det är ett framtvingande intresse av miljö inom kommunen: “Ja, men 
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kanske, alltså det är ju lättare att få igenom frågor och som sagt, det kanske är lite lättare 

att få igenom pengar till olika projekt som gynnar någonting, när man har den kulturen. 

Och det blir ju lite krav på att vi kan ju inte skita i frågor. På något vis sätter det en 

grundstandard, att man ändå måste beakta miljöfrågor, man kan inte strunta i dem, som 

man kanske hade kunnat göra i en annan kommun som inte har den inställningen.” 

 

Chef B berättar att hon upplever att kommunen är delvis så bra som kommunen målar sig 

upp att vara. Hon tydliggör att det finns miljömål som måste arbetas med. Chef A 

förklarar att det finns en stark politisk drivkraft att kommunen ska leva upp till Europas 

grönaste stad och ställer därför höga miljömål även om de inte uppnås direkt men det 

visar vad kommunen strävar mot. Det finns dock begränsningar i de höga 

ambitionsnivåerna inom miljöområdet menar chef A. Hon förklarar problematiken kring 

biltrafiken i Växjö och att kommunen försöker dra ner på trafiken. Den frågan har drivits 

på mycket och man har försökt åtgärda det på flera olika sätt, bland annat genom att 

minska parkeringsplatser i stan. Hon tror att det går till en gräns att politiker kommer 

tänka att om det fortsätter driva den frågan kommer de inte vinna valet för den frågan har 

en stor påverkan på invånarna. 

 

Samtliga tjänstemän anser att mål och miljömässiga prestationsmätningar prioriteras 

mycket högt i kommunen jämfört med övriga målsättningar. Ekonomichefen påpekar att 

de har många fler prestationsmätningar inom miljö jämfört med andra områden. Chef A 

anser att i tekniska förvaltningen, som hon är ansvarig för är miljöfrågorna grunden i hela 

verksamheten och blir lättprioriterat på så sätt. Båda cheferna upplever att i deras 

förvaltningar är det ett måste att det ska prioriteras. Ibland händer det att miljöfrågor 

hamnar i motsättning med ekonomiska överväganden berättar tjänstemännen. 

Ekonomichefen uttrycker att alla pengar inte kan läggas på miljöfrågor utan kommunen 

har även andra verksamheter såsom skola och äldreomsorg som är viktiga. 

Expansionsfrågan är ett komplext övervägande också förklarar chef B, och menar på att 

staden växer och det ska gå fort, och då krockar det ibland med miljöfrågor.  

 

Tjänstemännen anser att syftet med att ha miljömässiga prestationsmätning är för att styra 

verksamheten i rätt riktning och tycker även att kommunens prestationsmått är väl 

kopplade till verksamhetens mål. Chef B anser att det är ett verktyg som hjälper till att 

motivera anställda att jobba mot något mål och det blir enklare att relatera till i sitt jobb. 
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Ekonomichefen använder informationen från miljömässiga prestationsmätningar som ett 

underlättande verktyg för att fokusera sina resurser så att verksamheten kan göra rätt 

aktiviteter. Chef A tror att en nackdelen med att ha miljömässiga prestationsmått är att 

många som inte vet vad det är för slags styrverktyg och hur det används, tror att den 

offentliga verksamheten bara mäter och inte jobbar. Ekonomichefen kan se att problemet 

med mätetal är att det lätt kan göra att det blir fel fokus.  

 

Tjänstemännen förklarar den bakomliggande orsaken till deras användning av 

information från miljömässiga prestationsmätningar är för att se prestationen i arbetet och 

effekten av det.  Ekonomichefen berättar vidare att det är ett hjälpmedel att styra 

verksamheten på lång sikt till uppställda mål men att det på kort sikt kan skapa ett 

stressfenomen inom kommunen om man inte ser några resultat eller förändringar.  Chef 

A upplever press av att se dåliga resultat i bokslutsrapporten eftersom det innebär dåliga 

prestationer i deras arbete. Hon riktar skarp kritik till de miljömässiga 

prestationsmätningarna och menar att det finns många brister i mätningarna. Press att 

använda informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna skapas också från 

politikernas sida när de tydliggör att prestationsmätning måste finnas, vilket 

ekonomichefen ser som en naturlig del i arbetet. Chef B förtydligar att pressen från 

politikerna hjälper kommunen att jobba som en enhet och blir på så sätt effektivare. 

  

Chef A är övertygad om att kommunen ska jobba med miljöfrågor och för dem som är 

ansvariga för att utföra arbetet behövs prestationsmätning som ett styrverktyg för att bli 

bättre. Hon tror också att ambitionsnivån kommer att höjas med det nya 

hållbarhetsprogrammet som är i utveckling då det kommer hjälpa kommunen att göra rätt 

saker. Hon berättar vidare att informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna 

behöver användas för att kommunen ska leva upp till att vara Europas grönaste stad. Chef 

A yttrar sig enligt nedan: “Vi har ju en ganska hög svansföring när det gäller att jobba 

med miljöfrågor, då gäller det ju liksom att vi också fortsätter att utmana både oss själva 

och omvärlden i att hitta nya områden och nya högt ställda mål som driver oss framåt. 

Har man satt det som ett epitet att man ska vara Europas grönaste stad, då är det ju upp 

till bevis också. Så det ska bli intressant nu med det här hållbarhetsprogrammet, om vi 

lyckas med det.” 

  

Kommunikationen och samverkan mellan politiker och chefstjänstemän 
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Samtliga respondenter upplever att de samverkar med politikerna på ett varierande sätt. 

Chef A berättar att de i deras förvaltning tar fram ett budgetförslag till politikerna där de 

beskriver vad de vill göra och vilket mål varje aktivitet syftar till. Det är dock politikernas 

slutliga budget som läggs fast. Hon tycker dock att miljömålen har blivit lite mer otydliga 

i budgetframställandet jämfört med tidigare år. Kommunen har precis tagit fram en ny 

budgetprocess så miljömålen finns inte med lika detaljerat. Hon menar att anledningen 

till förändringen i budgeten var att det ansågs vara för många mål med,  nu finns det 

istället fler miljömässiga prestationsmått och mindre om själva miljömålen i budgeten. 

  

Chef B förklarar att hennes samverkan med politikerna sker via hennes nämnd, det är 

dem som styr vad hennes förvaltning jobbar med. Hon berättar vidare att det inte blir så 

stor del som är politiskt eftersom hon anser att hennes förvaltning är styrda av lagkrav. 

Men de diskussioner som tas med politiker handlar vanligtvis om budgeten. Hon berättar 

även att kommunikationen med politikerna är ytterst viktig då dessa är ansvariga för 

tjänstemännens jobb. Vet inte politikerna vad tjänstemännen gör och tvärtom kan de 

hamna väldigt skevt. Likaså menar chef A att kommunikationen är viktig för att de ska 

förstå varandra i båda riktningar, framförallt att tjänstemännen ska förstå de politiska 

besluten. Ekonomichefen har inte någon stor koppling till politikerna och 

ekonomifunktionen som hon sitter i arbetar inte med sådant som gör politiker lika 

delaktiga. Men allt som är miljörelaterat intresserar politikerna menar hon. 

  

Chef A och B talar om att de främst kommunicerar och presenterar informationen till 

politikerna vid delårsboksluten samt bokslutet medan ekonomichefen kommunicerar via 

sin kommunchef. Chef A och B berättar att de har mycket återkoppling till politikerna i 

form av nämndsmöten där dem berättar hur långt förvaltningen har kommit med 

måluppfyllelsen. Chef B skickar ibland de olika arbetsgrupperna som finns inom 

förvaltningen till möten med politikerna för att ge mer kunskapen till dem, bland annat 

vad de jobbar med, vilket har skapat ett ökat intresse hos politikerna. Hon anser att det är 

bra med politiker som tycker och tänker. Ekonomichefen påpekar återigen att hon inte 

har någon direkt kontakt med politikerna. Hon anser att alla är så upptagna hela tiden, 

vilket gör att det är svårt att gå till dem och prata om något även att de jobbar nära 

varandra. Chef A menar liknande chef B att: “Med politikerna har vi väldigt mycket 

möten, jag träffar min nämndsordförande två gånger i veckan och vice ordföranden en 

gång i veckan. Sedan har vi nämndsmöten en gång i månaden och nämndens arbetsutskott 
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en gång i månaden. Så jag träffar mina politiker öga mot öga väldigt mycket. Så det är 

väl där vi kommunicerar mest. Sen gör vi ju en mängd olika tjänsteskrivningar med olika 

tjänstepersoner där vi går fram med olika förslag till beslut, och de ska ju då oftast vara 

kopplade till något mål. I våra investeringsunderlag som vi tar fram där vi lägger fram 

projektplaner, där ska det alltid tydliggöras vilket syfte investeringen har och vilket mål 

den är kopplad till. Det gör vi för att vi inte gör saker som politikerna inte finner en 

anledning till.” 

  

Samtliga tjänstemän upplever att de får tillräckligt med information från kommunens 

politiker gällande miljömål och miljöbeslut och ser politikerna som engagerade i 

miljöarbetet. De tycker också att kommunikationen är jätteviktig för att de ska kunna 

utföra sin verksamhet. Chef A och B berättar att det är helt avgörande på deras positioner. 

Kan de inte förmedla det som tjänstemännen vill till politikerna så vet 

förvaltningscheferna inte vilken riktning förvaltningen ska jobba åt. Chef A upplever att 

hon ibland kan ha motstridiga intressen med politikerna och att det ibland kan vara en 

anledning till man inte lyckas nå upp till ett prestationsmål. Vidare upplever hon att det 

skapar problem att det kommer nya politiker vid valperioden. Hon menar att de blir en ny 

läroprocess eftersom de inte alltid besitter så mycket kunskap. 

  

Ekonomichefen och chef A indikerar på att de ibland upplever att politikerna går in i 

tjänstemannarollen och styr men även att tjänstemännen går in lite i den politiska rollen. 

Chef A anser att det är tjänstemännens uppdrag att ge kloka råd utifrån den kunskapen de 

har men att det sedan ändå är politikerna som har det sista ordet även om det förekommer 

okloka beslut, vilket bara är att acceptera. Chef A känner att politikerna är ner på 

förvaltningsnivå och försöker styra. Hon anser att det inte är bra eftersom det är 

tjänstemännen som är professionella inom området och därför borde dem tar de 

avgörande besluten inom förvaltningen. Hon tror politikerna gör det för att bli mer 

informerad och svara på frågor från allmänheten. Chef B känner tvärtom, hon anser att 

många av politikernas miljöbeslut kan vara svåra att förstå men ser det delvis som något 

positivt. Hon anser att det inte behöver vara specificerat utan det ger mycket frihet på 

förvaltningen att jobba med hur-frågorna. Det finns dock risk för att få alltför diffusa vad-

formuleringar.  

  



  
 

72 

I nyckeltalsgruppen kommer de att jobba med alla nyckeltal i kommunen och 

kvalitetsäkra dem samt säkerställa att de verkligen mäter rätt saker. Där kommer de ha en 

samling i ett system med alla nyckeltal som de kommer kunna följa. Chef A ser 

nyckeltalsgruppen som något som har tagits fram gemensamt med politikerna och tror att 

det kommer bli ett ännu starkare styrmedel att kunna få politikerna att förstå att det finns 

brister och behov. Kommunen har anställt en hållbarhetschef som kommer fokusera på 

detta område berättar hon. Ekonomichefen tror att prestationsmätningarna kommer finnas 

mer tillgängliga för alla i och med införandet av nyckeltalsgruppen. Chef B har 

förhoppningar på nyckeltalsgruppen då hon just nu anser att det inte finns många 

miljömässiga prestationsmätningar som är relevanta i hennes verksamhet. 

 

4.2.2 Politiker 

Cheryl Jones Fur, 57 år representerar Miljöpartiet och sitter i kommunstyrelsen, men är 

även ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen som ligger under kommunstyrelsen. 

Jones Fur har varit kommunpolitiker i cirka tio år och har innan dess även arbetat inom 

den offentliga sektorn. Vidare anser hon sig ha mycket kunskap inom de ekologiska 

frågorna, mycket på grund av hennes utbildning där naturvårdsområdet ingick och är det 

hon har sin expertis på. Hennes hjärtefrågor är miljö, trafik samt mat och jordbruk. Hon 

kommer vidare benämnas politiker A. 

  

Malin Lauber, 50 år, representerar Socialdemokraterna och är kommunalråd i opposition 

samt förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Lauber var till en början fritidspolitiker, 

för att 2010 bli deltidspolitiker och har sedan 2014 varit heltidspolitiker inom kommunen. 

Hon är utbildad lärare och arbetade innan hennes heltidsuppdrag som politiker inom 

förskola och vuxenutbildning. Bortsett från att hon har ett eget intresse och alltid varit 

intresserad av miljöfrågor så har hon lärt sig mest då hon kom in som deltidspolitiker i 

tekniska nämnden där hon satt som vice ordförande men har även haft någon 

universitetsrelaterad kurs inom hållbarhet. Lauber kommer vidare benämnas för politiker 

B. 

 

Hur används information från miljömässiga prestationsmätningar? 

Respondenterna menar att svårighetsgraden i att uppnå miljömålen är väldigt olika och 

att vissa är svårare att uppnå än andra. Politiker B nämner att målen som gäller transporter 

är de svåraste att uppnå, vilket beror på invånarnas attityd. Att minska antal bilar som 

körs är inget kommunen har rådighet över själv. Politiker A menar att målet vad gäller 
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ekologisk mat är det svåraste att uppnå. Hon beskriver att: ”Det har att göra med att man 

har börjat köpa närproducerat istället för ekologisk så man har tagit hänsyn till annan 

miljöfråga. Men man kan säga här också att där går ekonomin före miljömålet. Men när 

vi ser att något sånt händer så försöker vi rätta till det så att det blir balans igen, för att 

det ska visa att vi går åt rätt håll.” 

  

Politiker B menar att de miljömål som de har är tydliga och mätbara. Politiker A menar å 

andra sidan att de inte alltid är så bra på att mäta målen vilket bland annat beror på att det 

finns mål som är svåra att finna vettiga lösningar på, vilket i sin tur även gör det svårt att 

uppnå målet. De anser båda att antalet prestationsmått är lagom många, men politiker B 

menar att det beror på att de rensat bort många då det tidigare hade alldeles för många 

prestationsmått. Att ha allt för många prestationsmått kan innebära en risk då det händer 

att man stirrar sig blind på ett visst mått. Båda politikerna poängterar att de är delaktiga 

vid framtagning av prestationsmåtten. Enligt politiker A skedde överenskommelse med 

en socialdemokratisk politiker om vilka miljömässiga prestationsmått som de ville ha 

med i den stora budgeten, vilket dock inte betyder att de inte bortprioriterar vissa mått 

helt och hållet.  

  

De båda tror att de miljömässiga prestationsmåtten kommer att kunna kopplas mer till 

kommunens mål när det nya hållbarhetsprogrammet med Agenda 2030 implementeras. 

De tror att det kommer att integreras bättre och bli en del i hela i verksamheten, men 

också kunna kopplas bättre till de alla tre hållbarhetsaspekterna. Politiker B menar att de 

har andra program idag, men dessa gör inte att den ekologiska, sociala samt ekonomiska 

hänger samman idag. 

 

Informationen från de miljömässiga mätningarna används av de båda främst i 

budgetarbetet. Politiker A förklarar att politikerna under bokslutsdagarna djupgående går 

igenom allt kring bokslutet med tjänstemännen. De fick bland annat information om de 

miljömässiga prestationsmätningarna under bokslutsdagarna vilket väckte många frågor 

för politikerna. Politikerna har senare möjlighet att lämna in frågor till tjänstemännen där 

de undrar något. Det kan handla om en djupare analys av någon siffra eller om det är 

någon åtgärd man undrar över vad den kan kosta. Då kan denna information därefter 

tillämpas i budgetprocessen. Vidare poängterar hon att hon mer eller mindre använder 

informationen dagligen i någon form i hennes arbete. 
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Visar de miljömässiga prestationsmätningarna att målet för detta inte uppnåtts menar 

politiker B att denna information används för att bland annat bestämma sig om de ska 

försöka nå målet tills årets slut för att kanske sätta in extra resurser, vilket de i vissa fall 

får göra. Ibland händer det att de behöver ändra arbetet eller ändra riktning för att skjuta 

till lite resurser. Ofta är det dock så att resurser i form av pengar inte alltid finns. Andra 

gånger inser de att målen var för högt ställda och då får de ta ett omtag. Hon upplever att 

de ibland vill ändra målen för prestationsmåtten för att de inte uppnås, vilket hon inte 

finner vara rätt väg att gå. Som kommunalråd i opposition menar politiker B att hennes 

roll ibland innebär att ifrågasätta majoritetens beslut utifrån de prestationsmått som finns. 

”Till exempel, det här prestationsmåttet har vi och det här målet har vi inte nått, och det 

är för att ni bestämde det här. Det är ju hela oppositionens roll. Jag hade ett förslag som 

hade kunnat göra det här till det bättre.” menar politiker B. 

  

Politiker A förklarar att vissa vill höja målet för ekologisk mat till 100 %, men menar på 

att hon ifrågasätter detta på grund av den blygsamma siffran på endast uppnådda 60 %. 

