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Sammanfattning 

De senaste decennierna har miljöfrågor blivit mer och mer aktuella och 
kommuner i Sverige har idag ett ansvar att arbeta för hållbarhet och med 
miljöaspekter. Detta försvåras av att begreppet hållbar utveckling är vagt och 
därmed är öppet för tolkningar om var tyngdpunkten ska ligga när det gäller de 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. Inom en kommun sker arbete 
inom många olika verksamhetsområden och ofta finns övergripande 
styrdokument, till exempel miljöpolicys eller visioner som gäller miljöpåverkan 
och som syftar till att miljöhänsyn ständigt ska finnas närvarande i all verksamhet. 
En vanlig arbetsform inom kommunal verksamhet är i dag att arbeta i projekt, 
vilket gör att projektledare då har möjlighet att inom ramen för projektet kunna 
påverka miljöaspekter. En del projekt har som uttalat syfte att ha en positiv 
miljöpåverkan, men den här studiens inriktning är projekt där miljökopplingen 
inte vid en första anblick är så uppenbar. Studiens teoretiska ramverk utgår från 
teorier och modeller om hållbar utveckling i projekt, men handlar också om vilka 
faktorer individer påverkas av när det gäller vad som hindrar eller möjliggör för 
dem att bete sig på ett miljövänligt sätt.  

Studien använder sig av kvalitativ metod och utgår från tre olika kommuner där 
sex projektledare har intervjuats om deras upplevelser av hinder och möjligheter 
för att ta in miljöaspekter i sina projekt. Flera av respondenterna upplevde att det 
fanns goda möjligheter för att ta in miljöaspekter i projekt. De visade själva en 
positiv attityd och upplevde att det generellt fanns god vilja för miljöarbete, både 
hos politiker, ledning och medarbetare, samtidigt var detta svårare att koppla till 
projekt för en del respondenter, då det inte alltid framgick tydligt i styrdokument 
och arbetsuppdrag och hälften av respondenterna upplevde inga förväntningar på 
att ta in miljöaspekter i det aktuella projektet. De hinder som framkom var 
projektets ekonomiska ramar, brist på detaljerad miljökunskap, brist på 
kommunikation men också att det fanns motsättningar, vilket också kunde 
påverka att andra, både inom projektgrupp, i verksamheten eller bland 
kommuninvånarna har olika syn på vad som bör prioriteras. Även projektets 
förutsättningar kunde innebära både hinder och möjligheter för att ta in 
miljöaspekter i projekt. Inom den dagliga verksamheten fanns inom vissa 
områden rutiner och vanor etablerade av miljöskäl, men när det gällde hur 
miljöaspekter skulle tas in i projekt var förutsättningarna sämre. I studien 
redovisas också förslag på hur utvecklingsområden som skulle kunna förbättra 
förutsättningarna för kommunala projektledare att ta in miljöaspekter i sina 
projekt och som kan göra att en del hinder kan övervinnas. Enligt respondenterna 
är dessa mer kunskap, utbildning och stöd, fler konkreta hjälpmedel men också 
mer diskussion kring miljöfrågor för att de ska kunna få högre prioritet. 

Nyckelord: hållbarhet, projekt, projektledning, offentlig sektor, miljöaspekter, 
miljövänligt beteende 
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Abstract 

Over the recent decades environmental issues has become increasingly more 
relevant and  municipalities in Sweden carry the responsibility to strive for the 
attainment of sustainability and environmental aspects. This work is however 
obstructed by the difficulty to define the term sustainable development which 
leads to a hesitancy of which aspect to focus on when it comes to social, economic 
and environmental aspects. Within a municipality work is often performed within 
several branches and there are often regulating documents, environmental policies 
or visions which aim for the environmental aspect to always be included. Projects 
are common within municipality work, which means that project managers have 
an opportunity to influence the environmental aspect within their respective 
project. Some projects have a clear purpose to attain an environmental effect, 
though the purpose of this study is to examine projects where the environmental 
aspect is not clearly stated. The theoretical framework in this study is based on 
theories about sustainable development within projects, as well as the factors 
affecting individuals when it comes to behaving in a fashion that is 
environmentally plausible. 
 
This study is of a qualitative method and was conducted in three municipalities 
with six project managers interviewed about their experiences of obstacles and 
possibilities to work according environmental aspects within their projects. 
Several of the respondents had good experiences with working according to 
environmental aspects in their projects. These respondents showed a positive 
attitude and had the general conception that there was a positive attitude towards 
environmental aspects among politicians, the management and co-workers alike. 
For some respondents though, this was not the issue. They had difficulties 
connecting environmental aspects to their projects. Partly because there were no 
clear instructions in the regulating documents or assignments, but also because 
they perceived no expectations of such. Obstacles that were observed were 
uncovered economical hindrance, lack of detailed environmental knowledge and 
lack of communication. There were also issues of disagreement within the project 
staff, the branch or between the residents of the municipality of what to prioritize. 
Even the prerequisites of the project would sometime be a hindrance, as well as 
promotive, to the environmental aspects. Within the daily work there were 
routines and habits established because of environmental reasons, though when it 
came to how environmental were to be included in projects the conditions were 
worse. In this study suggestions on how to improve development areas in a way 
that they would improve the conditions for project managers within municipalities 
to include environmental aspects. According to the respondents these are 
knowledge, education and support, more concrete support as well as more 
discussion surrounding environmental issues in the purpose of increasing their 
priority. 

Keywords: sustainability, project, project manager, Public sector, environmental 
aspects, pro-environmental behaviour 
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Peter Rönnlund som har gett värdefulla 
råd och insikter under arbetet med den här studien, men också övriga lärare vid 
projektledningsprogrammet som tagit sig tid när vi behövt hjälp.  
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genomföra den här studien. Tack också för det trevliga bemötande vi fick!  
 
Tack också till vår opponent som granskat vår uppsats och gett oss hjälp och 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  
Allt sedan FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio 1992 har 
miljöarbetet i allt större utsträckning setts som en lokal angelägenhet. 
Handlingsplanen, Agenda 21, ett av konferensens framtagna dokument, gav de 
deltagande nationerna riktlinjer att arbeta efter. Arbetet skulle ha en grund i en 
gemensam strävan mot hållbar utveckling (Naturvårdsverket 2007; Montin & 
Granberg 2013: 123). Under senare delen av 1990-talet utvecklades 16 
miljökvalitetsmål vilka ligger som grund för det nationella miljöarbetet som sker i 
Sverige (Naturvårdsverket 2015b) och ingår som en del i att främja arbetet med en 
långsiktigt hållbar utveckling. För att klara de nationella miljömålen har 
kommunerna en nyckelroll i arbetet.  