Hon menar på att ribban inte bör höjas då de knappast kan uppnå 60 % och att det är 

viktigt att målen är realistiska om man ska använda dem som styrmedel. Vidare 

poängterar hon dock att det nya hållbarhetsprogrammet förhoppningsvis kommer att leda 

till att det finns chans att höja vissa saker och se vilka områden de kan skärpa till sig på. 

Ytterligare ett användningsområde där politiker A använder sig av informationen är bland 

annat vid olika presentationer externt. Exempelvis ska hon åka till Frankrike där hon 

använder informationen vid en presentation om Växjö och hur Växjö arbetar med 

miljöfrågor där siffror och annan information från de miljömässiga prestationsmåtten 

används. 

 

Politiker A menar att informationen från de miljömässiga prestationsmåtten används på 

flera nivåer, där återkoppling om de uppnådda resultaten sker till politikerna. Det är enligt 

henne viktigt att få uppföljning inom alla områden och då är det bra att gå igenom 

informationen för att veta vad de kan göra. Informationen rapporteras även in till statistik 

för Sverige som land för att se hur de ligger till. Hon menar på att de även internationellt 

visar att det går att växa och må bra samtidigt som mycket resurser satsas på miljö. Vidare 

påpekar hon att många olika miljörankingar finns där kommuners miljöarbete jämförs. 
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Dessvärre är det svårt att alltid jämföra sig med andra kommuner då de inte gör på samma 

sätt. 

  

Politiker B menar att hon använder informationen från de miljömässiga 

prestationsmätningarna nästan varje dag och att det blir en diskussion kring det varje gång 

en miljöfråga tas upp. Vad gäller koldioxidutsläppen får de information mer kontinuerligt. 

Ofta relaterar politikerna till måtten vid olika möten och diskussioner, även fast de kanske 

inte pratar om de specifika måtten. Politiker B förklarar att hon inte känner att hon 

använder informationen tillräckligt mycket och att hon skulle kunna använda den mer då 

det är värdefull information. Varför hon inte använder sig av informationen ännu mer 

förklarar hon beror på att: ”Jag tror att det är lätt att man kör på i sina gamla spår bara, 

och så tänker man inte på det. Så jag tror att det hade jag kunnat jobba mycket mer aktivt 

med.” 

  

Varför används informationen från miljömässiga prestationsmätningar? 

Växjö har tidigt haft visioner om att bli fossilfritt och det är enligt politikerna då som de 

började sätta miljömässiga mål. De har haft väldigt mycket fokus på att bli 

fossilbränslefria, men har sedan fått allt mer kunskap och förståelse om vad det är som är 

viktigt. Politiker B menar att fokuseringen på detta gjorde att andra miljömål ibland 

glömdes bort, men att de har tagit tag i det bättre nu. Vad gäller miljöarbetet anser 

politiker B att hon är mycket styrd av olika lagar som gör att hon måste hantera det på ett 

visst sätt. Invånarnas attityd är likaså en faktor som hon anses vara styrd av och menar på 

att de ibland måste fatta beslut som inte är så bekväma för individen men som långsiktigt 

är bättre för miljön. Hon menar att man ska ta det försiktigt fram och kanske inte göra så 

drastiska åtgärder direkt, men hoppas på att de ska våga hålla i. Hon menar vidare att 

besluten genomförs även om invånarna är emot detta. Det tror hon beror på att de politiskt 

är överens kring miljöfrågorna. Hade det inte varit på det viset hade politikerna nog hellre 

gjort som invånarna vill, för att man ska få fortsätta styra. Politiker A känner sig främst 

styrd av vår ekologiska omgivning. Hon menar på att det finns gränser som vi inte kan 

överskrida om vi ska klara en hållbar levnadsstandard i Sverige och på jorden. De håller 

just nu på att ta fram ett hållbarhetsprogram som kommer att göra att de blir styrda av 

Agenda 2030 vilket politiker A inte anser sig vara i dagsläget. 

 

Politikerna är överens om att det är viktigt att lyfta alla tre aspekter inom 

hållbarhetsområdet, det vill säga både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Om 
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de nu lyckas med det är politiker A inte övertygad om, men menar att det är väldigt enkelt 

att prioritera miljöfrågan i Växjö på grund av att de kallar sig för Europas grönaste stad. 

Hon hävdar å andra sidan inte heller att de är Europas grönaste stad, men de försöker i 

alla fall. Priset Green leaf Award menar hon är ett kvitto på att de jobbar långsiktigt med 

miljön. Många gånger händer det att miljöfrågorna får bortprioriteras på grund av att 

resurser inte finns, eller rättare sagt att de prioriterar något annat. Politiker B anser å andra 

sidan att ekonomin är en stor utmaning i det hela och styr väldigt mycket. Denna 

balansgång mellan ekonomi och miljö anser politiker B vara svår men upplever att 

ekonomin ofta kan gå före miljön. Enligt henne bör den sociala hållbarheten komma först, 

då social hållbarhet påverkar den ekologiska hållbarheten. ”Det är lätt att säga att man 

ska minska köttproduktionen om man har det bra socialt och inte har något annat att 

tänka på. Men om man bara tänker på att man ska få mat för dagen så struntar man ju i 

om man minskar köttproduktionen eller inte, då tar man ju den maten man får och den 

som är billigast. Så jag tycker man måste börja där.” menar hon. 

 

Under intervjun ifrågasatte vi deras miljövänlighet då bland annat skolmaten i Växjö 

kommun tillagas i storkök och som sedan körs ut till de olika skolorna, vilket påverkar 

miljön utifrån många olika aspekter. Politiker B menar att det finns väldigt många åsikter 

kring den frågan då vissa menar på att det är mer miljövänligt att tillaga maten i små kök, 

medan andra menar på att det är bättre att tillaga maten i stora kök. Vidare poängterar hon 

att det inte är tillräckligt att hålla på och tro och att de måste ta reda på vad som är bäst, 

de måste mäta och erhålla underlag för att kunna ta de besluten. Hon håller dock med i 

frågan om att maten bör tillagas så nära den som äter den som möjligt. 

 

Politikerna anser att information från miljömässiga prestationsmätningar används för att 

kunna prioritera inom miljöområdet. Informationen syftar till att visa en riktning och 

indikerar på om de gör rätt saker och ifall det går åt rätt håll. Enligt politiker B finns 

måtten inte enbart för att det ska mätas för mätningens skull, utan för att de ska jobba i 

den riktningen. Dess funktion i verksamheten är att de ska veta vad man ska sträva efter. 

På lång sikt tror politiker B att hennes användning kommer att leda till ett bättre och mer 

hållbart Växjö. Kortsiktigt tror hon att det handlar om att, sannolikheten att de förslag 

som hon för fram i fullmäktige går igenom, är högre om förslaget är i linje med 

prestationsmåtten. Då lägger hon inte fram ett förslag som är i strid med 

prestationsmåtten, då målen har satts gemensamt. 
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Politiker B menar på att de måste bli bättre på att använda informationen på ett smartare 

sätt gentemot invånarna, för de varken läser eller bryr sig om budgeten. Detta ska göras 

för att konkretisera deras miljöpåverkan och få dem att förstå effekterna på miljön som 

deras handlingar eller icke-handlingar bidrar till. Informationen används mycket för att 

visa verkligheten och för att invånarna ska förstå vad de ska jobba med. Hon berättar 

vidare att: ”Många tror att parkeringsavgifterna höjs för att vi behöver få in mer pengar 

till kommunkassan. Men nej, det är ju för att vi måste få mindre bilar i centrum och för 

att vi måste minska vår fossila användning, och det kan man ju visa i prestationsmått, att 

titta för tio år sedan så hade vi så här mycket påverkan på miljön medan vi nu har så här 

lite påverkan. På den nivån tror jag att man måste förklara.” 

  

Politiker A känner viss press till att använda informationen för att kunna uppnå målen. 

Hon har ett stort ansvar som ordförande och upplever att det är hennes fel om målet om 

ett fossilfritt Växjö tills år 2020 inte uppnås. Politiker B känner ingen press till att använda 

informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna, men menar dock på att hon 

upplever viss press om att agera på ett visst sätt vad gäller miljön i sitt privatliv. ”Om 

någon ser att jag tar bilen eller så, då kan jag känna att jag måste vara lite perfekt, för 

jag har ändå varit med och satt upp de här målen.” förklarar politiker B. 

  

Kommunikationen och samverkan mellan politiker och tjänstemän 

Kommunen har enligt politiker B tidigare haft allt för många prestationsmått, vilka på 

senare tid rensats, vilket hon tycker är bra. Hon berättar vidare att: ”Det är innebär att vi 

är mer stringenta, och framförallt att vi politiker sysslar mer med vad än hur. Det tycker 

jag att vi ska göra och att det är tjänstemännen som ska jobba med hur:et. Men om det 

är väldigt många prestationsmått så är det väldigt vanligt att vi går ner i hur-frågan i 

politiken. Och det tycker jag är viktigt att vi inte gör, för vi är inte proffs. Sen ramlar vi 

dit ändå. Men jag tror att om vi har färre prestationsmått, så gör det att vi har mindre 

hur-diskussioner.” 

  

Politiker A förklarar att i vissa fall då information från de miljömässiga 

prestationsmätningar visar att målet inte uppnås eller inte om hon ser att det inte kommer 

att kunna uppnås har hon tagit initiativ till dialog med en tjänsteman som är insatt inom 

området för att ställa frågor om bland annat vad som kan göras för att uppnå målet. Hon 

menar att de miljömässiga prestationsmåtten tydliggör vad politikerna vill, vilket i sin tur 
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gör det enklare för tjänstemännen att styra upp verksamheten åt det hållet. Vidare anser 

hon att de ibland kan komma i konflikt med varandra. Detta beror då på att politikerna 

anser något vara viktigt medan tjänstemännen vill jobba med något annat. Detta märker 

politikerna i så fall i bokslutet där resultatet kommer in och visar ifall tjänstemännen har 

gjort rätt saker. 

  

Politiker B menar att det inte alltid är politikerna som beslutar utan att besluten ibland 

delegeras på tjänstemannanivå. Tjänstemännen får en budget som de ska hålla, och 

märker politikerna att de inte kan hålla denna budget måste politikerna göra andra val. 

Genom att politiken delar ut pengarna är det ett sätt de styr tjänstemännen på. Även 

politiker A finner budgetdokumenten som det högst styrdokumentet. Sedan har varje 

nämnd och förvaltning en internbudget som chefstjänstemännen sitter med och kommer 

på egna strategier och mål om hur de ska uppnå både den interna och den övergripande 

budgeten. 

  

Samverkan med tjänstemännen sker dels genom att politiker ställer frågor och dels för att 

de ger tjänstemännen olika uppdrag på vad de måste göra, bland annat för att de ska kunna 

hitta rätt prestationsmått men också för att nå de mål som de har satt upp. Politiker B 

menar att samspelet mellan politik och tjänstemän hela tiden måste fungera, med feedback 

och uppdrag. Detta samarbete tycker hon bör komma på uppdrag via kommunstyrelsen 

för att hon som enskild politiker inte ska behöva gå till tjänstemännen varje gång hon 

undrar över något. Hon tror även att vissa förvaltningar inte hade arbetat med vissa mål 

om det inte var för att de fått uppdrag om det utifrån budgeten. 

  

Kommunikationen med tjänstemännen anser de vara jätteviktig. Politiker A berättar att: 

”Det är bra om de jobbar med det de ska jobba med och att vi är tydliga med att det är 

det här vi vill. Så på det sättet är kommunikationen viktig. Och som jag sa innan, det får 

ju inte vara så att de kommer fram med ett förslag som de tror att, det här är en idé som 

ska förverkligas. För hur som helst så är det politiken som bestämmer. Därför är det 

viktigt att vi kommunicerar.” Vidare menar hon att det i det nya hållbarhetsprogrammet 

finns en politisk styrd grupp som beskriver vilken riktning de ska gå, så att tjänstemännen 

inte jobbar i flera veckor för att för att politikerna sedan ska säga att det inte var det de 

skulle göra. Hon menar att: ”Det är väldigt mycket slöseri i resurser i arbetskraft. Så vi 
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måste ha en kommunikation och dialog i tidigt skede, och hela tiden så att de gör det som 

politiken tänker. Sen kanske politiken tänker fel, men det är ändå vi som bestämmer.” 

  

Politiker B upplever att politiken emellanåt är inne på hur-frågorna, vilket dels beror på 

att alla människor har erfarenhet i vissa områden, till exempel utbildning då alla gått i 

skolan. Hon menar dock på att hon blivit bättre på att inte diskutera hur-frågorna, men att 

hon ändå hamnar där ändå. Politiken måste bestämma, men då måste de få underlag från 

tjänstemännen som gör att de kan bestämma. Går politikerna hela tiden in och blandar sig 

in i tjänstemännens underlag kan det resultera i att tjänstemännen inte tycker att det är 

lika roligt att presentera bra underlag, för att de vet att politikerna ändå kommer att 

förändra det. Därmed är det viktigt att skilja på rollerna. Sedan tänker politikerna inte ut 

alla beslut själva, utan det är ofta tjänstemännen som kommer med förslag och idéer, 

vilket hjälper politikerna att få fram prestationsmått och visioner.  

 

4.3 Katrineholms kommun 

Intervju med Magnus Gustafsson genomförd den 16 april 2018. 

Intervju med Stefan Jansson genomförd den 27 april 2018. 

Intervju med Susanne Sandlund genomförd den 3 maj 2018. 

Intervju med Göran Dahlström genomförd den 16 april 2018. 

Intervju med Inger Fredriksson genomförd den 17 april 2018. 

 

4.3.1 Chefstjänstemän  

Magnus Gustafsson, 48 år är förvaltningschef på service- och teknikförvaltningen och har 

bland annat ansvar för ekonomin och arbetsmiljön i förvaltningen. Han är utbildad 

sjuksköterska i grunden men har även pluggat ekonomi, organisation, marknadsföring 

och arbetsmiljö. Gustafsson har jobbat i Katrineholms kommun i snart tre år och har 

tidigare arbetat i Eskilstuna kommun. Gustafsson har ingen formell kunskap inom 

miljöområdet men anser sig ändå ha erfarenhet inom området då miljöfrågan var högt 

prioriterad i Eskilstuna kommun. Gustafsson kommer vidare benämnas som chef A. 

  

Stefan Jansson, 48 år är förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen. Han är 

utbildad byggnadsingenjör och har tidigare varit fastighetschef på Katrineholms 

fastighetsbolag i cirka sju år. Jansson har ingen utbildning inom miljöområdet men har 
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kommit i kontakt i miljöfrågor utifrån ett miljöperspektiv vad gäller fastigheter. Jansson 

kommer vidare benämnas som chef B. 

  

Susanne Sandlund, 53 år är ekonomi- och personalchef. Hon har läst förvaltningslinjen 

samt kurser i nationalekonomi och statistik. Sandlund har arbetat inom kommunen i två 

år och har innan dess även arbetat inom den offentliga sektorn i 28 år. Hon har ingen 

formell miljökunskap men har jobbat med det på övergripande nivå. Sandlund kommer 

vidare benämnas som ekonomichef. 

  

Hur används information från miljömässiga prestationsmätningar? 

Samtliga respondenter upplever att flera av miljömålen (se bilaga 4) är svåra att uppnå. 

Chef B tycker att det handlar om att när de lägger fram förslag till förbättringar för att 

uppnå miljömål hamnar diskussionen alltid i vad kostnaden är och ställer det mot andra 

kostnader i kommunen, vilket gör att fokus ofta läggs på andra området. Han upplever att 

kompetensutveckling behövs för att nå upp till miljömålen, framförallt i andra 

förvaltningar. Chef A tycker att många miljömål är svåra att uppnå då det är mycket runt 

omkring verksamheten som de inte har kontroll över. Han menar att det är svårt att få tag 

på ekologisk mat eller pick-ups som är fossilfria, men berättar vidare att de gör sitt bästa 

genom att sätta höga krav vid upphandlingar. 

 

Chef A anser att det borde finnas fler miljömässiga prestationsmått. Han förklarar att 

anledningen till att de inte har fler är att det finns många andra fokusområden som gör att 

miljömässiga prestationsmätningar “drunknar” i allt. Chef B anser att det finns lagom 

med miljömässiga prestationsmått men att de behöver förtydligas Han menar att det 

ibland kan vara svårt att sätta in dem i något sammanhang och att man behöver få dem 

mer specifika då de ibland är för abstrakta. Både chef B och ekonomichefen tycker att 

många av miljömålen i kommunen kan vara svåra att mäta. Chef B uttrycker sig på 

följande sätt: “Ibland har man väldigt detaljrika miljömål och då kan det vara lättare att 

se den här åtgärden fick den effekten, men de flesta målen är stora så en åtgärd ger ingen 

effekt utan man behöver göra många olika delar för att på sikt få någon effekt.” Chef A 

berättar att han är delaktig vid framtagning av miljörelaterade prestationsmått medan chef 

B och ekonomichefen inte är det. Chef B menar att det beror på att det inte finns tid men 

menar på att han gärna hade varit delaktig.  
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Chef A berättar att om verksamheten uppnått ett miljömål brukar ambitionerna höjas. 

Chef B tycker att det ibland är svårt att veta bakgrunden till ett visst utfall från de 

miljömässiga prestationsmätningarna vilket gör det svårt att koppla prestationerna till 

effekten. Vidare förklarar han att fördelen med att ha miljömässiga prestationsmätningar 

är att det blir ett större fokus kring miljöfrågan. Chef A och B menar att nackdelen kan 

vara att för höga miljömål sätts vilket får effekten att det bara tar energi och blir en mindre 

intressant fråga. 

 

Chef B använder sig av informationen från miljömässiga prestationsmätningar cirka en 

gång i månanden  medan Chef A och ekonomichefen använder sig av den vid 

delårsbokslut och bokslut främst. De båda menar att de framförallt använder sig av 

informationen inom uppföljning och planering. Det handlar om att det kan användas i 

budgetplaneringen för att lyfta fram de aktiviteter förvaltningen vill göra, menar chef A. 

Ekonomichefen använder sig av informationen främst vid dialog med politikerna för att 

visa hur de ligger till men också om de ska göra några projekt eller förändringar i 

verksamheten då de genom informationen kan ha en utgångspunkt i var de befinner sig. 

Chef B berättar att om mätningarna visar bra information används det bland annat till att 

visa detta för externa intressenter medan dåliga utfall kommer upp som diskussions- och 

beslutsunderlag både i förvaltningen och hos politikerna för att de ska förbättras. Han 

yttrar sig på följande sätt: “Till de politiska besluten handlar det om att kunna leverera 

det till politikerna så att de kan fatta besluten att det här är åtgärderna vill vi göra och 

då kommer vi få bättre resultat. Där är det ett styrmedel för mig och en viktig del att 

kunna visa politikerna det tydligt.” 

  

Chef B upplever utifrån hans position att han använder informationen i tillräckligt stor 

utsträckning. Han förklarar att han har en större förväntan på att hans miljöchef ska 

använda sig av informationen. Chef A tycker tvärtom, att han hade kunnat använda 

informationen från mätningarna mer, men menar på att det konkurrerar med många andra 

frågor. Han hade gärna haft riktlinjer för hur informationen ska användas. Chef A 

upplever inga problem med att använda informationen från miljömässiga 

prestationsmätningar men han anser att han hade kunnat ändra sin användning lite. Han 

yttrar sig på följande sätt: “Det är viktigt att förklara vikten av varför vi har ett mål, att 

sätta in det i ett större sammanhang. Då gäller det att ha kunskap och information och 

kunna kommunicera ut det också. Där måste vi bli bättre. Det är ju lätt så att man annars 
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bara tar enskilda beslut och inte ser sammanhanget, och det är det som kanske är risken 

när man sätter mål, om vi pratar om nackdelar. Att det blir fokus på den lilla biten och 

att man inte ser helheten.”. Chef B tycker mätningarna inte riktigt finns tillgängliga. Just 

nu finns det i deras styrsystem och på hemsidan, han menar att hade gärna velat ha dem 

på ett specifikt ställe.   

  

Varför används informationen från prestationsmätning för miljö? 

I miljöarbetet känner sig chef A styrd av framförallt kommunplanen men också att han 

sitter i en roll som måste ta ansvar. Chef B upplever att han är mest styrd av miljöbalken 

men också utav företagens behov. Han förklarar att han känner kravet att förhålla sig till 

företagen så det fungerar lätt och smidigt, att de kan ha en god kontakt. Även 

ekonomichefen finner att hon styrs mest av lagar, men också av EU-rätt. Chef A anser 

att  miljömålen prioriteras lika mycket jämfört med andra mål i kommunen. Chef A och 

ekonomichefen anser att miljöfrågan är högt prioriterad inom kommunen. I alla fall lika 

prioriterad som andra frågor. Chef B menar att hur prioriterat det är beror på vem man 

frågar. Han menar att intresset är rätt stort, men att miljöinsatser främst kommer från 

tjänstemännens förslag och att väldigt lite kommer från politiskt håll. Han hade velat att 

ett större fokus hade varit på att politikerna ger fler uppdrag utifrån ett miljöperspektiv. 

Vidare tror han att detta kan bero på politikernas brist på kunskap inom miljöområdet, 

vilket även kan vara svårt att koppla ihop med ekonomin. 

 

Respondenterna berättar att kommunens miljöarbete utgår mycket från deras 

kommunplan. Chef B berättar att verksamhetens övergripande mål finns i den planen och 

där även miljöperspektivet finns med. Han nämner att man till exempel tar hänsyn till 

miljöbalkens regler. Chef A förklarar att det sedan är upp till förvaltningen att utifrån 

kommunplanen sätta egna miljömål som ska hanteras. Det finns även vissa strategiska 

dokument förvaltningarna ska förhålla sig till. Chef B nämner att agenda 2030 har kommit 

i fokus rätt nyligen och att det för tillfället pågår ett arbete med att kategorisera 

verksamhetens arbete i alla agenda 2030-punkter. Vidare förklarar han att det görs för att 

få en bild på vad det är kommunen redan gör och vad är det som måste göras i 

fortsättningen. Ekonomichefen anser att både Agenda 2030 och borgmästaravtalet 

påverkar kommunens val av inriktning. 

 

Chef A och ekonomichefen  anser att syftet med att ha miljömässiga prestationsmått är 

för att kunna se en utveckling och hur man ligger till medan chef B anser syftet med 
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miljömässiga prestationsmått är att kunna förhålla sig till något i sitt arbete. Chef B 

berättar vidare att han kan lägga upp sin verksamhetsplan utifrån de olika kriterierna så 

att han kan styra verksamheten åt ett miljöinriktat håll. Chef A uttrycker sig följande: 

“Sätter man prestationsmått så får man ju aktiviteter kring det. Men jag tänker så 

här,  man kan inte bara sätta massa olika prestationsmått, utan man måste prata om det 

också. Så kombinationen av mått och att man håller frågan levande, det är det som ger 

effekt.” 

Chef B använder sig av informationen från de miljömässiga mätningarna för att visa bra 

siffror till intressenter utifrån. Han förklarar att det blir en positivitet att visa en 

förvaltning som är bra på det de gör och skapar extra drivkraft och engagemang hos 

personer som är intresserade av miljöfrågor. Anledningen till att chef B använder sig av 

informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna är för att han tycker området 

är viktigt. Han anser att det är hans skyldighet att beakta miljön i alla sammanhang och 

att det är av betydelse för att det utåt till medborgarna ska synas att det är en viktig fråga. 

Chef A anser att det är viktigt att jämföra sig med andra kommuner. Han berättar att 

kommunrankingen för miljö är väldigt drivande och att det sätter miljöfrågan på kartan. 

Vidare motiverar han syftet till varför han använder informationen på följande sätt: “Det 

är för att ha frågan levande, och ha frågan på agendan, sen så tänker jag även att vi vill 

åstadkomma konkreta resultat också. Det finns ju ett syfte med att jobba med frågan, det 

är för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Man får ju titta på slutmålet också 

tänker jag, annars blir det tråkigt.” Chef A och B anser att resultatet av deras användning 

kan vara svår att se på kort sikt men att man långsiktigt kommer se att de går åt rätt håll 

mot en miljömässigt hållbar utveckling.  

  

Kommunikationen och samverkan mellan politiker och tjänstemän 

Chef B berättar att han har kontinuerliga träffar med kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens ordförande. De träffas en gång i veckan och tar upp olika slags frågor. 

Chef A och B har även träffar med nämnderna som de får stöd av. Chef B förklarar att 

skillnaden mellan dessa möten är att med nämnderna beslutas det om lagstadgade uppdrag 

och med kommunstyrelsen beslutas det om strategiska frågor. Ekonomichefen stämmer 

av och sammanställer de uppgifter hon får in, exempelvis gällande budget, mål och 

årsredovisning för att sedan ha en dialog och informera politikerna om detta både muntligt 

och via rapporter. Chef A talar om för oss att han kommunicerar information gällande 

miljö till politiker via deras rapporteringssystem eller skickar skriftliga rapporter. Chef A 
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och B nämner att kommunikationen är jätteviktig mellan kommunpolitikerna och 

tjänstemännen. Chef A yttrar sig på följande sätt: “Det är kanske det som är min viktigaste 

roll. Att tolka den politiska viljan och sen få saker att hända. Sen behöver jag ju bra folk 

omkring mig också som är duktiga och kunniga inom sitt expertområde. Så det är ett 

jätteviktigt samspel.” 

  

Samtliga respondenter upplever inga svårigheter i kommunikationen med politikerna men 

känner att de inte får tillräckligt med information om mål och strategier gällande miljö av 

kommunens politiker. Ekonomichefen anser inte att deras beslut är svåra att förstå, men 

att deras viljeinriktning däremot kan vara diffus, men att hon i dessa fall för dialoger med 

dem för att göra det tydligare. Vidare anser hon att politikerna är intresserade i 

miljöfrågorna medan chef A och B tror att politikerna endast till viss del är engagerade i 

miljöfrågorna. Detta beror på att det är många andra frågor som ligger högre på agendan 

och därför bortprioriteras. Chef B tror att det handlar om att politikerna inte har tillräckligt 

med kunskap inom miljöområdet och att det då är svårt för att ha förståelse i detaljfrågor. 

Han berättar vidare att även om han vill driva miljöfrågor blir det lätt bortprioriterat av 

politikerna. Att kommunen är så högt rankad vad gäller deras miljöarbete beror på det 

höga engagemanget på tjänstemannanivå menar chef B. Han menar att han vill att 

politikerna ska bli mer kunniga inom miljöområdet så att de kan få mer resurser till att 

jobba för en bättre miljö.  Chef A och B tycker att de har en stor påverkan i de politiska 

miljöbesluten. 

  

Respondenterna indikerar på att det är tjänstemännen som driver på miljöarbetet och det 

är tjänstemännen som försöker engagera kommunpolitikerna inom området. Chef B 

tycker att om miljöbeslut kommer från tjänstemännens håll finns det förståelse för 

uppdraget men kommer det från politikernas sida är det vanligen diffust. Chef A upplever 

att miljöfrågan är något som behöver lyftas ännu mera på den politiska nivån för att det 

ska vara lättare att styra mer åt ett miljöinriktat håll.   

 

Ekonomichefen berättar att informationen från de miljömässiga prestationsmåtten 

rapporteras till politikerna två gånger per år, men att de också gör delårsuppföljningar. 

Chef B upplever att kommunpolitikerna använder informationen från 

prestationsmätningarna beroende på vad resultatet blir. Ser det bra ut kommunicerar de 

ut det, är det inte så bra lägger man det åt sidan. Han förklarar också enligt nedan: “Ligger 
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det i linje vad man har sagt är okej, ligger det över är det också okej. Ligger det mycket 

under så använder de det lite som ett styrmedel, varför det har hänt och hur ska vi lösa 

det här och då hamnar bollen igen hos oss, att fortsätta jobba med frågan.” 

 

4.3.2 Politiker 

Göran Dahlström, 67 år och representerar Socialdemokraterna som tillhör majoriteten i 

Kungsbacka kommun. Dahlström har varit kommunstyrelsens ordförande i 12 år och har 

innan dess varit politiskt ansvarig för skola och utbildning i Katrineholm. Innan dess har 

han arbetat inom privat sektor och varit fritidspolitiker. Dahlström har 

gymnasieutbildning och den erfarenhet han har inom miljöområdet har han fått genom 

sitt politiska uppdrag. Dahlström kommer vidare benämnas som politiker A. 

  

Inger Fredriksson, 56 år representerar och är gruppledare för Centerpartiet som tillhör 

oppositionen i kommunen. Fredriksson är ledamot i kommunstyrelsen i Katrineholm, 

vilket hon varit sedan år 2003. Hon har studerat på Journalisthögskolan i Göteborg men 

har även läst fristående kurser i miljökunskap och miljörätt på Mälardalens högskola. Hon 

anser sig ha god kunskap inom miljöområdet, vilket hon fått genom bland annat de kurser 

hon läst inom området. Fredriksson kommer vidare benämnas som politiker B. 

 

Hur används information från miljömässiga prestationsmätningar? 

Politiker A menar att miljömålen i kommunen är olika svåra att uppnå, men poängterar 

att det handlar om ambitionen. Nås inte målet inom kommunplanens tid får de se till att 

uppnå dem kommande år istället. Politiker B menar att de mål som är svåra att uppnå ofta 

är de som är svåra att mäta. Sjöarnas vattenkvalité nämns som exempel då Katrineholm 

är väldigt sjörikt. Hon menar att det är svårt att mäta då det är svårt att definiera vad en 

god vattenkvalité är. Hon menar att vissa miljömål är mätbara, men att de enbart mäter 

vid en viss tidpunkt. Hon menar att det är viktigt att tolka resultatet, vilket kan göras på 

olika sätt. Hon ger exemplet att: ”Om resultatet om miljöbilar är 50%, är det bra eller 

dåligt, och påverkar det miljön?”. Målen är inte alltid så konkreta och kan vara svåra att 

tyda. Vidare anses de miljömässiga prestationsmåtten vara tillräckligt många, men det är 

då även viktigt att ha relevanta mål, som visar på både nuläget och som är framåtsyftande 

som gör att de rör sig i rätt riktning. Politikerna förklarar att de inte är delaktiga vid 

framtagning av miljömässiga prestationsmått men kan har synpunkter på om de är 

relevanta och passande. Politiker A förklarar att de miljömässiga prestationsmåtten 

tydliggör vad verksamheten ska göra, men hur de ska göra det är det nämnderna 
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gemensamt ska komma fram till. Vidare menar han att: ”Vi sätter ju slutmålet, men hur 

man gör det här, det kommer man ju titta på när man tittar på hur andra kommuner som 

ligger före gör. Här är det ju i väldigt många frågor där vi inte kan uppfinna hjulet själv, 

utan man tittar på hur gör andra, hur gör man i Sverige, hur gör man internationellt. Var 

kan vi hitta bra förebilder för att komma vidare”. 

  

När vi ställer frågan om hur de agerar om resultatet från de miljömässiga 

prestationsmätningarna är negativt och innebär att ett visst mål inte uppfyllts, förklarar 

politiker A att förutsättningen är att mål ska uppnås och att han inte har någon annan 

uppfattning om det. Han menar att han i så fall diskuterar det i kommunstyrelsen igen och 

ser om det var ett felaktigt mål som satts upp eller om det helt enkelt endast var svårt att 

nå det. ”Och är det svårt, ja, det är ju så det kan vara ibland i livet. En del saker är 

svårare än andra. Men det ska genomföras som vi har sagt. Och man sätter ju inga 

orealistiska mål.” menar politiker han. Politiker B upplever å andra sidan inte att några 

åtgärder tilltas om målen inte uppnås då det inte är prioriterat. 

  

Politiker A menar att han använder informationen i olika sammanhang. Exempelvis är 

det många som frågar om kommunen och om miljöfrågor, så det kan bland annat 

användas vid olika föredrag för att inspirera medborgarna, precis som med alla andra 

frågor. Informationen används exempelvis genom att presentera hur det går för 

kommunen, därför läggs denna information även upp på kommunens hemsida. Han 

menar att de försöker använda det både internt och ut gentemot medborgarna. Internt 

används det bland annat för att se hur långt de har kommit när de går igenom varje års 

budget, sedan är det upp till varje nämnd och förvaltning att se till att de når målen. 

Informationen används även för att följa upp mätningarna av hela mandatperioden, som 

de gör med alla mål i kommunen, inte enbart de miljömässiga. Vidare berättar han att det 

är väldigt motiverande för kommunen och verksamheten när de når målen och får bra 

resultat, men också väldigt tillfredsställande för de anställda att se att de gjort ett bra jobb 

på ett uppdrag de haft. Han menar därför att det även är viktigt att de använder sig av 

informationen de får från prestationsmätningarna, för att han  bland annat ska kunna se 

om de kan gå ännu längre när de sätter nästa mål för nästa mandatperiod. Det är likaså 

viktigt att veta hur man upprätthåller de bra resultaten och veta hur man ska komma 

vidare. Upprätthålls de inte kommer resultaten försämras igen, menar politiker A. 
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Politiker B menar å andra sidan att hon inte använder sig av informationen särskilt mycket 

i praktiken. Den används exempelvis för att argumentera i diskussioner ibland. Båda anser 

att de skulle kunna använda informationen mer. Att politiker B inte gör det beror mest på 

tiden och att det finns så många andra frågor som ska motiveras. Det finns en begränsad 

tid att ta fram dokument, och då får det göras på fritiden, så det beror även på hur tiden 

läggs upp. Sedan gäller det också att det finns mottagare för argumenten, menar hon. 

Även politiker A poängterar att det är tiden som är den kritiska faktorn och att de inte har 

tid till det då det är många frågor kommunstyrelsens ordförande ofta pratar om och som 

är på en övergripande nivå. Tidigare har det funnits ett miljöstrategiskt råd, som det inte 

finns längre. Hade detta funnits kvar tror politiker B att hon hade kunnat använda sig av 

informationen mer och kanske kunnat fördjupa sig mer i frågorna. Informationen är inte 

heller så utförligt beskriven i varken de bokslut som de får eller andra 

planeringsförutsättning och underlag som fås, förklarar hon. 

  

Varför används informationen från miljömässiga prestationsmätningar? 

Enligt politiker B fanns tidigare ett miljöstrategiskt råd i kommunen, men som sedan lades 

ned av majoriteten, vilket politiker B tror beror på att de tyckte att miljörådet var onödigt. 