Kommunen är en politiskt styrd organisation som består av folkvalda politiker 
vars uppgift är att ta olika beslut om frågor rörande kommunen. Det är sedan 
tjänstemännens uppgift att genomföra de beslut som fattas (Sveriges kommuner 
och landsting [SKL] 2016). De nationella miljömålen bryts ned i samråd med 
respektive kommuners länsstyrelse för att ta fram lokalt anpassade mål efter varje 
kommuns kapacitet (Naturvårdsverket 2015a). Miljömålen är därmed viktiga för 
kommuners arbete då de både fungerar som verktyg och vägledning i deras 
miljöarbete (SKL 2016). Inom de allra flesta kommuner pågår ett aktivt 
miljöarbete med egna lokala miljömål men genomförandet av miljöarbetet kan 
variera beroende på valda tillvägagångssätt och i vilken utsträckning det 
integreras i verksamheten (Naturvårdsverket 2015a).  

Ett vanligt förekommande sätt att genomföra arbetsuppdrag inom organisationer 
idag är att de sker i projektarbetsform där arbetet leds av en utsedd projektledare 
(Jansson & Ljung 2004: 9). Inom offentlig verksamhet har antalet projekt ökat 
och kan återfinnas inom många av kommunens verksamhetsområden och har 
olika utformning beroende på projekttyp (Jensen et al. 2007: 12ff). Då många 
arbetsuppdrag inom offentlig verksamhet utförs i projektform kan projektledare 
därför ha stor möjlighet att påverka miljöarbetet men då krävs att de integrerar 
hållbarhetsaspekter inom projekt. För att hållbarhet ska kunna integreras i projekt 
krävs ett förändrat synsätt inom organisationer. De traditionella 
projektledningsmetoderna och verktygen bör frångås för att en mer hållbar 
projektledning ska kunna utvecklas (Silvius & Shipper 2012: 24). 

 

1.2 Problemdiskussion  
Begreppet hållbar utveckling är mest känt från “Our Common Future”, den så 
kallade Brundtlandraporten från 1987. Där lyder definitionen “Sustainable 
development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” och 
innefattar en balans mellan ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv för att 
mänsklighetens utveckling ske på ett sätt som inte skadar vår gemensamma planet 
(World Commission on Environment and Development [WCED] 1987). Hållbar 
utveckling är ett mycket omdiskuterat begrepp då det kan anses vara vagt, vilket 
öppnar upp för anpassade tolkningar (Neumayer 1999: 10; Montin & Granberg 
2013: 116) och kan tydas som att den fortsatta utvecklingen kan ske genom ökad 
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ekonomisk tillväxt. Dessutom kan begreppet upplevas som motsägelsefullt i och 
med att de olika områden som ska tas hänsyn till samtidigt kan innebära 
målkonflikter (Corell & Söderberg 2005: 28f).  

Enligt Montin och Granberg finns en risk att den vaghet begreppet hållbar 
utveckling innebär kan resultera i otydlig styrning vilket vållar svårigheter för till 
exempel tjänstemän som ska införliva hållbarhet i kommunal verksamhet. Det är 
samtidigt vanligt att kommunerna har olika visioner, strategier och program för 
vägledning i arbetet med hållbarhet (2013: 116ff).  

Ett projekt är en uppgift som ges av en intern projektbeställare till en utsedd 
projektledare som får ansvar för att det ska genomföras (Jansson & Ljung 2004: 
57ff). Mycket lokalt hållbarhets- och miljöarbete sker genom tillfälliga projekt 
(Naturvårdsverket 2007). Jensen et al. (2007: 12ff) menar att kommunala projekt 
oftast är förändringsprojekt, försöksprojekt, samverkansprojekt och 
uppdragsprojekt. Projektledarna kan ha en avgörande roll för att integrera 
hållbarhet och miljöaspekter då de ofta har möjlighet att påverka sina projekt. 
Dock är det vanligt att miljöaspekter inte prioriteras lika högt som ekonomi, 
särskilt när det är fråga om intressen som är relaterade till tillväxt 
(Naturvårdsverket 2007). Det finns också svårigheter med att integrera hållbarhet 
i projektledning eftersom det är mycket som skiljer hållbar utveckling från arbetet 
med ett projekt (Silvius et al. 2012b: 3). Enligt Økland (2015) finns det ett glapp 
mellan det som forskningen föreslår och vad som faktiskt praktiseras ute i 
projektledarnas verklighet när det gäller att integrera hållbarhetsaspekter i projekt. 

 

1.3 Syfte och förväntat resultat  
Syftet med studien är att undersöka om och hur miljöaspekter integreras i projekt 
av projektledare i offentligt verksamhet. Vi vill kartlägga vilka hinder och 
möjligheter projektledare upplever att det finns för att ta in miljöaspekter i sina 
projekt.  

Studiens resultat kan peka på områden inom kommunala projekt som bör 
utvecklas för att underlätta för projektledarna att samtidigt som de genomför 
projekt bidra till att förbättra arbetet med att uppfylla kommunala visioner och 
miljömål och vidta åtgärder som innebär positiv miljöpåverkan.  

 

1.4 Forskningsfråga 
Vilka hinder och möjligheter upplever kommunala projektledare att 
de har att påverka miljöaspekter inom sina projekt? 

 

Studien syftar inte till att skilja ut stora eller små miljöaspekter utan alla typer av 
miljöaspekter kommer vägas in. Miljöaspekter avser sådant som har påverkan på 
miljön och som kan ha både positiv och negativ effekt. Med miljö avses allt som 
omger oss naturligt: både levande och icke levande föremål som inte är skapade 
av människan, men även ekosystemtjänster och problem som kan uppstå i vår 
levnadsmiljö på grund av mänsklig påverkan så som till exempel global 
uppvärmning och klimatförändringar. 
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Hinder avser sådant som är försvårande för respondenterna för att ta in 
miljöaspekter i projektet, medan möjligheter istället är sådant som kan underlätta 
arbetet med att ta in miljöaspekterna.  