Hon uppfattar inte heller det som att majoriteten har något större intresse eller några större 

synpunkter på miljömål och miljömässiga prestationsmått, utan det är tjänstemännens 

förslag som förs vidare till beslut. Politiker A menar att när miljömål fastställs och 

miljöbeslut tas utgår de ifrån det som de gjorde mandatperioden innan och att de inte 

kastar sig ut på något nytt. De tittar på vad som gjordes förra mandatperioden och vad 

som kan göras nu. Han menar på att de har kompetenta tjänstemän som arbetar med de 

frågorna.   

 

Lagarna är en viktig utgångspunkt i miljöarbetet. Politiker A menar att ambitionen är att 

kunna jobba igenom miljöfrågorna, men inte ta i för mycket varje år, utan se till att det 

som görs blir väl genomfört och hållbart och inte enbart något de gör ett år och sedan bryr 

man sig inte. Han menar att det är viktigt att följa det hela tiden. De båda respondenterna 

menar att Agenda 2030 inte är något de utgår ifrån i miljöarbetet. Politiker A menar att 

de som politiker är väldigt beroende av de underlag som tjänstemännen förser dem med 

då de har mer kunskap och medan de som politiker har med sig väldigt olika erfarenheter. 

 

Ett fossilfritt Katrineholm är något politiker B anser vara viktigt att jobba efter. Hon 

menar att de jobbar med någon miljöfråga i mängden och att de inte jobbar med alla 
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systematiskt. Politiker A berättar att det som de har bestämt om i kommunplanen 

prioriteras lika mycket, vare sig det gäller ekonomi, miljö, fritid, kultur eller skola. 

Politiker B menar å andra sidan att miljön i formell mening är lika prioriterat som allt 

annat men att andra mål och prestationsmått hålls högre och att det är mer accepterat att 

inte nå miljömålen än andra mål inom kommunen. I grunden beror det på en ekonomisk 

prioritering, men det handlar även om en ideologisk politisk prioritering och vilka 

värderingar som anses vara viktiga i ledningen. Hon menar att miljön inte är 

utgångspunkten i kommunen, utan den kommer i bästa fall på andra eller tredje plats. 

Vidare förklarar hon att Katrineholm kommit högt i miljörankningen bland Sveriges 

kommuner, men menar dock att det beror på hur man lagt in svaren och om man kryssat 

”rätt”. Olika tjänstemän har kryssat i dessa rankingar och tolkat vad som gjorts inom 

kommunen på sitt sätt. Att Katrineholm är så ambitiösa inom miljöområdet som 

rankingen visar, är hon inte helt övertygad om. De har antagit en kemikalieplan i 

kommunen, vilken hon inte vet ifall den egentligen efterlevs, men den innebar också en 

del av kryssrutorna i rankingen som hon förstått det. 

 

Enligt politiker A måste politikerna ha de ambitioner de satt upp vad gäller miljön. Han 

berättar att:  ”Jag menar jag har ju barnbarn och barn, och att det här ska vara bra för 

dem i framtiden, så det finns ju alltid med”. Syftet med att de har miljömässiga 

prestationsmått är enligt politiker A för att de ska kunna mäta och se ifall de uppnår det 

som ska göras. Han menar att det är en tillfredsställelse om de vet att de är på rätt väg. 

Att de mäter miljön är naturligt, precis som allt annat och kanske är ännu viktigare 

eftersom det är väldigt långsiktigt, men ändå bråttom. Skulle de inte mäta skulle de heller 

inte veta vart de är någonstans i processen. Förutom att använda informationen från de 

miljömässiga prestationsmätningarna internt, är det även viktigt att den används extern 

menar politiker A. Han förklarar att kommunen är en stor arbetsgivare, och det är därmed 

viktigt att de föregår med gott exempel och att de med bra resultat kan sprida exempel 

med erfarenheterna som de har till övriga intressenter. 

  

Politiker B menar på att hon inte använder sig av informationen, förutom som ett underlag 

vid argument, men att det generellt sett är till för att förbättra miljön i Katrineholm och 

för att bidra till totalen. Hon menar att ibland är det kanske lite av ett måste också där hon 

nämner ”green wash”, att man ”städar” för att det ska se fint ut. Samtidigt menar hon att 

man inte kan låta bli att ha miljömässiga prestationsmått om man vill ha ett ekologiskt 
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hållbart samhälle på lång sikt. Hon upplever att det kan vara så att Katrineholm har ”green 

wash” och att miljön inte är så prioriterad. Hon beskriver det enligt följande: ”Alltså ingen 

kommun kan låta bli att bry sig om miljön, sen beror det ju på hur mycket man omsätter 

det. Det kan ju vara på pappret eller i verkligen. Det kan ju vara en kampanj om året, 

och sedan gör man som man brukar”. 

  

När vi frågar politiker A vad det är som motiverar hans användning av informationen från 

de miljömässiga prestationsmätningarna svarar han att: ”Ja, jag måste ju som politiker 

kunna veta att vi arbetar på ett riktigt sätt med miljöfrågor precis som med andra frågor. 

Jag är ju ansvarig för det och jag ska ju möta väljarna som ska fråga. Jag måste kunna 

visa väljarna som är intresserade av miljöfrågor att vi har genomfört det som vi har sagt 

att vi ska genomföra och att vi har en bra position i landet vad gäller väldigt många utav 

de här frågorna”. Han hoppas på att användningen av informationen ska göra att de 

känner att de uppsatta målen är möjliga att nå. De ska känna att det är en glädje att jobba 

mot och se att det leder till något. 

Kommunikationen och samverkan mellan politiker och tjänstemän 

Kommunikationen är oerhört viktig enligt politikerna. Politiker A menar att 

kommunikationen med tjänstemännen inte sker dagligen, men då Katrineholm inte är en 

stor kommun är det inga svårigheter med att boka in möten när som helst för att diskutera 

olika frågor. Finns inte kommunikationen kan de inte veta hur de ligger till och hur långt 

de har kommit med de olika frågorna och målen. Det är tjänstemännen som kan förse dem 

med de uppgifter som behövs, som visar hur läget ser ut samt om något håller på att gå åt 

fel riktning, för att politikerna ska veta vad som behöver göras. Samverkan för att nå 

miljömålen sker i de olika nämnderna där politiker A träffar nämndernas ordförande och 

förvaltningscheferna. Uppföljningen som handlar om de strategiska och övergripande 

miljöfrågorna ligger i samhällsbyggnadsförvaltningen som är direkt underställd 

kommunstyrelsens ordförande med direkt koppling till tjänstemännen. 

  

Miljömål och miljömässiga prestationsmått presenteras genom kommunplanen som 

sedan nämnderna och de olika förvaltningarna jobbar med inför varje budget. Detta är 

dock inget de jobbar med vanligtvis. Politiker B menar att hon som tillhör oppositionen 

inte har någon större kontakt med tjänstemännen då de fått tillsägelse av majoriteten att 

de inte ska jobba med tjänstemännen, utan gå den politiska vägen. Att som opposition 

kommunicera med tjänstemän är inte en självklarhet i Katrineholm poängterar hon. Det 
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tidigare miljöstrategiska rådet som fanns var en närmare koppling där de hade ett forum 

för miljöfrågorna. Vidare berättar hon att kommunikationen hade varit bättre ifall de 

frågorna skulle vara mer prioriterade, vilket de inte är idag. Det händer dock att de ibland 

blir inbjudna på olika seminarier med tjänstemännen där dessa frågor diskuteras. Vid 

dessa tillfällen försöker politiker B delta så mycket som almanackan tillåter. 

  

Enligt politiker B måste man ha kunskap om Katrineholm som kommun för att kunna 

förstå sammanhanget. Det har alltid varit socialdemokratiskt styre, vilket bygger upp en 

kultur. Detta har en betydelse för klimatet och för demokratin. Hon förklarar att 

”Maktskifte har en demokratisk syn, eller alltså en demokratisk aspekt också, att det kan 

styras på annat sätt. Tjänstemän behöver inte bli lika beroende. I den perfekta kommunen 

ska det vara oväldiga tjänstemän som vet att de ska göra det rätta och att de kan säga si 

eller så för de får ingen återverkan, de vet att de kan vara kvar på sin 

arbetsplats”.  Vidare förklarar hon att kommunikationen och tillgången till 

tjänstemännen hade varit annorlunda i en annan kommun, där makten kan bytas och 

tjänstemännen kan känna sig trygga i politikernas jobb och att de behandlar alla lika. 

  

Tjänstemännen är de som lägger fram förslag gällande prestationsmåtten till politikerna. 

Sedan tittar de på dem tillsammans för att utvärdera om de är lämpliga och relevanta. Det 

är trots allt politikerna som ska besluta om dem, därför är det viktigt att de för en 

diskussion med tjänstemännen för att förstå och för att veta ifall det är genomförbart, 

menar politiker A. Vidare menar han att kommunpolitikerna har en stor påverkan för hur 

väl tjänstemännen uppnår målen eftersom att det är de som sätter målen. Tjänstemännen 

måste naturligtvis känna att de är möjliga att uppnå. 
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5. Analys 

 

I detta kapitel analyseras det empiriskt insamlade materialet och resonemang kring hur 

och varför politiker och chefstjänstemän inom kommuner använder sig av information 

från miljömässiga prestationsmätningar samt hur informationen och miljömål 

kommuniceras mellan de nämnda aktörerna. Den teoretiska referensramen ligger även 

till grund för argumentationer som görs. Vidare är kapitlet uppdelat i studiens 

forskningsfrågor där dessa analyseras fråga för fråga. 

 
5.1 Hur används information från miljömässiga prestationsmätningar? 

Vi kan utifrån den data som samlats in från intervjuer med respondenterna konstatera att 

informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna används av samtliga 

respondenter förutom en. I hur hög utsträckning och under vilka omständigheter 

informationen används samt hur respondenterna beskriver sin användning varierar. 

Medan vissa respondenter ger utförliga förklaringar beskriver andra det väldigt ytligt och 

diffust. Exempelvis fick vi svar som att informationen används löpande under året och 

boksluten eller att den används för att argumentera i diskussioner, vilket vi fann väldigt 

oklart till vad informationen verkligen används till. Vi kunde även observera att vissa 

respondenter gav oss väldigt osäkra svar, medan andra uppfattades mer insatta och gav 

raka svar på hur de använder sig av informationen. Detta finner vi kan bero på att 

miljöfrågorna verkar vara olika högt prioriterade inom kommunerna och att de styrs av 

politiker som är olika mycket intresserade av informationen, vilket Eckerberg och Mineur 

(2003) menar påverkar den faktiska användningen av miljömåtten. 

 

Vi kan utifrån svaren från respondenterna konstatera att flera olika användningsområden 

för information från miljömässiga prestationsmätningar finns och där många går att 

koppla till de åtta användningsområden som Behn (2003) nämner (se tabell 4). 

Respondenterna formulerar sig på sitt egna sätt, vilket gör att de inte har exakt samma 

benämning på användningsområdet som författaren nämner, men som vi utifrån den 

teoretiska referensramen anser ha samma innebörd. Enligt Pollitt (2006b; se Askim, 

2007) kan informationen användas omedvetet av politiker men vi upptäcker att så är fallet 

även med chefstjänstemän. Vidare har vi identifierat flera användningsområden som vi 

inte får svar på när vi ställer frågan hur de använder sig av informationen, utan snarare 

när frågan varför de använder sig av informationen ställs. Dessa svar anser vi vara 



  
 

92 

omedvetna svar på hur de använder sig av informationen, samtidigt som frågorna hur och 

varför till viss del går hand i hand. Därmed har även omedvetna användningsområden 

som identifierats utifrån “varför-frågorna” från det empiriska avsnittet tillämpats i tabell 

4.  

 

 

Tabell 4. Respondenternas användning av information från miljömässiga prestationsmått. 

 

Utifrån den sammanställda tabellen (tabell 4) ser vi att information från miljömässiga 

prestationsmätningar används både internt och externt av många av respondenterna vilket 

Kuhlmann (2010) poängterar är väldigt vanligt. Vidare kan vi utifrån tabell 4 konstatera 

att det vanligaste användningsområdet bland respondenterna är utvärdera som därmed 

styrker Behns (2003) och Van der Stedes (2004) påstående om att det är bland det 

vanligaste användningsområdet. Flera respondenter i kommunerna beskriver att de 

använder sig av informationen för att följa upp, analysera, stämma av samt utvärdera 

resultat och aktiviteter. Dessa användningsområden är i samklang med ett av de syften 

McCool och Stankeys (2004) menar att de miljömässiga måtten har, nämligen att fungera 

som ett verktyg för att beskriva den situation som verksamheten befinner sig i. Vi finner 

dessa användningsområden ha liknande syfte och är enligt den teoretiska referensramen 

även i samklang med användningsområdet utvärdera. Informationen som används kan 

enligt Van Dooren och Van de Walle (2011) används för att utvärdera hur verksamheten 

ligger till i förhållande till målsättningarna, varpå verksamheten behöver ha tydliga 

strategi- och målformuleringar (Johnston & Smith, 2001). Vi har identifierat att det 

vanligaste användningsområdet är att utvärdera, följt av förbättra, men kan ur det 

empiriska materialet dock konstatera att många av respondenterna anser målen vara 

otydliga, diffusa och abstrakta vilket motsäger Van Dooren och Van de Walles (2011) 
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samt Johnston och Smith (2001) argument. Därmed får detta oss att ifrågasätta hur bra 

utvärderingen och tolkning av resultatet samt förbättringarna blir, jämfört med den 

måluppfyllelse de har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Respondenters åsikter kring miljömässiga mål, prestationsmått, prioriteringar m.m. 

 

Vi kan ur det empiriska materialet se ett tydligt mönster i att de personer som uppfattar 

miljömålen som diffusa, mindre prioriterade, svåra att tyda och förstå, orealistiska samt 

att det finns motstridiga intressen med politikerna, har färre användningsområden än 

andra respondenter som inte har samma uppfattning (se tabell 4 och tabell 5). Detta går i 

linje med Askims (2007) syn att bara förekomsten av prestationsmätningar inte innebär 

att informationen används, vilket vi kan urskilja hos chef B i Kungsbacka, men också 

ekonomichefen samt politiker B i Katrineholm som hade ytterst få användningsområden 

och använder sig av information ytterst lite. Merchant och Van der Stede (2007) belyser 

att prestationsmätningarna ska vara preciserade för att informationen ska kunna tolkas 

enhetligt. I och med att mer än hälften av respondenterna uppfattar miljömålen som 

svårförståeliga och diffusa kan det vara svårt att utifrån dessa mål ta fram precisa 

prestationsmått. Sex av nio chefer anser målen i någon form vara oklara eller diffusa, 

vilket Speklé och Verbeeten (2014) menar försvårar deras användning av informationen 

från prestationsmätningarna. Detta kan därmed förklara varför de använder sig av 

informationen inom färre användningsområden än resterande respondenter.  
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Att målen är diffusa kan innebära att respondenterna inte förstår varför de har dessa mål, 

vilket enligt Ax, Johansson och Kullvén (2015) är viktigt för att kunna uppnå målen. Även 

Samuelson (2004) menar att det är viktigt att målen inte känns omöjliga för att 

implementeringen av prestationsmätningar ska bli lyckad, då detta kan resultera i en 

förlorad ambition om att vilja uppnå målen. Flera respondenter upplever att miljömålen 

är väldigt svåra att nå. Dock menar exempelvis ekonomichefen i Växjö samt chef A i 

Kungsbacka att det ger en hämmande effekt medan chef B i samma kommun upplever att 

det ger en motiverande effekt, vilket gör att Samuelsons (2004) förklaring inte alltid 

verkar stämma. Då även Kroll (2015) poängterar att en bättre kvalité på informationen 

får en positiv inverkan på användningen av informationen, går det att argumentera för att 

oklara och diffusa mål och prestationsmått är anledningen till att flera respondenters 

användning är begränsad. Detta då informationens kvalité kan försämras om målen inte 

är tillräckligt tydliga och förståeliga. Med grund i att informationen enligt Halachmi & 

Bouckaert (1996) ska användas för att kunna fatta välgrundade beslut kan detta resultera 

i att politikerna och chefstjänstemännen tar beslut som har bristfälliga egenskaper. Med 

stöd från Kroll (2015) bör därmed informationens kvalité bli bättre för att öka 

användningen av informationen. 

 

I och med att både mål och prestationsmått känns oförståeligt och diffust anser vi därmed 

kan innebära att respondenterna inte finner syftet med det eller vet hur de ska tillämpa 

och använda sig av informationen, vilket kan vara en faktor till att informationen används 

mindre av vissa och att färre användningsområden identifierats för vissa. Detta är även i 

linje med Martinez och Kennerlys (2010) argument då de poängterar att prestationsmått 

ofta utvecklas på ett sådant sätt att de är svåra att förstå, vilket resulterar i ett förlorat 

intresse för dessa från de anställdas sida, vilket vi anser kan vara fallet bland dessa 

respondenter. Bland annat menar politiker B från Kungsbacka att: “Vi får förslag från 

tjänstemännen och då kan vi ha synpunkter på de målen så vi står bakom dem, så att det 

känns som våra om man säger så”. Detta anser vi kan vara ytterligare en anledning till 

att målen känns oklara. Politikerna ändrar om målförslagen till sina egna mål, vilket kan 

göra att de uppfattas på ett annat sätt än de förslag tjänstemännen ursprungligen kom med, 

vilket då leder till att tjänstemännen inte förstår dem riktigt. Enligt SKL (2014) är 

målstyrning den vanligaste styrmodellen i offentliga verksamheter, där verksamheterna 

styrs med mål, varpå vi anser det vara ännu viktigare att målen förstås av alla för att kunna 

styra med dessa på det mest effektiva sättet.  
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Flera av respondenterna menar att det kan vara svårt att veta vem som berörs av 

informationen men också att det kan vara svårt att veta om informationen från de 

miljömässiga prestationsmätningarna är bra eller dålig. Exempelvis nämner 

ekonomichefen i Växjö att hon inte vet ifall årsvärdet av koldioxid som ska minska till 

14,3 är bra eller dåligt och att hon hade velat få det mer enkelt beskrivet. Enligt Ittner och 

Larcker (2003) är både objektivitet och precision nödvändig för att en förståelse för 

sambanden mellan prestationsmåtten och de värdeskapande aktiviteterna ska finnas. I och 

med att så många anser prestationsmåtten och målen vara svåra att förstå leder in oss på 

frågan vad det egentliga syftet till att man har dem är. Är de miljömässiga måtten till för 

att man ska använda sig av informationen från dem eller för att man enbart ska mäta för 

mätningens skull? För att kommunerna ska kunna använda informationen anser vi att de 

aktiviteter som prestationsmåtten relaterar till bör vara tydligt beskrivna, men också syftet 

med prestationsmätningarna, för att användaren ska kunna förstå hur hen ska använda sig 

av informationen och vad användningen av informationen i sin tur kan resultera i.  

 

Vi kunde under vissa intervjuer lägga märka till osäkra formuleringar när frågan om hur 

de använder sig av informationen ställdes. Detta kan möjligtvis tyda på att dessa 

respondenter inte riktigt förstår vad användningen av informationen egentligen syftar till 

och hur det kan användas vilket enligt Ax, Johansson och Kullvén (2015) är väldigt 

viktigt. Detta styrks även av en respondent som förklarar att han gärna hade velat ha 

riktlinjer för hur han ska använda sig av informationen. Vidare menar chef B i 

Kungsbacka att många av målen och prestationsmåtten inte går att hänföra till hennes 

förvaltning, och att de inte berör några aktiviteter i hennes förvaltning. Att hon inte anser 

sig beröras av målen och måtten finner vi vara en av anledningarna till att hon inte 

använder sig av informationen alls. Att hon upplever att hon inte berörs av målen och 

måtten kan innebära att hon inte förstår syftet med användningen, och att detta då inte blir 

av. Utifrån Kungsbackas prioriterade miljömål (se bilaga 2) anser vi dock att samtliga 

förvaltningar på ett eller annat sätt berörs av minst ett av miljömålen, vilket kan ifrågasätta 

hur påläst chef B verkligen är då hon anser att förvaltningen inte berörs av miljömålen.  

 

Speklé och Verbeeten (2013) hävdar att det finns ett problem i att information från 

prestationsmätningar inte alltid kan hänföras till hela organisationen, utan enbart en del 

av verksamheten. De menar att detta problem kan lösas genom att målen ska vara tydliga, 
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vilket både chef B i Kungsbacka och flera andra respondenter upplever att målen inte är 

idag (se tabell 5). I och med att tjänstemännen i Kungsbacka nämner att målen är diffusa 

och svåra att förstå, samtidigt som de säger att de i kommunen utgår ifrån de nationella 

miljömålen anser vi att det går att vara skeptisk till hur lyckad implementeringen av 

miljömålen på den övergripande nivån är. Det är därmed viktigt att miljömålen inom 

organisationen anpassas och tydliggörs så att alla i organisationen kan förstå dem och 

relatera till dem i viss grad, för att i sin tur ha användning av informationen från de 

miljömässiga prestationsmätningarna.  

 

Ter Bogt (2004) hävdar att stöd från ledande personer kan ha en inverkan på hur 

framgångsrik implementeringen av prestationsmåtten blir och Yang och Hsieh (2006) 

hävdar likaså att detta leder till att politikerna kan klargöra att negativ information från 

prestationsmätningar inte nödvändigtvis kommer leda till minskade resurser. I och med 

att flera tjänstemän, men också politiker anser att miljöfrågor inte är lika prioriterade från 

politiskt håll samt att olika intressen finns, finner vi, likt Ter Bogts (2004) resonemang 

att detta kan resultera i att användningen av prestationsmått inte blir framgångsrikt i 

kommunerna. En respondent berättar bland annat att politikerna lägger ansvaret gällande 

miljön på tjänstemännen. Samtidigt poängterar även en av politikerna att det är 

kompetenta tjänstemän som arbetar med dessa frågor och inte han, vilket indikerar på att 

denna fråga läggs över på tjänstemännen och inte är så högt på agendan hos politikerna. 

Detta kan signalera att politikerna inte ser miljöfrågorna som något viktigt och att 

oenigheten om hur frågan bör prioriteras kan resultera i att miljöfrågans betydelse i 

kommunen ifrågasatts. Denna konflikt med krav menar Radin (2003) och Rantanen et al. 

(2007) resulterar i svårigheter med mätningar, vilket vi kan tyda hos flera respondenter. 

Med stöd från Yang och Hsieh (2006) kan vi även argumentera för att om kommunernas 

politiker stödjer och prioriterar miljöfrågor kan det resultera i att tjänstemännen i högre 

grad använder sig av miljömässiga prestationsmätningar då de kan känna att stöd finns 

hos politiker även om det blir negativa resultat. Detta argument styrks även av flera 

chefstjänstemän. Bland annat menar chef A i Katrineholms kommun att miljöfrågan är 

något som behöver lyftas ännu mer på den politiska nivån för att det ska vara lättare att 

styra mer åt ett miljöinriktat håll.   

 

Även om vissa respondenter anser miljöfrågan vara högt prioriterad finner väldigt många 

av dessa även att ekonomin går före, vilket vi ser som något rätt självklart i många 
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hänseenden i och med att det är en offentlig organisation som finansieras med skattemedel 

(Greiling et al., 2015). Lisi (2015) tydliggör också att miljöområdet alltid har en 

utmanande ställning till ekonomiska överväganden. Dock anser vi att miljöfrågan kan 

prioriteras mer genom att det är ännu mer prioriterat bland de styrande politikerna, vilket 

vi ur det empiriska materialet kan konstatera att så inte är fallet i alla studerade 

kommuner. Detta kan i sin tur resultera i större budget för miljöfrågor, och därmed en 

mer framgångsrik implementering av miljömässiga prestationsmått. Vi finner även att, 

beroende på hur bra eller dåligt respondenterna anser deras miljöarbete vara också beror 

på hur högt eller lågt prioriterade miljöfrågorna är bland dessa individer. Detta är i 

samklang med vad Fryer, Antony och Ogden (2009) anser då de menar på att 

intressekonflikter resulterar i tvetydighet i prestationsmål och suboptimering, vilket 

innebär dysfunktionell information som orsakas av att det finns flera olika sätt att tolka 

informationen på. Medan vissa anser viss information från miljömässiga 

prestationsmätningar vara bra, kan detta anses dåligt av någon annan, beroende på hur 

viktig man anser miljöfrågan vara, vilket således kan resultera i konflikter.  

 

Många anser målen vara otydliga samt att mätmetoderna prioriterar fel saker. Flera av 

respondenterna menar även att de många gånger mäter sådant som kanske inte är det 

viktiga, eller enbart sådant som är enkelt att mäta. Flera av respondenterna använder 

informationen för att förbättra och utvärdera verksamhetens miljöarbete, men flera säger 

samtidigt att de mäter det som är enkelt att mäta och att fel saker prioriteras. Detta får oss 

att ifrågasätta hur mycket av det som förbättras och utvärderas verkligen är viktigt att 

förbättra och utvärdera, och gör det då någon större skillnad i dess miljöarbete? Detta går 

i linje med vad Martinez och Kennerly (2010) förklarar att prestationsmätningar kan bidra 

till missvisande prioriteringar och att verksamheten lägger mindre uppmärksamhet på de 

viktigaste målen. Frågan är om de miljömässiga prestationsmåtten finns för att de 

verkligen ska förbättra verksamheten eller enbart för att de ska ses som “bra” i dess 

miljöarbete genom att det utåt verkar som att de förbättras, men att det som förbättrats 

egentligen inte är så viktigt eller har någon större påverkan på miljön. 

 

Kroll (2015) menar att om en positiv attityd bland chefer finns vad gäller informationen 

från prestationsmätningar kommer dessa chefer aktivt arbeta för att förbättra kvalitén på 

informationen vilket i sin tur kommer att leda till en ökad användning av informationen. 

Detta tolkar vi som en indirekt koppling mellan en positiv attityd av information och ökad 
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användning av informationen. Vi kan se att i Växjö kommun används information från 

miljömässiga prestationsmätningar i lite högre utsträckning än i Katrineholm och 

Kungsbacka. Växjö är exempelvis den kommun där alla respondenter använder sig av 

informationen vid utvärdering och för att lära sig. Det är även den enda kommunen där 

flera respondenter säger sig använda sig av informationen dagligen. Utifrån det empiriska 

materialet kan vi se samstämmiga åsikter om att miljöfrågan är något som finns med i 

kulturen i Växjö och att frågan ses som prioriterad av samtliga. Politiker B nämner bland 

annat att samtliga partier i kommunen är överens kring miljöfrågorna, medan vi upplever 

större skillnader i politikernas åsikter kring miljöfrågorna i de andra kommunerna. Detta 

anser vi även vara en anledning till att samtliga respondenter i Växjö kommun använder 

sig av informationen för att utvärdera informationen och lära sig något till skillnad från 

de andra kommunerna. 

 

 

Tabell 6. Respondenternas delaktighet vid framtagning av miljömässiga prestationsmått 

 

Vi kan utifrån den empiriskt insamlade datan fastställa att nio av femton respondenter 

inte är med vid framtagning av de miljömässiga prestationsmåtten (se tabell 6). Enligt 

flera författare, bland annat Olsson et al. (2004) samt Shields, Solar och Martin (2002), 

använder sig olika beslutsfattare inte av informationen från prestationsmätningarna då de 

inte varit med och tagit fram prestationsmåtten och att de därmed ser dem som irrelevanta 

och förvirrande. För att måtten ska vara effektiva och för att aktörer ska kunna knyta 

måtten till något de prioriterar bör dessa aktörer enligt Bell och Morse (2001) samt 

Bovaird och Löffler (2003) vara med vid framtagandet av dessa mått. Flera respondenter 

har även poängterat att de skulle vilja vara delaktiga till framtagning av miljömässiga 

prestationsmått. Därmed finner vi att problematiken kring att många anser måtten och 

målen vara svåra att förstå, skulle kunna lösas genom större delaktighet. Med 

utgångspunkt i Bell och Morse (2001) samt Bovaird och Löfflers (2003) påstående finner 

vi tillräckliga skäl till att argumentera för att både chefstjänstemän och politiker bör vara 

med att framställa de miljömässiga måtten för att de på så vis ska uppleva att de förstår 

dess innebörd och att de därmed kan göra korrekta och relevanta utvärderingar av 
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informationen som i sin tur kommer att leda till att bättre val görs för framtiden. Dock 

anser många att miljömålen konkurrerar med många andra mål, vilket kan resultera i att 

de får välja vilken av dessa frågor som ska främjas, men då många ändå anser miljön vara 

prioriterad finner vi att utrymme för detta finns. 

 

I och med det nya hållbarhetsprogrammet i Växjö kommun, kommer en nyckeltalsgrupp 

att införas. Flera av respondenterna i kommunen tror att de kommer att bli mer delaktiga 

när gruppen införs och att detta kommer bli ett sätt att kvalitetssäkra och säkerställa att 

man mäter rätt saker, men också fungera som styrmedel för att få politikerna att förstå 

vilka brister och behov som finns. Vi finner likaså att kommuner, genom att ha en specifik 

grupp som hanterar prestationsmått där både politiker och chefstjänstemän kan vara 

delaktiga, är ett ypperligt tillfälle att diskutera miljöfrågor och miljömål som kan kopplas 

till prestationsmåtten. Genom att ha grupp som är speciellt ansvarig för prestationsmåtten 

kan de problem som Neely och Bourne (2000) nämner om att för mycket mäts och tid 

inte finns till att bearbeta informationen, lösas. Det kan även undvika att 

prestationsmåtten mäter för många olika aspekter som Paulson Gjerde och Hughes, 

(2007) anser vara ett problem. En nyckeltalsgrupp kan resultera i ett ökat medvetande, att 

aktörerna blir mer insatta och att alla oklarheter vad gäller miljömässiga mål och mått 

som finns, kan diskuteras under dessa möten med nyckeltalsgruppen. Det kan således 

resultera i att förvaltningscheferna vidarebefordrar det som diskuterats inom gruppen till 

sina medarbetare för att alla ska vara insatta och för att alla ska kunna använda 

informationen på det mest effektiva sättet, vilket även styrks av Palm och Windahl (1989) 

som menar att genom att diskutera och ha en dialog kring måtten och prestationerna kan 

alla medarbetare kan känna sig delaktiga. 

 

Lära och förbättra är ytterligare två sätt som vi ur det empiriska avsnittet kan tyda att 

många av respondenterna använder informationen till. Detta förklarar många av 

respondenterna då de svarar att de använder sig av informationen för att förstå vad som 

kan göras bättre nästa gång eller för att höja ambitionerna. Flera respondenter menar att 

de använder informationen till att visa bra siffror och deras framgångsrika arbete till olika 

intressenter, eller för att berömma anställda, vilket är det syfte Behn (2003) påpekar kan 

användas både internt och externt för att fira framgångar. 
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Enligt Simons (2014) är det vitala med prestationsmätning att förmedla vidare 

information både internt och externt. Majoriteten av respondenterna berättar att de 

använder sig av informationen för att förmedla information till politiker eller för att visa 

kommunens miljöarbete, dess miljömål, siffror, eller helt enkelt hur det går för 

kommunen, ut till externa intressenter. Fyra av sex politiker (se tabell 4) menar att de på 

något sätt använder informationen för att visa deras miljöarbete till kommunens invånare 

och externa intressenter och har kopplats till Behns (2003) användningsområde visa 

ansvarstagande för externa intressenter i tabell 4. Enligt Kuhlmann (2010) undviks utfall 

av prestationer att presenteras av politiker om de anses vara dåliga. Ska vi utgå ifrån detta 

resonemang innebär det att de politiker som använder informationen för att på något vis 

visa sitt ansvarstagande externt, enbart visar positiv och bra information. Att alla 

mätningar som respondenterna presenterar externt visar att samtliga mål uppfyllts är vi 

skeptiska till då de flesta anser målen vara svåra att uppnå samt att flera av kommunernas 

mål inte uppfyllts. Dock beror det på vad de ser som bra och dåliga resultat, ett dåligt 

resultat kan innebära antingen att prestationerna blivit sämre, eller att man inte uppnått 

målen. Bra resultat kan å andra sidan antingen innebära att de har uppnått målet eller att 

de har förbättrats. Att inte ha uppnått målet behöver således inte innebära att resultatet är 

dåligt, de kan fortfarande ha förbättrats jämfört med tidigare mätningar. Presenteras 

sådana resultat där de inte uppnått målen, men där de har förbättrats, stärker detta Pfeffers 

(1992) resonemang om att enbart sådan information som stärker eller bevarar en politikers 

position används.  

 

Tio av femton respondenter använder sig av informationen från de miljömässiga 

prestationsmätningarna vid budgeten på ett eller annat vis (se tabell 4). Många av 

respondenterna berättar enbart att de använder informationen under budgetprocessen utan 

att tydliggöra vad det används till, medan andra beskriver att det används i 

budgetprocessen som beslutsunderlag. Dessa användningsområden har kopplats till 

budgetera i tabell 4. Ett annat mönster vi kan se utifrån tabellen är att samtliga politiker 

förutom en använder sig av informationen vid budgeten i någon form. Budgeten är 

lagstadgad i kommunallagen och det är kommunstyrelsens uppgift att upprätta 

budgetförslag samt leda budgetarbetet för att den sedan ska fastställas av fullmäktige 

(Montin & Granberg, 2013). Samtliga politiker i studien är med i kommunstyrelsen på ett 

eller annat sätt, antingen som ordförande, vice ordförande eller ledamot, vilket är en 
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logisk förklaring till att samtliga politiker använder information från miljömässiga 

prestationsmätningar i budgetarbetet.  

 

Enligt Andersson (1995) är budgetens traditionella syfte planering, samordning och 

kontroll, vilket vi anser förklara politikernas höga användning av informationen för att 

kontrollera. Behn (2003), Van de Walle, Zhang och Zhuo (2016) samt Speklé och 

Verbeeten (2013) menar att informationen kan användas för att kontrollera de anställda 

och att de genom kontroll kan tydliggöra vad de anställda behöver fokusera på samt mäter 

ifall de utfört rätt åtgärder. Fyra av sex politiker förklarar bland annat att de analyserar 

informationen för att säkerställa att de gjort rätt saker, för att kunna veta att de arbetar på 

ett riktigt sätt med miljöfrågor eller för att kontrollera tjänstemännen, vilket vi med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen har tolkat som att kontrollera (se tabell 4). 