 

1.5 Avgränsningar 
Vår studie utgår från kommunala projektledares upplevelser av hinder och 
möjligheter att ta in miljöaspekter i de projekt de ansvarar för. Projekt vars 
huvudsyfte är uttalat att minska negativ miljöpåverkan ingår inte i urvalet då vårt 
fokus har varit projektverksamhet som vid en första anblick inte uppenbart 
kopplas till miljöpåverkan men som ändå ska genomsyras av övergripande 
miljöstyrdokument. Vi har också valt bort projekt som är plan- eller byggprojekt 
då de omfattas av lagar så som plan- och bygglagen och miljöbalken där det redan 
finns krav att ta in vissa miljöaspekter (Boverket 2014) där vi då ansåg att 
projektledarens egna initiativ kunde ha mindre betydelse. Alla våra respondenter 
är kvinnor men vi har valt att inte dra några slutsatser utifrån detta.  

Ytterligare avgränsningar återfinns i 3.4 Urval 

 

1.6 Disposition  
I det andra kapitlet presenteras det teoretiska ramverket där inledningen utgår från 
projekt som arbetsform och dess förutsättningar inom offentlig verksamhet, för att 
sedan följas av teorier kring integrering av hållbarhet i projekt och om vad som 
hindrar eller möjliggör miljövänligt beteende hos individer. I metoddelen redogörs 
för hur arbetet med studien gått till, men den innehåller också kritiskt 
reflekterande kring de val som gjorts. Kapitel fyra, Empiri och analys, är en 
genomgång av den insamlade data som bedömts relevant där olika teman 
redovisas samtidigt som de analyseras med delar av det teoretiska ramverket, men 
inledningsvis beskrivs kommunerna, projekten och projektledarna överskådligt. 
Kapitlet avslutas med en sammanställning av områden där respondenterna uppgett 
att de sett behov för utveckling. Diskussionen återfinns i femte kapitlet där 
kopplingar mellan empiri, analys och teori avhandlas och förslag på 
utvecklingsområden som utgår från respondenternas svar läggs fram. Sjätte 
kapitlet summerar studiens slutsatser och avslutas med tre förslag till framtida 
forskning som uppstått som intressanta områden under arbetet med denna studien, 
men som inte rymts inom de uppsatta avgränsningarna. 
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2. Teori  
Kapitlet innehåller en genomgång av teorier och modeller som är relevanta för 
att kunna besvara studiens forskningsfråga. Teorikapitlet har två inriktningar, där 
den ena utgår från hållbar projektledning och den andra har fokus på vad som 
hindrar eller möjliggör för individer att bete sig på ett miljövänligt sätt. I slutet 
återfinns reflektion och diskussion kring valda teorier och de använda källorna. 
__________________________________________________________________ 

 

2.1 Projekt som arbetsform 
Projekt är en arbetsform som används inom många olika organisationer och 
utmärker sig ofta av att det är en temporär engångsuppgift som syftar till att skapa 
någonting nytt. Ett projekt är vanligtvis omfattande eller komplext och fyller en 
viktig funktion för organisationen. Det är viktigt att projektet har en tydlig 
slutpunkt och att det finns en plan för vad det färdiga resultatet kommer vara för 
att kunna förstå när uppgiften är färdig (Jansson & Ljung, 2004: 28ff). En generell 
beskrivning av ett projekt är att det består av olika processer som kallas faser. 
Dessa faser brukar bestå av förstudie, planeringsfas och genomförandefas. 
Genomförandefasen kan delas upp i ytterligare i tre etapper: realisering, 
överlämning och avslut (Jansson & Ljung, 2004: 21). Organisationer som i stor 
utsträckning arbetar i projektform kan använda sig av en projektmodell för att 
standardisera arbetet. I en projektmodell fastslås till exempel rutiner kring hur 
projektprocessen ska gå till och vilka roller projektet ska innehålla. Det är även 
vanligt att organisationer utvecklar en egen projektmodell som är anpassad till 
deras egna förutsättningar för att ta fram rutiner där det är möjligt. Det är dock 
viktigt att se till att projektmodellen utformas på ett sådant sätt att den har både 
har en tydlig styrning men ändå inte är för omfattande när det gäller antalet 
obligatoriska moment (Eskerod & Riis 2009). Att använda sig av projektmodeller 
och standardiserade dokument får inte heller ses som en universallösning utan det 
gäller att ha förståelse för att projekt är unika i sina särdag och att det är svårt att 
hitta en modell som passar alla projekt (Ljung 2011: 280ff). 

Det finns olika slag projektarketyper beroende på vilken typ av uppgift det är som 
ska utföras. Jansson & Ljung (2004: 45ff) har gjort indelningen i 
produktutvecklingsprojekt, marknadsprojekt, interna förändringsprojekt och 
kundorderprojekt. Jensen et al. (2007: 12ff) menar att projektledning inom 
offentlig miljö ser annorlunda ut i och med att projektledaren ofta måste hantera 
andra typer av krav och dessutom motsättningar mellan uppsatta mål och har 
istället kartlagt projekttyper som är särskilt relevanta inom offentlig sektor. Dessa 
är förändringsprojekt, försöksprojekt, samverkansprojekt och uppdragsprojekt. 
Förändringsprojekt syftar till att åstadkomma nya metoder och arbetsätt inom 
organisationen (Jensen et al. 2007: 49f). Gamla vanor och rutiner byts ut vilket 
kan innebära svårigheter eftersom det inte alltid är alla som ställer sig positiva till 
förändringen. Jensen et al. beskriver tre kritiska moment under ett 
förändringsprojekt som alla behöver fungera för att förändringsarbetet ska lyckas. 
Dessa är lösgörandet från de gamla tankesätten när planeringen av 
förändringsarbetet sker, själva projektarbetet som ska förlöpa parallellt med 
ordinarie verksamhet och slutligen återförande av resultatet in i verksamheten. 
Försöksprojekt däremot riktar sig mot att skapa ny verksamhet och nya 
målgrupper. Dessa projekt har alltså inte som syfte att förändra redan befintlig 
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verksamhet, utan i stället skapa något nytt som sedan kan göras permanent inom 
organisationen. Det är viktigt att de inblandade i ett sådant projekt ges möjligheter 
att själva bestämma och testa nya lösningar utifrån de förutsättningar som finns 
inom det område försöksprojektet sker inom (Jensen et al. 2007: 69f). 
Samverkansprojekt är satsningar som leder till att flera organisationer, 
myndigheter och aktörer samarbetar i projekt för att kunna lösa en uppgift som 
berör dem alla. Detta kan ibland försvåras av det faktum att det finns flera olika 
typer av strukturer och kulturer när det gäller till exempel ledning och hur 
verksamheten är organiserad vilket kan leda till bland annat motsättningar och 
otydlighet med definieringen av vem som har ansvar för vad. Samtidigt är det 
också en möjlighet eftersom samverkan innebär att särskilt komplexa och 
speciella problem kan hanteras när fler huvudmän går samman (Jensen et al. 
2007: 90ff). Uppdragsprojekt är sådana som finansieras av till exempel offentliga 
organisationer men som de inte driver själva, till exempel när tidsbegränsade 
uppdrag läggs ut på entreprenad. Detta är vanligt inom välfärdstjänster. 
Organisationen agerar då som uppdragsgivare och hanterar då relationen med den 
aktör som har tagit sig an uppdraget. Projektet utspelar sig i relation till dessa två 
permanenta organisationer (Jensen et al. 2007: 90ff). Hur projekt i offentliga 
miljöer finansieras varierar, ibland kommer pengarna enbart från den egna 
organisationen men det kan finnas olika typer av ekonomiskt stöd att söka från till 
exempel staten eller EU (Jensen et al. 2007: 9ff).  