 

Det minst förekommande användningsområdet bland respondenterna är att informationen 

används till att motivera anställda. Enbart en person använder sig av informationen till 

detta ändamål och det är chef B i Växjö kommun. Chef B formulerar tydligt att 

informationen används till att motivera hennes personal och att det görs för att “boosta” 

och berömma de anställda. Även chef A i Växjö kommun antyder att detta 

användningsområde är något hon kommer ägna sig åt i framtiden i och med ett nytt 

måluppfyllelsesystem som de kommer att införas i kommunen. Detta tyder på att Växjö 

kommun ser styrverktyget som en viktig beståndsdel i deras utveckling av miljöarbetet 

och även att det finns en hög medvetandenivå inom kommunen hur prestationsmätning 

ska underlätta miljöarbetet. Detta anser vi kan ha att göra med den verksamhetskultur som 

råder inom kommunen. Alla respondenter från Växjö indikerar på ett eller annat sätt att 

miljön är högt uppsatt på agendan och att det finns i deras kultur i kommunen. Enligt 

Moynihan och Pandey (2010) kommer en verksamhetskultur som är måloritenterad, i 

detta fall för miljö, leda till en ökad användning av informationen från 

prestationsmätningar i kommunen. Finns det inte en utvecklingskultur i verksamheten 

menar författarna att det får följden av mindre användning av prestationsmätning, vilket 

kan vara fallet i Kungsbacka och Katrineholm.  

 

Moynihan, Pandey och Wright (2012) poängterar att en innovativ kultur kan främja 

användningen då mer vikt läggs på dialog och diskussion, vilket vi tror kommer kunna 

göras ännu mer i den nya nyckeltalsgruppen i Växjö samt då flera respondenter har 
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poängterat att Växjö vill vara innovativa och ledande inom miljöarbetet. Vi kan bland 

annat utifrån tabell 4 se att respondenterna från Växjö använder sig av informationen från 

miljömässiga prestationsmätningar inom många användningsområden, men också går det 

att tyda deras strävan till att bli ännu bättre i och med att de nämner att de ska införa en 

nyckeltalsgrupp. Moynihan och Padney (2010) menar vidare att om det finns en innovativ 

arbetsmiljö skapas det incitament till att granska informationen vilket bland annat 

synliggörs i och med att en chefstjänsteman i Växjö upplever att det finns utrymme till 

att vara innovativ. Användningsområdet motivera får enligt Behn (2003) till följd att det 

ökar kreativiteten hos anställda att nå upp till formulerade mål samt hjälper anställda att 

fokusera på de viktigaste problemen i verksamheten. Därmed finner vi motiv till att 

argumentera för att kommuner bör använda sig av informationen för att motivera i högre 

utsträckning än vad det görs idag. Genom att ha identifierat flera användningsområden i 

samtliga studerade kommuner kan vi även konstatera att Pollitts (2006b) argument om att 

politiker varken läser eller utvärderar rapporter som utgörs av prestationsinformation inte 

går att styrka och överensstämmer därmed med Van Dooren och Van de Walles (2011) 

ställningstagande om att det inte är möjligt att informationen inte alls har någon effekt på 

politikers beslut.  

 

5.2 Varför används information från miljömässiga 

prestationsmätningar? 

Utifrån det empiriska resultatet kan vi konstatera att det finns olika syften till varför 

respondenterna använder information från miljömässiga prestationsmätningar. Deras 

beskrivningar av varför de använder informationen skildrar sig mellan respondenterna, 

men i många av fallen kan vi se ett tydligt mönster, då många av svaren kan tolkas på 

samma sätt. Det kan ibland enbart vara formuleringen som egentligen skiljer samma svar 

åt. Vi kan ur det empiriska materialet tydligt urskilja att de flesta av respondenterna säger 

sig använda informationen för att på ett eller annat sätt förbättra miljöarbetet i kommunen. 

Exempelvis säger de att informationen används för att förbättra verksamheten, för att det 

på lång sikt ska leda till en samhällsutveckling, för att kunna prioritera inom 

miljöområdet, för att de ska jobba i rätt riktning, för att åstadkomma konkreta resultat 

eller för skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Dessa resonemang fyller därmed det syfte 

Eckerberg och Mineur (2003) samt Van Dooren och Van de Walle (2011) menar att 

prestationsmätningarna är till för, det vill säga vara ett styrverktyg för att förbättra 

verksamheten i strävan mot en hållbar utveckling. 



  
 

103 

 

Det konstaterades dock att en av respondenterna i Kungsbacka inte använder sig av 

informationen alls, vilket enligt Adams och Frost (2008) resulterar i att det blir svårt att 

bedöma hur verksamheten kan förbättra dess prestationer vad gäller miljöarbetet. Detta 

beror dock enligt respondenten på att miljöfrågan inte är prioriterad från politiskt håll 

samt att det inte finns budget till att arbeta med dessa frågor. Trots att respondentens brist 

på användning av information från miljömässiga prestationsmätningar inte grundar sig i 

hennes egna ovilja finner vi ändå, likt Adams och Frost (2008) att detta förmodligen kan 

resultera i att de miljömässiga prestationer som utförs inte blir utvärderade och 

förbättrade, vilket Lisi (2015) menar gör det möjligt att uppmärksamma hot, möjligheter, 

underlätta miljöbeslut samt främja målsättningar. Detta ser vi vara problematiskt för 

kommunen. Även om vi inte kan bedöma ifall detta gäller även andra personer inom 

Kungsbacka kommun, i och med att vi enbart har identifierat en respondent som inte 

använder sig av informationen alls, finner vi skäl till att tro att så kan vara fallet även hos 

andra personer i kommunen. Detta då flera av respondenterna i kommunen inte finner 

politikerna vara engagerade i miljöfrågor. Eckerberg och Mineur (2003) menar att den 

politiska situationen påverkar den faktiska användningen, vilket kan innebära att om 

politikerna inte är engagerade i miljöfrågor kan detta i sin tur påverka användningen av 

information från prestationsmätningar negativt. Stämmer detta argument finner vi således 

att detta även kan vara en grund till att Kungsbacka kommun är relativt lågt rankad i 

Aktuell hållbarhets kommunranking för miljö år 2017.  

 

De flesta respondenter har en positiv attityd till miljöfrågor i kommunen. De anser miljön 

vara viktig och något som kommunen bör arbeta med. Till exempel nämner en respondent 

att han vill att kommunen ska ta ett större lokalt ansvar för en god miljö och för 

kommande generationer. Enligt Kroll (2012) innebär en positiv attityd till information 

från prestationsmätningar att denna även används i högre grad. Att detta skulle innebära 

att de som har en mindre positiv attityd till information använder sig av informationen i 

mindre grad kan vi dock inte konstatera då vi inte kan urskilja alla respondenters attityd 

till just informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna. Vi kan dock se att 

tre respondenter från Växjö kommun är de enda respondenterna som använder sig av 

informationen dagligen eller nästan dagligen. En av respondenterna i Växjö menar även 

att negativa resultat från prestationsmätningarna ger henne kraft att faktiskt jobba mer 

med de frågorna, varpå vi får uppfattningen om att hon är väldigt positivt inställd till 
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informationen trots negativa resultat. I och med denna attityd och hennes höga 

användning av informationen kan vi finna skäl till att argumentera för att en positiv attityd 

även kan påverka användningen positivt, vilket Kroll (2015) poängterar. Enligt Van 

Dooren, Bouckaert och Halligan (2010) samt Moynihan (2008) kan förändringar i 

prestationer endast bli framgångsrika om information från prestationsmätningar används 

i dagliga beslutsfattanden. Utifrån det empiriska resultatet kan vi inte tyda att de 

respondenter som använder sig av informationen dagligen gör det vid beslutsfattande 

varje gång. Vi kan ändå resonera för att det på något sätt används i viktiga sammanhang 

där informationen får en stor betydelse för framtida beslutsfattanden, vilket med stöd från 

Van Dooren, Bouckaert och Halligan (2010) samt Moynihan (2008) resulterar i 

framgångsrika förändringar i prestationer. Genom att även andra kommuner använder 

informationen i olika sammanhang nästan dagligen anser vi att detta skulle leda till 

förbättrade prestationer i många av verksamheterna. Då miljöfrågan finns med hela tiden 

anser vi att det skapar en ökad medvetenhet kring miljön i det sedvanliga arbetet.  

 

Trots att många av respondenterna anser sig använda information för att förbättra 

verksamheten säger samtidigt många även att informationen används för att visa sina 

prestationer och miljöarbete utåt till invånarna och intressenter utifrån. Enligt 

legitimitetsteorin finns ett socialt kontrakt mellan samhället och organisationer för att 

redogöra de krav som sätts på organisationerna. Enligt denna teori agerar organisationen 

på ett visst sätt för att nå upp till de normer och krav som sätts från samhällets sida för att 

på så sätt skapa legitimitet (Deegan & Unerman (2005). Vi kan utifrån tabell 4 konstatera 

att majoriteten av respondenterna använder informationen för att visa ansvarstagande för 

externa intressenter. Enligt legitimitetsteorin innebär detta således att informationen 

används för att skapa legitimitet, vilket även styrks av Jannesson och Skoog (2013), 

Kuhlmann (2010) samt Lawton et al. (2000) som menar på att prestationsmätningen 

används för att hjälpa verksamheter bli accepterade av samhället. Enligt Van de Walle, 

Zhang och Zhuo (2016) kan det till och med vara fördelaktigt att redogöra informationen. 

Om vi förhåller oss till dessa argument blir då frågan vilken avsikt kommunerna har med 

sitt miljöarbete. Använder de sig verkligen av informationen för att förbättra miljöarbetet 

som många av respondenterna säger eller är det enbart ett spel för galleriet?  

 

Ser vi till Växjö kommun har kommunen, som en respondent beskriver det, ett kvitto på 

deras framgång gällande miljöarbetet då de har fått priset Green Leaf Award, vilket 
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innebär att deras kommunikation av informationen utåt nödvändigtvis inte behöver 

innebära att de enbart gör det för att skapa legitimitet. I och med att de har kommit långt 

i miljöarbetet kan det vara en anledning till att de vill föregå med gott exempel, vilket är 

vanligt förekommande enligt Hartley (2008). Detta styrks av att en respondent menar på 

att de vill vara innovativa och en ledare i miljöarbetet.  

 

Kommuner har inte samma typ av konkurrens som privata verksamheter, vilket gör att 

legitimiteten inte är nödvändig på samma sätt (Konkurrensverket, 2010). Vi ser därmed 

inte att chefstjänstemän inom offentlig sektor personligen gynnas av legitimitet i någon 

större utsträckning, förutom att de kan få beröm för ett bra arbete samt att de är en attraktiv 

arbetsgivare. Politikerna har å andra sidan en annan ställning då legitimitet är viktigt för 

att tillfredsställa väljarna (Greiling et al., 2015), varpå vi anser detta vara än mer viktigt 

för dem. Detta styrks även av det empiriska materialet då fyra av sex politiker använder 

informationen externt för att visa ansvarstagande medan enbart två av nio tjänstemän gör 

detsamma, vilket tydliggörs i tabell 4. Även om det är så att kommunen visar information 

externt för att föregå med gott exempel bör man ta i anspråk att politiker på så sätt 

samtidigt kan samla politiska poäng, vilket ännu en gång styrker resonemanget om att de 

använder informationen för att skapa legitimitet. Är informationen som redovisas riktig 

och inte visar en skev bild av de verkliga prestationerna, vilket Cuganesa, Guthrie och 

Vranic (2014) menar är vanligt inom offentlig sektor för att framstå som bättre än vad 

man är, ser vi inget negativt med att användarna presenterar informationen externt för att 

skapa legitimitet. Dock anser vi att informationen då även bör användas internt inom 

verksamheten för att faktiskt förbättra prestationerna och verksamheten vilket enligt Van 

Dooren och Van de Walle (2011) är syftet med prestationsmätningar,  och att användarens 

huvudsakliga avsikt är att förbättra det miljömässiga arbetet och inte att enbart skapa 

legitimitet. 

 

Katrineholm kommun har för år 2017 blivit väldigt högt rankad av Aktuell hållbarhets 

kommunranking, vilket likaså kan ses som ett kvitto på att de arbetar för en bättre miljö. 

Detta kan dock ifrågasättas då flera av respondenterna är kritiska till huruvida de 

egentligen är så bra som rankingen visar. Politiker B berättar bland annat att miljön inte 

är utgångspunkten i kommunen och att rankningen beror på hur de tjänstemän som kryssat 

i enkäten för rankingen har tolkat frågorna, hon är därmed inte övertygad om att 

kommunen är så ambitiös som rankingen visar. Varför vi får en helt annan attityd från 
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politiker A som tillhör majoriteten anser vi med stöd från Kuhlmann (2010) bero på att 

denna politiker vill stärka sin ställning för att bli omvald och därmed vill visa en positiv 

sida av miljöarbetet. Vidare menar Downs (1957) och Copley et al. (1995) att det är 

viktigt för politikerna att skapa legitimitet och se bra ut inför väljarnas ögon, vilket kan 

förklara politiker As positiva attityd. Att politikerna vill visa en bra sida av deras 

inställning för miljöarbetet råder det ingen tvekan om. Dock kan även de argument som 

politiker B har, ifrågasättas. Detta då vi tagit i anspråk att även hon vill framstå som mer 

engagerad i frågorna än de styrande, inte minst nu när det är valår. Vi finner ändå att 

politiker B visar en mer rättvis bild av hur det faktiskt är, vilket styrks av att de intervjuade 

chefstjänstemännen. Trots att många av dem finner miljöfrågan vara prioriterad, menar 

de att det är tjänstemännen som får driva på miljöarbetet i kommunen och att det är de 

som försöker engagera kommunpolitikerna i miljöfrågorna.  

 

Att Katrineholms kommuns tidigare miljöstrategiska råd enligt en av respondenterna, har 

slopats, finner vi oroande för kommunens utveckling gällande miljöarbetet. Med ett 

miljöstrategiskt råd kan kunniga inom området fokusera på enbart miljöfrågan och 

uppmärksamma frågan inom kommunen, vilket vi finner går förlorat i och med att det 

tagits bort. Detta kan då även vara en följd till att politikerna inte är intresserade eller 

engagerade i frågan, vilket flera tjänstemän påstår. För att lyfta frågan på alla nivåer inom 

kommunen ser vi detta som något vitalt. Ett miljöstrategisk råd skulle även med sin 

expertkunskap inom området kunna ge råd och förslag om hur miljömässiga mål och 

prestationsmått kan formuleras för att de ska förstås av alla, vilket idag ses som ett 

problem hos många av respondenterna. 

 

Att information från miljömässiga prestationsmätningar enbart används för att visa en bra 

sida för externa intressenter styrks bland annat av att en respondent i Katrineholm 

poängterar att politikerna enbart kommunicerar ut sådan information som ser bra ut och 

att sådant som inte är bra läggs åt sidan. En annan respondent menar även att 

användningen av informationen ibland känns som ett måste och att kommunen har “green 

wash”, det vill säga att de målar upp en bättre bild av kommunens miljöarbete än vad det 

egentligen är. En respondent i Kungsbacka upplever att de målar upp en lite förfinad bild 

av deras miljöarbete på deras hemsida. Med ovanstående som argument finner vi skäl till 

att framhålla att politiker tenderar att använda information från miljömässiga 

prestationsmätningar för att visa ansvarstagande för miljöfrågor utåt, för att i sin tur skapa 
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sig legitimitet för att bevara sin position. Detta är således i linje med Kuhlmanns (2010) 

och Pfeffers (1992) resonemang som innebär att politiker undviker transparens av dåliga 

prestationer för att öka chanserna att bli omvalda eller bibehålla sin politiska ställning. 

Även om informationen används för att skapa legitimitet har vi även konstaterat att 

majoriteten av respondenterna använder sig av informationen på flera olika sätt internt, 

vilket å andra sidan indikerar på att någon form av förbättringsåtgärder inom miljöarbetet 

ändå görs.  

 

Utifrån ovanstående diskussion kan vi konstatera att kommuners användning av 

information från miljömässiga prestationsmätningar kan användas på grund av olika 

syften. Utifrån det empiriska materialet kan vi urskilja att samtliga kommuner i studien 

använder informationen för att visa deras arbete utåt. Samtliga respondenter, förutom en 

menar även på att de på ett eller annat sätt också använder sig av informationen för att 

förbättra verksamheten. Då flera respondenter finner att antingen mål, prestationsmått 

eller information gällande miljö kan brista i dess kvalité kan detta som nämnt enligt Kroll 

(2015) resultera i bristande användning. En av respondenterna använder sig inte av 

informationen alls, medan flertalet respondenter använder sig av informationen i ytterst 

låg grad. Därmed går det att betvivla det syfte flera respondenter menar att de 

miljömässiga prestationsmåtten har, det vill säga vara ett styrverktyg för att förbättra 

miljöarbetet. Enlig Martinez och Kennerly (2010) är det tidskrävande att framställa och 

implementera prestationsmått då det ofta är svårt att se vilka fördelar mätningarna medför 

samtidigt som Kroll (2012) menar att informationen bör användas för att det ska vara värt 

besväret. I och med att flera respondenter inte använder sig av informationen i någon 

större utsträckning eller inte alls, kan vi konstatera att det i kommunerna inte är en 

självklarhet att enbart förekomsten av prestationsmått innebär att de används, vilket är i 

linje med Boivard och Löfflers (2003) resonemang om att enbart förekomsten av måtten 

inte innebär att det har en effektiv inverkan vid beslutsfattande. Detta väcker således 

frågan om prestationsmåtten resulterar i att miljöarbetet verkligen blir bättre eller inte. 