Ett projekt startas ofta av att en projektbeställare inom den verksamhetsledande 
funktionen ger ett uppdrag till en projektledare (Jansson & Ljung, 2004: 66). 
Projektledaren är den person som har ansvar för att leda projektarbetet inom en 
organisation och de människor som ingår som en del i detta. Projektledarnas 
position påverkas av både hur väl insatta de är i verksamheten och hur deras 
personliga förutsättningar ser ut (Jansson & Ljung, 2004: 16ff). Uppgiften är att se 
till att det avsedda projektresultatet skapas och att de ramar som har angivits för 
projektet hålls när det gäller tid, kostnad och resultat (Jansson & Ljung, 2004: 66). 
Det ansvar som tilldelas projektledaren motsvarar inte alltid de befogenheter som 
hen egentligen har då befogenheter kan ta längre tid att etablera vilket kan 
försvåra arbetet (Jansson & Ljung, 2004: 18; Jensen et al. 2007: 190f). Jensen et 
al. (2007: 190) menar att projektledarens roll i offentlig miljö bör innehålla mer 
proaktivt agerande för att kunna bidra till att skapa en förståelse för projektet hos 
de som berörs av det, både intern och externt. Detta skulle också kunna bidra till 
ett bättre samarbete mellan intressentgrupper.  

 

2.2 Hållbar projektledning  
Silvius et al. (2012b: 3) menar att det måste ske en förändring för att hållbar 
utveckling ska kunna uppnås . Inom denna förändring har projektledare en stor 
möjlighet att genom sina projekt minska negativa effekter för framtiden. Av 
världens totala BNP kommer ungefär en tredjedel från projekt vilket gör att 
projektledning därmed har stor potential att påverka i en mer hållbar riktning om 
hållbarhet inkluderas i projekt (Økland, 2015). Både det traditionella arbetssättet 
och synsättet inom projektledning måste därför ställas om och gå mot en mer 
hållbar projektledning och för att klara detta menar Silvius & Shipper (2012: 29) 
att det främst är vårt tankemönster och vårt sätt att agera som är betydande. Det är 
framförallt en omställning av val av processer, material, resurser som är viktiga att 
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se över men beteenden och värderingar måste också förändras för att kunna lyckas 
med detta. Silvius & Shipper (2014: 40) definierar hållbarhet i projekt och 
projektledning få följande sätt: 

Sustainability in projects and project management is the 
development, delivery and management of project-organized 
change in policies, processes, resources, assets or organizations, 
with consideration of the six principles of sustainability, in the 
project, its result and its effects.  

 

2.3 Möjligheter för integrering av hållbarhet i projekt 
Begreppet hållbarhet har blivit allt mer erkänt och många organisationer rör sig 
mot ett förhållningssätt där hållbarhet integreras som en del inom organisationen 
(Goedknegt & Silvius 2012). Anledningarna till att allt fler väljer att ta ansvar och 
integrera hållbarhetsaspekter kan bero på att trycket på både företag och 
organisationer att integrera hållbarhet har ökat de senaste åren både genom 
politiska regleringar samt påtryckningar från andra håll. Även organisationernas 
egna värderingar kan också vara en avgörande faktor till deras förändrade 
ställningstagande (Planko & Silvius 2012: 13; Økland 2015). Det kan dock råda 
en stor variation mellan organisationer i graden av hållbarhet som integreras i 
verksamheten, vilket gör att organisationers agerande har stor betydelse (Planko 
& Silvius 2012: 13) 

Silvius et al. (2012b: 3) menar att projektledare har ett stort ansvar då det kommer 
till att integrera hållbarhet inom projekt. Eftersom de har en stor möjlighet att 
styra över sina projekt innebär det att de då också bör ta eget ansvar för att 
integrera hållbarhet i dessa. Utförandet av projektet kan dessutom ha en långsiktig 
påverkan i och med att beslut som tas också kan ha effekter även efter projektets 
upphörande.  

 

2.4 Hinder för integrering av hållbarhet i projekt 
För att en förändring ska kunna genomföras där hållbarhet integreras inom projekt 
måste traditionell projektledning förändras inom flera områden vilket kan 
innebära bekymmer (Silvius & Shipper 2012: 29). Det är vanligt att kommuner 
har olika visioner, strategier och program för sitt miljöarbete (Montin & Granberg 
2013: 116ff) men när det kommer till projekt finns det dock svårigheter i hur man 
på ett praktiskt sätt ska införliva dessa i arbetet (Hope & Moejler 2014). Det är lätt 
att förstå innebörden av konceptet hållbar utveckling men det är svårt att förklara 
och tydligöra det så att det blir användbart (Goedknegt & Silvius 2012). Sánchez 
(2015) menar bland annat att det är speciellt de sociala och miljömässiga 
aspekterna som är svåra att integrera inom projekt. En annan svårighet ligger i att 
projektledning och hållbarhet är två olika typer av koncept. Detta gör att 
motsättningar mellan dessa kan uppstå och kan försvåra en förändring mot 
hållbart projektarbete i de fall där de skiljer sig åt (Planko & Silvius 2012: 29). 
Figur 1 illustrerar de aspekter som skiljer hållbar utveckling och projektledning. 
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Fig.  1  Silvius, G. & Shipper, R. 2012: 30. 

 

Inom traditionell projektledning har utvecklingen lett fram till en rad olika 
verktyg och tekniker, vilka inte är lämpliga för att möta dagens verklighet med att 
integrera hållbarhet inom projektledning enligt Silvius & Shipper (2012: 24). 
Under planeringen inför ett projekt faller det sig naturligt inom traditionell 
projektledning att använda sig av projekttriangeln, som är ett klassiskt verktyg och 
den består av de tre hörnen resultat, tid och kostnad (Silvius & Shipper 2012: 24). 
Dessa tre faktorer har ett förhållande till varandra som innebär att om en förändras 
har den även påverkan på de övriga två (Jansson & Ljung, 2004: 233). Silvius & 
Shipper (2012) menar att det inom traditionell projektledning oftast finns ett allt 
för kortsiktigt perspektiv där ett resultatorienterat synsätt styr, samt att fokus 
ligger på intresset hos projektbeställare och andra intressenter (Silvius & Shipper 
2012: 29ff). Projektledare är också traditionellt sett underställda sin 
projektbeställare och jobbar utefter deras krav och ”gör som de bli tillsagda att 
göra” (Shipper et al. 2012:89). Inom hållbar utveckling och dess tre grundpelare 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är målsättningen istället att både kort- 
och långsiktiga perspektiv, där nuvarande generationer och framtida generationers 
intresse, ska tas hänsyn till (Planko & Silvius 2012: 29). När det gäller just 
kommuners arbete med hållbarhet och miljö kan denna långsiktighet begränsas av 
att de ofta har många uppgifter att lösa inom närliggande tid som kräver hög 
prioritering (Naturvårdsverket 2007). En hållbar projektledning innebär även ett 
livscykelorienterat synsätt för hela projektet samt projektresultatet, vilket syftar 
bland annat till att bedöma miljöpåverkan och resursåtgång av en produkt från 
hela dess försörjningskedja (Silvius & Schipper 2014).  

 

2.5 Hållbar projektledning och förändrat synsätt 
Hållbarhet och projektledning skiljer sig åt inom många områden och flertalet 
synsätt och verktyg inom traditionell projektledning måste förändras för att gå i en 
riktning som leder till hållbar projektledning (Silvius & Shipper 2012: 24). Att 
arbeta med att integrera hållbarhet inom projekt är ett helt nytt sätt att arbeta vilket 
kräver nya perspektiv (Shipper et al. 2012: 88ff). För att projektledning ska kunna 
bli mer hållbar krävs tre förändringar vilka är: Scope shift, paradigm shift och ett 
mind shift.  
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Fig.  2  Shipper, R. Silvius, G. & Brink, J. 2012: 90. 

 

2.5.1 Mind shift 

Den första förändringen gäller projektledare och synen på befattningen, både hos 
projektledarna själva och hos andra. Projektledare bör gå från att vara underställda 
till att bli likställda med aktörer som bland annat projektbeställaren. Det behövs 
därför en ny mental inställning, ett ”mind shift” där projektledare bör ta mer 
ansvar för att bidra till en hållbar utveckling inom organisationer. Det kommer 
innebära en förändring där projektledare skaffar sig kunskap inom hållbarhet och 
alltmer utvecklas till specialister och därför kommer att agera som likställda med 
projektbeställare och andra aktörer. Det nya ansvaret ska tas med ett 
förhållningssätt som är etisk försvarbart och transparent eftersom en projektledare 
som ska verka för hållbarhet kommer hamna i situationer där beslut behöver tas i 
etiska dilemman (Shipper et al. 2012: 89).  

Den mentala inställningen behöver även förändras när det kommer till att 
hållbarhetsperspektivet ska integreras inom projektledning då det behövs ett helt 
nytt värdesystem som byter ut det traditionella vinstperspektivet (Silvius et al. 
2012a: 72). Det innebär att när projektledaren accepterar och tar ansvar för 
hållbarhet inom sina projekt har det nya värdesystemet utvecklats vilket driver 
förändringen framåt (Silvius et al. 2012a: 72). 

 

2.5.2 Paradigm shift 

För att integrera hållbarhet i projektledning behövs också ett ”paradigm shift” 
där det mekaniska synsättet bör minskas för att övergå till ett mer holistiskt 
synsätt. Inom traditionell projektledning ligger fokus på förutsägbarhet, kontroll 
och eliminering av risker inom de olika processer som finns under projektets gång 
(Shipper et al. 2012: 88). Shipper et al. (2012: 88) menar att detta inte är 
realistiskt inom de komplexa förändringar som integrering av hållbarhet i projekt 
innebär. I och med att projekt anses vara komplexa för att projektledaren bland 
annat måste hantera uppgifter som innefattar många kombinerade delar som till 
exempel att många människor är inblandade (Jansson & Ljung, 2004: 35), medför 
övergången till ett holistiskt synsätt att projektets omfattning blir än mer komplex 
(Silvius & Shipper 2012: 24). Istället bör detta fokus bytas ut till ett 
tillvägagångssätt som domineras av flexibilitet, komplexitet och möjligheter 
(Shipper et al. 2012: 88). 
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Att projekt är både komplexa och omfattande, innebär också en ökad osäkerhet 
(Jansson & Ljung, 2004: 36). Ljung (2011: 211) menar att det finns olika typer av 
komplexitet beroende på vilka faktorer som påverkar projektet. Det kan till 
exempel vara att projektet är särskilt tekniskt komplicerat, att det innehåller olika 
drivkrafter hos intressenter vars åsikter går isär om till exempel hur prioriteringar 
ska göras. Enligt Shipper et al. (2012: 91f) kan det krävas ett mer iterativt 
arbetsätt för att kunna hantera den komplexitet och osäkerhet som uppstår inom 
just hållbar projektledning. Där bör deltagarna i projektet arbeta framåt i små steg 
i taget. Kommunikation är också en viktig faktor och projektledaren bör ständigt 
föra en dialog med samtliga inblandade i projektet. Dessa arbetsätt har flera 
likheter med hur det som kallas agil projektledning fungerar. Att arbeta agilt 
innebär bland annat att dela upp arbetet i kortare etapper, som maximalt är upp till 
en månad långa vilket minskar känsligheten för förändringar eftersom det efter 
varje avslutad etapp finns möjlighet att ändra och anpassa förutsättningarna 
(Gustavsson 2013: 9f). 

Silvius & Shipper menar att det är välkänt att de mekaniska koncepten inom 
traditionell projektledning har begränsade men att även om så är fallet så är det 
dock inte säkert att det holistiska konceptet ännu är färdigutvecklat (2012: 25). 

 

 
 

Fig.  3  Shipper, R. Silvius, G. & Brink, J. 2012: 88. 