Men också om de miljömässiga prestationsmåtten enbart finns i verksamheten för att visa 

att de har miljömässiga prestationsmått för att det ska se ut som att de är ambitiösa inom 

miljöområdet utåt, för att på så sätt skapa legitimitet.  
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5.3 Hur kommuniceras information från miljömässiga 

prestationsmätningar? 

Utifrån det empiriska resultatet kan vi notera att samtliga respondenter är överens om att 

kommunikation mellan tjänstemännen och politikerna är vital. Dels för att tjänstemännen 

ska kunna förse politikerna med de uppgifter som de behöver för att se hur läget ser ut 

och var de befinner sig på väg mot målet och dels för att tjänstemännen ska förstå 

politikernas beslut. Detta stämmer överens med Sollis (1988) påstående om att 

kommunikation är viktig för att tjänstemännen ska kunna informera politikerna om vad 

som händer i verksamheten så att politikerna kan stämma av att de arbetar i rätt riktning, 

men också för att tjänstemännen ska få tillräckligt med information och underlag för 

åtgärder ska kunna genomföras på bästa sätt för att uppnå målen. En chefstjänsteman 

säger bland annat att det kanske är hans viktigaste roll att kunna tolka den politiska viljan 

för att få saker att hända medan en annan säger att man inte förstår innebörden eller vad 

som krävs om man inte kommunicerar. Ytterligare en chefstjänsteman menar på att 

kommunikationen är vital då politikerna är ansvariga för tjänstemännens jobb, och vet 

inte politikerna vad tjänstemännen gör och vice versa, kan de hamna väldigt skevt. Hur 

kommunikationen mellan dessa parter ter sig, får vi dock olika åsikter kring. De flesta 

respondenter upplever kommunikationen vara bra medan ett fåtal upplever den vara 

mindre bra.  

  

Enligt Lynch och Cross (1995) och dess utvecklade modell “The performance pyramid” 

bör mål inom en verksamhet kommuniceras nedåt i hierarkin, medan måtten sedan ska 

kommuniceras uppåt i hierarkin. I kommunerna sätts mål och vision av politikerna 

(Montin & Granberg, 2013), för att tjänstemännen sedan ska utföra åtgärder för att 

uppfylla detta (Siverbo, 2007). Enligt det empiriska materialet har samtliga kommuner i 

studien prestationsmått som mäter olika prestationer som görs inom miljöområdet, där 

resultaten från dessa mått kommuniceras av tjänstemännen uppåt i hierarkin till 

politikerna. Enligt Westrup (2002) bör resultat och information följas upp för att kunna 

bedöma kommunens framgång, för att nya åtgärder ska kunna vidtas och nya mål sättas. 

Utifrån det empiriska resultatet kan vi konstatera att de flesta respondenter på något vis 

utvärderar eller följer upp mål och information från miljömässiga prestationsmätningar 

cirka två, tre gånger om året vid bokslut och delårsbokslut medan vissa enbart följer upp 

en gång om året (se tabell 7). Då uppföljningen sker så sällan är vi kritiska till hur mycket 

som egentligen kan göras och om politikerna verkligen kan styra tjänstemännen genom 
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prestationsmätningarna som enligt Askim (2007) är ett vanligt styrverktyg för att 

verksamheters interna styrning ska bli mer effektiv. Det finns å andra sidan flera miljömål 

som tar längre tid att uppnå, exempelvis nämner en respondent att målet om att bli 

fossilfritt är en längre process. Därmed anser vi inte att en mer frekvent uppföljning av 

detta mål hade gett någon större effekt, vilket även styrks av Ax, Johansson och Kullvén 

(2015) som förklarar att det kan bli svårt att se effekterna om en återkoppling av 

informationen görs för ofta och kommer kosta mer än vad det ger fördelar. Däremot skulle 

mål och mått gällande ekologisk mat kunna följas upp oftare än vad det görs idag, vilket 

med stöd från Askim (2007) även skulle kunna resultera i en mer effektiv styrning. Enligt 

Ax, Johansson och Kullvén (2015) bör återkoppling om informationen även ske så 

frekvent som möjligt. De menar att det annars kan resultera i att åtgärder vidtas som inte 

är aktuella eller relevanta och som därmed inte skapar något värde för verksamheten. Med 

grund i detta anser vi att om målen följs upp oftare kan nya åtgärder och ändringar vidtas 

snabbt om man ser att det går åt fel riktning. För att målen ska följas upp oftare behövs 

även mer frekventa återkopplingar från tjänstemännen till politikerna ske vilket även 

Kaplan och Norton (1999) ger stöd för då ledningen ska kunna anpassa mål och strategier 

efter ändrade omständigheter. Görs det enbart en gång om året kan inte korrigeringar och 

åtgärder vidtas lika snabbt vilket utgör ett hinder för bra resultat (Wedman & Graham, 

1988). 

 

 

Tabell 7. Hur ofta information från miljömässiga prestationsmätningar kommuniceras 

 

Enligt SKL (2017) har ofta grundläggande kunskap för att kunna styra verksamheten varit 

bristfällig då kunskap om det som ska åstadkommas har varit otillräcklig. Samtidigt finns 

kunskap om de resurser som förbrukas varpå budgeten blir ett viktigt styrmedel. Utifrån 

detta resonemang finner vi skäl till att påstå att detta även kan vara fallet i Kungsbacka. 

Detta då en tjänsteman är missnöjd över kommunikationen med kommunstyrelsen. Hon 

menar på att de inte förstår varandra och vad som behöver göras samt att den kontakten 

hade behövt fungera bättre. Vidare menar hon att inga tydliga riktlinjer fås och att beslut 

i kommunfullmäktige fattas som dessa inte alls förstår konsekvenserna av. Adams och 
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McNicholas (2007) påstår samtidigt att om ledning och styrande parter inom en 

verksamhet saknar erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsområdet kommer detta att 

bortprioriteras eller inte arbetas med på bästa sätt. I kommuner är det politikerna som styr, 

och utifrån denna tjänstemans upplevelse kan vi tyda att politikerna inte har tillräckligt 

med kunskap. Detta kan med stöd från Adams och McNicholas (2007) argumenteras för 

att politikerna i Kungsbacka till viss del bortprioriterar miljön då de inte har erfarenhet 

och kunskap kring det. I och med att tjänstemän ofta har mer kunskap inom sitt område 

(Hysing & Olsson, 2012) anser vi att tjänstemän och politiker bör kommunicera mer. 

Bland annat för att tjänstemännen ska kunna komma med förslag och förse politikerna 

med kunskap, som inte ska leda till att beslut tas som de inte förstår konsekvenserna av. 

Å andra sidan även för att politikerna ska tydliggöra innebörden av riktlinjer, mål, beslut 

och direktiv för tjänstemännen för att de ska kunna utföra sina uppdrag på rätt sätt. 

 

Vad gäller budgeten framhåller flera respondenter att denna styr deras verksamhet och att 

det är ekonomin som gör att miljöfrågor inte kan prioriteras så mycket som de hade velat. 

En respondent i Växjö menar dock på att de infört en ny budgetprocess där 

prestationsmåtten finns med. Hon menar att genom att prestationsmåtten finns med i 

budgeten kan tjänstemännen på så sätt styras inom miljöområdet. Dock finns inte 

miljömålen beskrivna där längre vilket gör att det inte är lika tydligt längre och är istället 

mer ospecifikt. Istället är det prestationsmåtten som driver på verksamheten på ett annat 

sätt. Detta kan därmed förklara den otydlighet i målen som flera av respondenterna i 

kommunen påtalar. 

  

Enligt Lohman, Fortuin och Wouters (2004) kan verksamheter genom prestationsmätning 

observera avvikelser mellan verkligt utfall och uppsatta mål, vilket i sin tur kan 

möjliggöra förändringar i verksamheten. Eftersom att målen i Växjö inte finns tydligt 

kommunicerade i budgeten kan observationer om avvikelser mellan verkligt utfall och 

uppsatta mål bli svårt att göra och det kan vara svårt för användaren att förstå syftet med 

att mäta. Detta kan därmed ifrågasätta varför Växjö kommun har valt att utföra budgeten 

på detta sätt. Med stöd från Speklé och Verbeeten (2013) som menar att mål måste vara 

tydligt beskrivna och förstås för att prestationsmåtten ska kunnas hänföras till 

organisationens målsättningar, finner vi därmed skäl till att argumentera för att 

politikerna, som är de som fastställer budgeten (Montin & Granberg, 2013) bör 

kommunicera både miljömässiga mål och mått för att detta ska vara tydligt för 
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tjänstemännen i kommunen. Finns inte målen med i budgeten kan det utifrån Speklé och 

Verbeetens (2013) resonemang bli svårt för tjänstemännen att hänföra prestationsmåtten 

till målen, vilket kan innebära en ineffektiv användning av dem. Även Johnston och Smith 

(2001) poängterar betydelsen av att miljömässiga mätningar ska vara väl kopplade till 

miljömål, vilket till viss grad försvinner när båda delar inte förekommer i budgeten. Finns 

inte målen med i budgeten kan det utifrån Speklé och Verbeetens (2013) samt Johnston 

och Smiths (2001) resonemang bli svårt för tjänstemännen att hänföra prestationsmåtten 

till målen, vilket kan innebär en ineffektiv användning av dem. 

 

En tjänsteman i Katrineholm påpekar bland annat att han inte får tillräckligt med 

information om exempelvis miljömässiga mål och beslut från kommunens politiker, och 

poängterar att detta beror på att det inte är en fråga som är i fokus. Samtidigt kan vi dock 

tyda att en av politikerna anser miljöfrågan vara lika prioriterad som alla andra frågor. 

Enligt ter Bogt (2004) är stödet från de ledande personerna inom verksamheten en kritisk 

faktor som kan påverka hur framgångsrik implementeringen av prestationsmått blir. Med 

ovanstående åsikter från respondenterna kan vi se att deras åsikter tydligt skiljer sig åt 

huruvida politikerna stödjer miljöfrågor eller inte. I och med att politikern i Kungsbacka 

anser att miljöfrågan prioriteras, medan tjänstemän inte gör det, kan detta, med stöd från 

Stewart (1988) bero på att de inte kommunicerar ut information om mål och beslut till 

tjänstemän tillräckligt mycket eller tillräckligt tydligt, vilket gör att olika tolkningar finns.  

  

Ur det empiriska resultatet kan vi konstatera att flertalet respondenter påpekar att 

kommunikationen är en viktig faktor när det kommer till i hur hög utsträckning de 

använder sig av information från miljömässiga prestationsmått. Vi kan även tyda att de 

flesta tjänstemännen i Växjö anser att de har en god kommunikation med politikerna samt 

att de har en bra samverkan mellan varandra. Likaså anser de både i Växjö och 

Katrineholm att de har enkelt att få ihop ett möte mellan politiker och tjänstemän om det 

så behövs. Katrineholm anser att det beror på att de är en mindre kommun vilket är i linje 

med Paulssons (2009) resonemang där han menar att mindre kommuner i och med färre 

nivåer har enklare att styra, varpå vi finner att det då även bör vara enklare att ta kontakt 

med varandra i och med att de arbetar mer nära. Växjö anser samtidigt att det beror på att 

de har en bra samverkan och att de har en kultur där miljön är prioriterad och ofta 

diskuteras. 
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I Växjö upplevs en viss press från politikerna att tjänstemännen ska använda 

prestationsmätningarna vilket tydliggör politikernas behov av att kunna använda 

verktyget som ett transparensmedel för att få en överblick om vad som pågår i 

verksamheten. Detta sätt att använda prestationsmätning på är ett framgångsrikt sätt att 

minska informationsasymmetrin mellan högsta ledningen och operativa verksamheten 

menar Schlegel och Britzmaier (2011). Vi anser den bakomliggande orsaken till att 

tjänstemännen upplever press från politikerna har att göra med de höga målsättningarna 

kommunen har satt inom miljö. Respondenterna i Växjö förklarar målen som lite väl 

ambitiösa eller ibland omöjliga att nå. En respondent poängterar bland annat att vissa mål 

är visionära. I kommunen vill de vara ledande inom miljöområdet, medan de andra 

kommunerna inte vill “uppfinna hjulet” själva, vilket kan vara anledningen till att 

informationen från miljömässiga prestationsmätningar kommuniceras relativt mycket 

mellan politikerna och tjänstemännen i Växjö. Detta styrks även av Moynihan et al. 

(2012) som förklarar att en innovativ kultur främjar användningen för att mer vikt läggs 

på dialoger och diskussioner. Politikerna i Växjö får informationen framförallt i 

delårsboksluten och boksluten men också på nämndsmöten används informationen till att 

förklara för politikerna hur de ligger till med måluppfyllelsen. Chefsjänstemännen i Växjö 

upplever att politikerna är positivt mottagliga av informationen vilket självklart 

underlättar kommuniceringen av informationen. Det kommer enligt Boyle (2000) samt 

Kroll (2015) få följden av att chefstjänstemännen känner att informationen är väsentlig 

och kommer därför använda sig av informationen i högre grad. Samspelet med att 

politikerna vill ha informationen i en hög utsträckning i samband med att miljöfrågan är 

högt på agendan finner vi vara en av anledningarna till att verktyget används i så stor 

omfattning inom kommunen. 

 

Vad som är en bra kommunikation kan vara svårt att säga då man kan tolka det på olika 

sätt. Det empiriska materialet belyser dock att i Växjö tar politiker ofta egna, frivilliga 

initiativ till dialog med tjänstemännen. En chefstjänsteman påpekar även att hon ofta 

skickar hennes medarbetare på nämndsmöten, där de egentligen inte ska medverka, för 

att politikerna ska få en ännu mer nära återkoppling om vad som egentligen görs på 

förvaltningarna, vilket gör att de blir ännu mer intresserade. Att politiker och tjänstemän 

tar dessa initiativ anser vi vara ett vitalt sätt att kommunicera på vilket stöds av Lynch 

och Cross (1995) men också Stewart (1988) som menar på att information om olika 

åtgärder som vidtagits bör flöda uppåt i verksamheten, i detta fall till politikerna. Som 



  
 

113 

tidigare nämnt ska en nyckeltalsgrupp även införas, där både politiker och tjänstemän 

kommer att medverka. Detta är ännu ett exempel som fler kommuner bör efterlikna då 

politiker och tjänstemän kan träffas och diskutera oftare. Enligt Wedman och Graham 

(1988) kan brist på frekvent och snabb återkoppling utgöra hinder för bra resultat. Genom 

att ha en nyckeltalsgrupp där dessa träffas en gång i månaden kan de diskutera mål, mått 

och prestationer mer frekvent, då många av respondenterna anser att informationen följs 

upp ytterst sällan. Detta kan i sin tur motverka hindret för att uppnå bra resultat. 

  

I Katrineholm kan vi uttyda vissa problem med hur informationen från miljömässiga 

prestationsmätningar kommuniceras mellan politiker och tjänstemän. Det som går att 

utläsa är att informationen inte kommuniceras mycket mellan parterna, det är framförallt 

vid delårsboksluten och boksluten. En bakomliggande orsak som går att tolka från 

empirin är chefstjänstemännens brist på att kunna lägga fram underlaget till politikerna 

på ett förståeligt sätt. En tjänsteman förklarar bland annat att detta beror på att han har 

svårt att koppla prestationerna till effekten medan en annan liknande förklarar att den 

kunskapen behövs för att kunna kommunicera informationen. Ittner och Larcker (2003) 

menar att om insikten saknas i mätningarna görs de i onödan, vilket kan vara ett fall i 

denna situation. Moynihan (2008) menar på att skälen till att prestationsmätning används 

i så stor utsträckning är för att bistå politiker med information för att kunna göra 

anständiga beslut om resursfördelning. Men i detta fall saknas det kunskap av 

chefstjänstemännen hur informationen ska tolkas och följden kan bli att informationen 

inte blir användbar när informationen kommuniceras till politikerna och ofullkomliga 

beslut tas. Enligt McCool och Stankey (2004) ska miljömässiga prestationsmått vara 

behjälpligt vid uppföljning och utvärdering. Mätningar ska bland annat förse med 

informationen om verksamheten har uträttat rätt slags åtgärder för att ha lyckats med sin 

måluppfyllelse. I och med att tjänstemännen poängterar att de inte anser informationen 

vara enkel att tolka uppstår brister. Förekommer det oklarheter av informationen från 

prestationsmätningarna är det enligt Thomas (2004) viktigt att föra en diskussion om 

informationen för att göra en bättre bedömning av informationen. Därför anser vi att 

informationen borde kommuniceras oftare mellan politiker och tjänstemän och precis som 

Wedman och Graham (1988) poängterar krävs det extra ansträngningar och en 

fortlöpande kommunikation för att förbättras, specifikt inom miljöområdet i detta läge. 
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Vi kan konstatera att Växjö är den kommun där information om miljömässiga 

prestationsmätningar diskuteras mest frekvent av de studerade kommunerna samt där 

ingen av respondenterna finner kommunikationen mellan politiker och tjänstemän vara 

bristfällig. Ur tabell 4 kan vi även utläsa att de har flest användningsområden och utifrån 

det empiriska resultatet att de använder sig av informationen mest frekvent. Vi kan med 

detta, samt ovanstående diskussion som grund göra bedömningen om att en mer frekvent 

kommunicering av information från mätningarna, med hög sannolikhet även kan resultera 

i en hög användning av informationen. Detta leder i sin tur till att mer frekventa och 

aktuella miljöåtgärder kan vidtas. Att tjänstemännen blir bättre på att visa effekten av de 

resurser de spenderar anser vi även kan resultera i att politikerna blir mer villiga att satsa 

pengar på det, vilket gör att miljöarbetet ytterligare kan förbättras. Detta förutsätter dock 

att politikerna till viss grad ändå ser miljön som en prioriterad fråga.  
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6. Slutsats

I detta kapitel presenteras studiens resultat med grund i de frågeställningar och syfte som 

presenterats i det inledande kapitlet. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt 

forskning.