 

2.5.3 Scope shift  

Det behövs även ett “scope shift” eftersom till exempel projekttriangeln som 
används inom traditionell projektledning varken är tillräcklig eller realistiskt att 
använda som koncept enligt Shipper et al. (2012: 88). Detta på grund av att 
projekttriangeln inte lever upp till de förväntningar som krävs för att integrera 
hållbarhet inom projekt. Författarna menar att det behövs en förändring där tid, 
budget och kvalitet överges till förmån för att istället se till sociala, ekonomiska 
och ekologiska aspekter. Eftersom integrering av hållbarhet inom projektledning 
kräver både en förändring inom projektet och hos projektledarna kommer det 
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innebära både nya perspektiv och nya kunskaper (Shipper et al. 2012: 88ff). Efter 
granskning av etablerad forskning har Planko & Silvius (2012) sammanställt sex 
hållbarhetsprinciper (Se Bilaga 1) som följs av en checklista (Se Bilaga 2) för att 
de nya perspektiven ska kunna integreras inom projekt. De sex 
hållbarhetsprinciperna ska fungera som vägledning i arbetet med integrering av 
hållbarhet (Planko & Silvius 2012: 17). Hållbarhetsprinciperna visar på ett antal 
olika överväganden och beskrivningar av olika dilemman som bör beaktas inom 
det aktuella projektet (Silvius & Shipper 2012: 40). De handlar om att balansera 
de tre aspekterna inom hållbarhet på både kort- och lång sikt, där det är viktigt att 
skapa goda effekter från början och att vara uppmärksam på vilka konsekvenser 
olika aktiviteter kommer få. I och med globaliseringen kan internationella aktörer 
vara sammankopplade genom olika processer vilket gör att organisationens 
aktiviteter kan ha påverkan både lokalt och globalt vilket är viktigt att se över och 
att samordna. Hållbarhetsprinciperna handlar även om att konsumera inkomster 
och inte kapital, där resurser inte ska förbrukas fortare än vad de klarar av att 
återhämta sig. Detta gäller resurser inom både sociala, ekonomiska och 
miljömässiga kapital. Organisationen bör också uppvisa en öppenhet med dess 
policys, beslut och åtgärder som tas, samt att de accepterar att de är ansvariga för 
de effekter som deras aktiviteter har på miljön och samhället (Planko & Silvius 
2012: 17). Även projektledare bör ta ansvar för integrering av hållbara aspekter 
inom sina projekt och uppvisa en öppenhet gentemot alla aktörer (Silvius & 
Shipper 2012: 39). När det kommer till hållbar utveckling finns det ett behov av 
att förändra synen på begreppet för att underlätta att individer beter sig och agerar 
i enlighet med värderingarna (Planko & Silvius 2012: 17).  
Då de sex hållbarhetsprinciperna inte ger praktisk beskrivning för att integrera 
hållbarhet i projekt finns en hållbarhetschecklista för projekt och projektledning. 
(Silvius & Shipper 2012?) Den utvecklades under IPMA-seminariet 2010 utifrån 
hållbarhetsindikatorer som Global Reporting Initiativ tagit fram. Checklistan ska 
ge en mer praktisk vägledning på hur hållbarhet kan integreras i projekt och 
projektledning och består av elva kategorier som i sin tur har flertalet indikatorer 
(se Bilaga 2).  Kategorierna har delats upp under någon av de tre pelarna för 
hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, där transport, 
energi, vatten, avfall, material och resurser är de områden som ingår i den 
sistnämnda. Checklistan och dess indikatorer som tagits fram är generella och kan 
ses som en mall för alla typer av projekt. Indikatorerna bör brytas ned ytterligare 
utefter det rådande projektets karaktär för att passa den aktuella verksamheten 
(Silvius & Shipper 2012: 40ff). 

 

2.6 Integrering av hållbarhet i projekt 
Projektledaren har som nämnts ovan möjlighet att påverka att hållbarhet integreras 
i projekt. Detta sker antingen genom att själv styra över vilka åtgärder som tas in 
eller genom att övertyga projektbeställaren om att hållbarhet ska tas med (Shipper 
& Silvius 2012: 103f). Det är viktigt att projektledaren är delaktig från början och 
inte kommer in i genomförandefasen eftersom Silvius et al. (2012a: 78) menar att 
det är störst möjlighet att påverka hållbarhetsaspekter under definiering och 
initiering av projektet. För att kunna formulera mål och en plan för hållbarhet 
inom ett projekt är det viktigt att först ta reda på organisationen mål och 
ambitioner relaterat till hållbarhet, vilket görs bland annat genom diskussion med 
projektbeställaren. Därifrån utgår projektledaren från projektet och nuvarande 
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situation för att avgöra vilka hållbarhetsaspekter som ska tillämpas enligt 
standarden för organisationens hållbarhetsarbete. Därefter granskas bedömningen 
mot checklistan och hållbarhetsprinciperna för att kontrollera vilka indikatorer 
och principer som redan tas hänsyn till i dagsläget inom ramen för projektet. 
Denna analys ger en bild av vilken nivå av hållbarhet projektet uppnår. Analysen 
bör sedan diskuteras med projektbeställaren för att ge en bild av det rådande läget 
och vilka konsekvenser det kan få för bland annat projektet eller organisationen 
samt vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka områden som ska prioriteras för 
att hållbarhet i projektet ska kunna uppnås. När både projektledare och 
projektbeställare är överens kan en plan utvecklas för att kunna genomföra 
förändringarna (Shipper & Silvius 2012:105ff). 

Genom att ta hänsyn till de olika hållbarhetsprinciperna och checklistan kan en 
genomgripande förändring påverka både innehållet och olika processer i projekt. 
Detta betyder att bland annat initiering, planering, utförande och resultat inom 
projektet kommer påverkas (Silvius et al. 2012a: 49ff). Men också valen av 
material och resurser förändras vilket kan bidra till mer hållbara alternativ.  

För att förändringar ska kunna införas på ett framgångsrikt sätt är det oftast 
avgörande att individer vill ändra sitt beteende för att motståndet mot 
förändringarna ska kunna övervinnas (Kotter: 1998) vilket Silvius & Shipper 
(2012:29) också menar är viktigt när det gäller beteenden och värderingar hos 
projektledare för att hållbarhet ska kunna integreras i projekt. 

 

2.7 Faktorer som påverkar miljövänligt beteende 
Med utgångspunkt från Stern (2000) och Kollmuss och Agyeman (2002) ges 
nedan en redogörelse av vilka faktorer som kan anses hindra eller möjliggöra för 
individer att bete sig miljövänligt. Även om fokus i dessa artiklar inte ligger på 
anställda inom organisationer, öppnar Stern (2000) upp för att det finns typer av 
beteenden som påverkar olika beroende på vilka sammanhang individen befinner 
sig inom. 

Inom många olika discipliner har det gjorts försök att förklara vad som ligger 
bakom individers miljövänliga beteende, men Kollmuss och Agyeman (2002) 
menar att det inte är möjligt att hitta en modell som på ett fördelaktigt sätt kan 
täcker in alla faktorer som har effekt då detta är för komplext. Författarna har trots 
detta gjort ett försök och har utifrån studiens granskning av teorier och modeller 
sammanställt de faktorer som visat sig vara mest betydande för beteende som har 
miljöpåverkan. Även Stern (2000) har kartlagt faktorer som endera underlättar 
eller försvårar för individers beteende som syftar till att på olika sätt göra 
förbättringar ur miljösynpunkt, men dessa är mer övergripande när det gäller vad 
som hindrar och vad som möjliggör miljövänligt beteende. Kollmuss och 
Agyeman (2002) har i störst utsträckning lagt mest fokus på inre egenskaper så 
som attityder, värderingar, kunskap och känslor. Både Kollmuss och Agyeman 
och Stern (2000) menar att det är helheten av de samverkande faktorerna som får 
mest effektiv påverkan på huruvida individer beter sig miljövänligt eller inte. 
Beteende som uppenbart har påverkan på miljön kallar Stern impact-oriented 
medan han kallar beteenden där individer drivs av sina avsikter att agerandet ska 
ha effekt för intent-oriented. Den sistnämnda utgör dock ingen garanti för att 
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beteendet får avsedd påverkan eftersom det till exempel kan bygga på felaktiga 
föreställningar. 

Tidigare forskning om varför människor har ett miljövänligt beteende fokuserade i 
stor utsträckning på att öka människors kunskap om miljö. På så sätt skulle 
attityden påverkas vilket i sin tur sedan slutligen ansågs påverka beteendet i en 
mer miljövänlig riktning. Kollmuss och Agyeman (2002) menar däremot att även 
om attityden kan ha inflytande på beteendet påverkar det inte alls i den 
utsträckning som tidigare ansetts vilket gör att ett det finns ett glapp mellan attityd 
och beteende. Kollmuss och Agyemans utgångspunkt är framför allt att många 
faktorer som rör den kunskap och medvetenhet om miljö som individer innehar 
samverkar. Många människors insikter om hur de bör agera kommer ur en 
grundläggande miljökunskap men även om de innehar värderingar och attityder 
som är positiva till miljövänligt beteende (pro-environmental behaviour) så finns 
ofta olika barriärer kan hindra att agerandet blir miljövänligt. Stern et. al (1999) 
tog fram Value- Belief- Norm-teorin (VBN) för att förklara hur individers positiva 
miljöbeteende möjliggörs av deras värderingar, övertygelser och normer. Det är 
dock många olika faktorer som spelar in och Stern (2000) lyfter fram fyra 
kategorier av faktorer och menar att de måste studeras tillsammans eftersom det 
annars finns risk för att gå miste om insikter i och med att kategorierna också 
påverkar varandra. Dessa är kontextuell påverkan, attityd, individuella 
förutsättningar och vanor och beteenden. De redovisas nedan under de 
sammanfattande rubrikerna yttre och inre påverkansfaktorer tillsammans med de 
faktorer som Kollmuss och Agyeman (2002) har sammanställt. 

 

2.7.1 Yttre påverkansfaktorer 

De yttre påverkansfaktorerna är sådana som kan ha effekt på huruvida individer 
beter sig miljövänligt eller inte, men som kommer av sådant som de själva inte 
har förutsättningar för att kontrollera. 

Kontextuella faktorer är sådant som inte har med individen själv att göra utan 
som istället kommer från yttre påverkan. Existerande lagar, prisnivåer, politik, 
tillgänglig teknik, fysisk planering och hur byggnader är utformade är exempel på 
sådant som kan hjälpa eller stjälpa individers möjligheter till att bete sig på ett 
miljövänligt sätt. Vissa av de kontextuella faktorerna kan påverka olika individer 
olika starkt beroende på de individuella förutsättningarna. En kontextuell faktor 
kan också kan vara rådande beteendenormer i samhället som bekräftar den 
generella bilden av hur människor bör agera och som därför försvårar för den 
enskilda individen att bryta mot dessa (Stern 2000). Även Kollmuss och Agyeman 
(2002) tar upp normpåverkat beteende som ”sociala och kulturella faktorer” där 
utformningen på den kultur individer lever i och vilka normer som ryms inom 
denna har inflytande. Agerande som värderas högt kan styra beteendet i en mer 
eller mindre miljövänlig riktning. Kollmuss och Agyeman kallar dessa 
kontextuella faktorer istället för ”institutionella” faktorer. 

Ekonomiska faktorer 
Människors beteende påverkas starkt av ekonomiska faktorer enligt Kollmuss och 
Agyeman (2002) men författarna menar samtidigt att det är svårt att förutse vilka 
effekter olika ekonomiska faktorer faktiskt har då de kan påverka väldigt olika. I 
stor grad är de relaterade till och samverkar med andra faktorer som sociala, 
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infrastrukturella och psykologiska faktorer och därför måste detta sammanhang 
också tas med i beräkningen. Ekonomiska faktorer kan också få människor att 
utföra handlingar som påverkar miljön positivt trots att detta inte är den primära 
avsikten. Detta fenomen utnyttjas i användningen av ekonomiska styrmedel men 
med resultatet att det inte alltid är värderingar som ligger till grund för beteendet, 
vilket skulle kunna vara riskfyllt om det ekonomiska incitamentet tas bort 
(Preuss1991 refererad i Kollmuss & Agyeman 2002) , Dobson 2009: 127) Dobson 
(2009: 128f) menar därför att det är mer långsiktigt effektivt när beteende styrs av 
attityder då attityderna inte påverkas lika starkt av ekonomiska förändringar. 

 

2.7.2 Inre påverkansfaktorer 

De inre påverkansfaktorerna är sådana som kan ha effekt på huruvida individer 
beter sig miljövänligt eller inte, men som utgår från individen själv. 