Denna studie ämnade besvara frågeställningarna “Hur och varför använder sig politiker 

och chefstjänstemän i kommuner av information från miljömässiga 

prestationsmätningar?” samt “Hur kommuniceras information från miljömässiga 

prestationsmätningar mellan politiker och chefstjänstemän i kommuner?” 

 

Vi inleder med att besvara den förstnämnda frågeställningen. Vi kan konstatera att 

information från miljömässiga prestationsmätningar används på väldigt många olika sätt 

och till flera olika syften. Både interna och externa användningsområden har identifierats 

där flera av dessa går att beskriva enligt de åtta användningsområden Behn (2003) nämner 

men också de användningsområden bland annat Askim (2007), Kuhlmann (2010), 

Halachmi och Bouckaert (1996) samt Van Dooren och Van de Walle (2011) beskriver. 

Det vanligaste användningsområdet som identifierats bland respondenterna utifrån Behns 

åtta användningsområden är utvärdera (se tabell 4). Det vanligaste användningsområdet 

för chefstjänstemännen är utvärdera medan det för politikerna är budgetera och förbättra. 

Att samtliga politiker använder sig av informationen vid budgetarbete ser vi som en 

självklarhet då budgeten är lagstadgad i kommuner och då det är ett väldigt vanligt 

styrmedel. Flera respondenter uttrycker dock att de anser många mål vara diffusa och 

oklara, att sådant som mäts inte är så viktigt samt att miljöfrågor inte är prioriterade. Dessa 

personer kan vi tyda har färre användningsområden än de som inte tycker detsamma, 

vilket slutsatsen blir att vaga och otydliga målformuleringar resulterar i mindre 

användning av informationen. I och med dessa bristfälliga målformuleringar ifrågasätter 

vi hur effektiva förbättringarna och utvärderingarna blir, som ju är de vanligaste 

användningsområdena, vilket i sin tur kan resultera i bristfälliga beslut. Då majoriteten 

av respondenterna inte är delaktiga vid framtagning av de miljömässiga prestationsmåtten 

kan därmed en lösning på ovanstående problem, med stöd från Olsson et al. (2004) samt 

Shields, Solar och Martin (2002) vara att fler blir delaktiga vid framtagningen. Detta 

resulterar både i att de känner sig mer delaktiga och kan förstå måtten utan att tycka att 

de är irrelevanta och komplexa, vilket i sin tur, med stöd från Kroll (2015), kan öka 
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användningen i och med att kvalitén på information blir bättre. Det är även betydelsefullt 

att miljömålen anpassas och klargörs för hela verksamheten för att ha användning av 

informationen från miljömässiga prestationsmätningar. 

 

Att använda sig av informationen för att motivera har identifierats som det minst 

förekommande användningsområdet då enbart en av respondenterna i Växjö använder sig 

av informationen till detta syfte. Dock menar ytterligare en respondent i Växjö att hon 

kommer att använda informationen till att motivera när kommunens nya 

måluppfyllelsesystem införs. Jämfört med de andra studerade kommunerna ser Växjö 

miljömässiga prestationsmått som ett viktigt styrverktyg i utvecklingen av miljöarbetet i 

kommunen. Detta hänförs till den starka miljökultur de har i kommunen där flera 

respondenter uttrycker att miljön är en del av dess kultur samt att alla politiker är överens 

om miljöfrågorna, vilket Moynihan och Pandey (2010) leder till en ökad användning av 

information från prestationsmätningar, i detta fall gällande miljön. Denna starka kultur 

där miljön är en viktig faktor har inte kunnat påvisats i de andra kommunerna i någon 

större utsträckning och där miljöfrågan i många fall inte är lika prioriterad. 

 

Utifrån tabell 4 kan vi tyda att fyra av sex politiker använder sig av information från 

miljömässiga prestationsmätningar för att visa ansvarstagande för externa intressenter, 

medan enbart två av nio chefstjänstemän gör detsamma. Att de flesta av de intervjuade 

politikerna använder sig av information till detta syfte beror på dess strävan om att ha en 

stark politisk ställning och bli omvalda, vilket de gör genom att visa en bra information 

utåt från kommunens miljöarbete, vilket även styrks av  Kuhlmann (2010) och Pfeffer 

(1992). Varför de använder informationen på detta sätt är för att få invånarnas förtroende 

för att kunna skapa legitimitet och är därmed i samklang med legitimitetsteorin (Deegan 

& Unerman, 2005). Det styrks även av flera chefstjänstemän som menar att politiker 

enbart presenterar sådan information som är bra, medan mindre bra information läggs åt 

sidan. Detta ifrågasätter därmed syftet med de miljömässiga prestationsmätningarna. Att 

detsamma inte gäller chefstjänstemännen beror på att de inte har samma nytta av 

legitimitet som politikerna har. Dock har vi även konstaterat att respondenterna använder 

informationen till interna syften, vilket bland annat styrks av att flera respondenter 

använder information för att förbättra verksamheten och miljöarbetet. Därmed kan en 

kombination av intern och extern användning minimera risken av att information enbart 
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används i legitimitetssyfte och att därmed inga förbättringar görs, vilket även förutsätter 

att den information som presenteras externt inte visar en skev bild av verkligheten. 

 

Flera respondenter i Katrineholm och Kungsbacka menar på att miljöfrågor inte är 

prioriterade från politiskt håll. I Växjö däremot är samtliga respondenter överens om att 

det är en prioriterad fråga. Vi har även konstaterat att Växjö har flest 

användningsområden, de använder sig av informationen mest frekvent samtidigt som de 

är högt rankade i Aktuell Hållbarhetsranking för år 2017. Vidare har vi konstaterat att det 

i Växjö finns en kultur där miljön finns högt på agendan och där samtliga politiker är 

överens om miljöfrågan. Därmed är en vital faktor till att information används i högre 

grad, att miljöfrågan är prioriterad från politiskt håll och är en del av kommunens 

organisationskultur, vilket också kan få samtliga inom kommunen motiverade till att 

arbeta mer med miljöfrågor. Detta styrks även av Eckerberg och Mineur (2003) som 

menar att den politiska situationen påverkar den faktiska användningen av miljömässiga 

prestationsmått. 

 

Vad gäller den sistnämnda frågeställningen kan vi konstatera att kommunikation av 

informationen från miljömässiga prestationsmätningar görs framförallt i delårsbokslut 

och bokslut mellan politiker och tjänstemän. I Växjö tar även politikerna egna initiativ 

till att få informationen från tjänstemännen och tjänstemännen kommunicerar även 

informationen mer frekvent vid olika möten, bland annat nämndsmöten, medan en av 

respondenter i Kungsbacka inte anser informationen vara lika mottaglig av politikerna i 

kommunstyrelsen.  

 

Vi kan utifrån denna studie konstatera att kommunikationen mellan politiker och 

chefstjänstemän är vital, men också en mycket betydelsefull faktor till att miljömässiga 

prestationsmätningar används. Dock sker uppföljning av miljömässiga mål och 

prestationsmätningar alltför sällan i kommunerna då det i de flesta fall enbart följs upp en 

gång och som bäst två, tre gånger årligen. Med stöd från Ax, Johansson och Kullvén 

(2015) bör detta följas upp mer frekvent för att justeringar av åtgärder, mål och 

prestationsmått ska kunna göras i aktuella tillstånd. Dock bör man se till att mål som inte 

går att se effekt av så ofta, inte följs upp lika ofta då detta enbart resulterar i onödiga 

kostnader. Att uppföljningar sker så sällan som det görs idag ifrågasätter huruvida det kan 

användas som ett styrverktyg inom kommunerna. För att politiker i sin tur ska kunna följa 
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upp oftare innebär även att chefstjänstemännen behöver kommunicera informationen till 

politikerna oftare. Detta även för att politikerna i sin tur ska kunna sätta nya, aktuella mål 

och fatta välgrundade beslut som de i sin tur ska kommunicera till tjänstemännen. 

 

I och med att flera respondenter beskriver mål och mått som otydliga och diffusa kan 

kommunikationen minimera denna risk. Genom att både mål och mått från politiskt håll, 

samt information från prestationsmätningar från chefstjästemännens håll, diskuteras i en 

grupp mellan politiker och tjänstemän, likt nyckeltalsgruppen som ska införas i Växjö, 

kan dessa meningsskiljaktigheter och otydligheter klargöras och minimeras genom 

frekvent kommunikation. Att man genom denna kommunikation förstår målen och de 

miljömässiga prestationsmåttens innebörd mer, resulterar, till en högre användning av 

information från prestationsmätningar. Detta kan vi bland annat se i Växjö kommun där 

information i flera fall används dagligen och där många olika användningsområden 

identifierats. En mer frekvent kommunikation mellan politiker och tjänstemän leder i sin 

tur till att mer frekventa och aktuella miljöåtgärder kan vidtas. Att tjänstemännen blir 

bättre på att visa effekten av de resurser de spenderar anser vi även kan resultera i att 

politikerna blir mer villiga att satsa pengar på det, vilket gör att miljöarbetet ytterligare 

kan förbättras. Detta förutsätter dock att politikerna till viss grad ändå ser miljön som en 

prioriterad fråga. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har genom intervjuer enbart gjorts på tre olika kommuner och resultatet kan 

därmed inte genereliseras till Sveriges samtliga kommuner. För att få en bättre förståelse 

om hur det generellt fungerar i landets kommuner föreslår vi att fler studier görs där 

politikers och chefstjänstemäns användning av miljömässiga prestationsmått studeras på 

landets samtliga kommuner, vilket kan göras genom enkätundersökningar. Detta för att 

kunna generalisera resultatet. Vidare behövs även fler studier där kommunikationen 

mellan politiker och chefstjänstemän studeras mer djupgående då denna studie enbart har 

studerat denna fråga på ett mer övergripande plan. Mer forskning skulle även kunna göras 

där användningen av miljömässiga prestationsmått bland politiker och chefstjänstemän i 

kommuner jämförs med innan det började användas internt i verksamheterna. Detta för 

att se hur stor påverkan användningen av information från miljömässiga 

prestationsmätningar har påverkat kommunernas miljöarbete och om det verkligen har 
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bidragit till ett bättre miljöarbete jämfört med innan det började användas internt i 

verksamheten.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 

Respondenten 
 Namn? 

 Ålder?  

 Befattning? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat i kommunen? 

 Hur mycket erfarenhet och kunskap har du inom miljöområdet? 

 

Frågor om miljöarbetet 

 Vem sätter miljömålen och de miljömässiga prestationsmåtten?  

 Hur sätts dessa målen och prestationsmått? Vad utgår ni ifrån när ni sätter dessa 

mål och mått?  

 Vad upplever du att du är mest styrd av vad gäller miljöarbetet?  

 Hur prioriteras miljömässiga mål och prestationsmått jämfört med övriga mål 

och prestationsmått? 

 Anser du att kommunens miljömål är svåra eller enkla att uppnå? Isåfall 

varför/varför inte? 

 Anser du att alla målen är mätbara? 

Allmäna frågor om miljömässiga prestationsmätningar 

 Hur många av de totala prestationsmåtten är miljörelaterade? Anser du att ni har 

för många eller för få? 

 Vad anser du att syftet är till att man har miljömässiga prestationsmått? 

 Hur agerar ni om man uppnår/inte uppnår målen för de miljömässiga 

prestationsmåtten? 

 Upplever du att de miljömässiga prestationsmåtten är väl kopplade till 

verksamhetens mål? 

 Är du delaktig vid framtagning av miljörelaterade prestationsmått? Om ja, hur 

delaktig är du? 

 Vad har de miljömässiga prestationsmåtten för funktion i verksamheten? 

Användning av information från miljömässiga prestationsmätningar 

 Hur använder du dig av information från miljömässiga prestationsmätningar? 

Beskriv gärna en specifik situation i detalj. 

 Anser du att de miljömässiga prestationsmåtten tydliggör vad verksamheten ska 

och inte ska göra? 

 Vad finns det för för- och nackdelar med de miljömässiga prestationsmåtten? 

 Finns någon några riktlinjer för hur information från miljömässiga 

prestationsmätningar ska användas? Är det tydligt hur de bör användas?  

 Varför använder du dig av information från miljömässiga prestationsmätningar?  
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 Vad motiverar din användning?  
 Hur ofta används informationen från miljömässiga prestationsmätningar? 

 Känner du att du använder informationen tillräckligt mycket? Om nej, vad beror 

det på?  

 Vilka följder anser du att din användning får på kort och lång sikt? 

 Känner du dig pressad att använda informationen från miljömässiga 

prestationsmätningar? På vilket sätt? Hur känner du att det påverkar din 

användning?  

 Hur får du informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna?  

 Anser du att informationen från de miljömässiga prestationsmätningarna är 

pålitlig? Varför/varför inte? 

 Blir du på något sätt kontrollerad att du använderdig av informationen? Tror du i 

så fall att det kan påverka din användning? (tjänstemän)   

Kommunikation och samverkan mellan politiker och tjänstemän (frågor till 

politiker) 

 Hur samverkar du med tjänstemännen för att uppnå miljömål? 

 Hur presenterar/kommunicerar ni information gällande miljö till tjänstemännen? 

Hur ser processen ut när ni gör detta? 

 Vilka är de vanligaste kommunikationsmedlen du och tjänstemännen använder 

er av er emellan? 

 Hur viktig anser du att kommunikationen mellan dig och tjänstemännen är? 

Varför? 

 Anser du att du blir påverkad av tjänstemännen vad gäller miljöfrågor? Om ja, 

hur?  

 Hur mycket uppfattar du att du som politiker kan påverka det operativa arbetet 

inom miljöområdet? 

 Hur upplever du att ansvarsfördelningen är uppdelad mellan er politiker och 

tjänstemännen gällande miljöarbetet?  

 Hur rapporteras resultat och information kring miljömässiga 

prestationsmätningar till er politiker från tjänstemännen? 

 Hur ofta rapporteras detta till er? 

 Upplever du att det rapporteras för ofta eller för sällan? Varför/varför inte? 

 Hur ofta följer ni upp resultaten? Tror du att en mer frekvent uppföljning hade 

resulterat i att du använde dig av resultaten/informationen oftare? 

  

Kommunikation och samverkan mellan politiker och tjänstemän (frågor till 

tjänstemän) 

 Hur samverkar du med politikerna för att uppnå miljömål? 

 Hur presenterar/kommunicerar ni information gällande miljö till politiker? Hur 

ser processen ut när ni gör detta? 

 Vilka är de vanligaste kommunikationsmedlen du och politikerna använder er av 

er emellan? 

 Känner du att du får tillräckligt information om mål, vision, strategier och beslut 

gällande miljö av kommunens politiker? 

 Hur viktig anser du att kommunikationen mellan dig och politikerna är? Varför? 
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 Upplever du att kommunikationen och samverkan mellan dig och politikerna är 

viktiga faktorer när det kommer till i hur stor utsträckning du använder dig av 

information från miljömässiga prestationsmätningar? 

 På vilket sätt blir du påverkad av politikerna vad gäller miljöfrågor? 

 Upplever du att du har möjlighet att påverka de politiska miljöbesluten? I så fall 

hur och i hur hög utsträckning? 

 Anser du att politikernas beslut ibland kan vara vaga och svåra att förstå? Om ja, 

vad blir följden av detta? 

 Får ni tjänstemän några direktiv på hur ni ska uppnå miljömålen på 

förvaltningsnivå? 

 Hur mycket uppfattar du att politikerna kan påverka det operativa miljöarbetet? 

 Hur upplever du politikernas engagemang i miljöarbetet och deras användning 

av miljömässiga prestationsmått?  

 Hur rapporteras resultat och information kring miljömässiga 

prestationsmätningar till politikerna? 

 Hur ofta rapporteras detta till politikerna? 

 Upplever du att det rapporteras för ofta eller för sällan? Varför/varför inte? 

 Hur upplever du deras mottagande av dessa resultat/information?  

 Hur ofta följer ni upp resultaten? Tror du att en mer frekvent uppföljning hade 

resulterat i att du använde dig av resultaten/informationen oftare? 
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