Attityd 
Attityder spelar en viktigt roll för människors beteende. En individ vars 
värderingar och personliga normer formar en positiv attityd till miljövänligt 
beteende har större möjligheter för att agera på ett sätt som överensstämmer med 
den egna övertygelsen. Det finns dock inga garantier för att en positiv attityd 
påverkar beteendet i den riktningen (Stern 2000). Kollmuss och Agyeman (2002) 
skiljer däremot på värderingar och attityd. Stern har en mer övergripande 
definition av attityd, medan Kollmuss och Agyemans menar att attityder, det vill 
säga de inställningar som individer har gentemot någon eller något, kan vara 
negativa eller positiva och kan till viss del påverka ett miljövänligt beteende, men 
då främst beteenden som inte innebär så stor ansträngning, kostnad eller 
tidsåtgång. Under sin rubrik ”interna faktorer” har Kollmuss och Agyeman även 
(2002) värderingar, motiverande faktorer, känslomässigt engagemang, upplevelse 
av egen kontroll och ansvar och prioriteringar som redovisas nedan, vilket Stern 
(2000) inte har preciserat i lika hög grad. 

Värderingar 
De värderingar en individ har kan påverka den inre motivationen för att agera 
miljövänligt. I störst utsträckning formas våra värderingar av de personer vi har i 
vår närhet, där framför allt familjen har stort inflytande (Kollmuss & Agyeman 
2002). 

Motiverande faktorer 
Individer har olika motiv för beteende som kan ha effekt på miljö och det kan 
variera hur stora och omfattande motiven är. Ibland påverkar motiven våra aktiva 
val, men ibland sker de omedvetet. Ett motiv kan styra ett specifikt beteende men 
kan också vara övergripande, som att någon vill leva på ett miljövänligt sätt. Då 
kan motivet påverka många olika slags beteenden i syfte att uppnå detta 
(Kollmuss & Agyeman 2002). 

Känslomässigt engagemang 
Kollmuss och Agyeman (2002) menar att de känslomässiga band människor 
känner till naturen också kan påverka hur vi reagerar inför miljöproblem och 
därför också kan påverka om vi beter oss miljövänligt eller inte. Många problem 
tilltalar oss inte lika tydligt då de är svåra att förstå vilket utgör ett hinder för att 
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agera då vi inte reagerar lika känslomässigt på dessa. Även om vi reagerar inför 
miljöproblem finns också känslomässiga reaktioner som snarare hindrar val av 
handlingar och beteenden i och med att de får oss att känna skuld. Samtidigt kan 
rädsla och ilska leda till att vi agerar miljövänligt. 

Upplevelse av egen kontroll 
Chansen för att individer ska företa sig miljövänliga handlingar ökar också om de 
själva upplever att de faktiskt har möjlighet att göra skillnad för miljön, det vill 
säga att deras beteende inte är förgäves (Kollmuss & Agyeman 2002). 

Ansvar och prioriteringar 
Då individer känner ansvar ökar chanserna för att de kommer bete sig miljövänligt 
men dessa beteenden kommer också prioriteras utefter vad vi egentligen anser är 
viktigast. Ansvarskänslan kommer från de värderingar och attityder vi innehar, 
men vår upplevelse av påverkansmöjlighet har också inflytande (Kollmuss & 
Agyeman 2002). 

Individuella förutsättningar 
Enligt Stern (2000) utgör individuella förutsättningar hinder eller möjligheter för 
huruvida personer kan komma att bete sig miljövänligt eller inte. Det kan till 
exempel vara vilken social status individen har i samhället, ålder, kön, inkomst, 
befogenheter och tillgänglig tid, sådant som Kollmuss och Agyeman (2002) 
istället benämner ”demografiska faktorer. Även Kollmuss och Agyeman menar att 
kön kan ha betydelse för vilken attityd individer har gentemot miljövänligt 
beteende och om de agerar miljövänligt eller inte. Kvinnor är mer benägna till att 
förändra sitt beteende då de oftare uppvisar ett engagemang som i större 
utsträckning bygger på känslor. De upplever dessutom oftare mer oro när det 
gäller negativ miljöpåverkan än vad män gör. Stern (2000) menar att 
kunskapsnivå är en individuell förutsättning som kan utgöra hinder eller möjlighet 
för att individer ska bete sig på ett miljövänligt sätt. Kollmuss och Agyeman 
(2002) påpekar att när det gäller kunskap krävs en viss baskunskap om 
miljöproblem för att kunna göra medvetna val för att gynna miljön, men 
kunskapen i sig är ingen garanti för att individer ska agera på ett miljömedvetet 
sätt. Inte ens en djup och detaljerad förståelse påverkar med säkerhet det 
slutgiltiga beteendet. 

Miljömedvetenhet 
Kollmuss och Agyeman (2002) tar upp ytterligare en faktor där kunskap ingår 
som en del. Människans beteende påverkar miljön och att vara medveten om detta 
kan påverka huruvida individer agerar miljövänligt eller inte. I begreppet 
miljömedvetenhet (environmental awareness) ingår enligt Kollmuss och Agyeman 
både kognitiv förmåga, känslor och ett visst mått av kunskap. Begränsningar som 
finns för att denna miljömässiga medvetenhet ska påverka beteendet ligger till stor 
del i miljöproblemens natur. En del problematik märks inte av på ett konkret sätt 
förrän det redan har stora negativa effekter, till exempel uttunningen av 
ozonskiktet. Andra problem pågår under så lång tid och sker gradvis så att vi hela 
tiden vänjer oss vid de försämringar som uppstår och därför inte tydligt märker 
skillnader. Miljöproblem är också generellt komplexa och svåra att få grepp om 
och därför har vi svårt att ta in omfattningen av dem (Preuss 1991. Refererad i 
Kollmuss & Agyeman 2002) 
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Vanor och rutiner 
Vanor och rutiner kan göra att individers beteende har effekt på miljön. En 
svårighet med dessa faktorer är att i och med att de ofta sker utan eftertanke så 
kan de vara svåra att påverka. Stern (2000) anser att särskilt inom organisationer 
finns potential för att utveckla ett miljövänligt beteende genom att införa 
standardrutiner. Kollmuss och Agyeman (2002) inkluderar inte vanor och rutiner i 
sin genomgång men har ändå lagt till invanda beteendemönster som en barriär i 
sin modell då de anser att dessa med stor sannolikhet har påverkan på det 
slutgiltiga beteendet.  

 

2.7.3 Typer av beteende som har påverkan på miljön 

Stern (2000) har delat in sina fyra ovan nämnda påverkansfaktorer för individers 
beteende som är betydande för miljö i olika kategorier beroende på vilka av dessa 
faktorer som har störst inflytande. Där återfinns miljöaktivister, människor som 
inte själva är miljöaktivister men som ställer sig positiva till miljölagar och 
styrmedel, och det finns också de som mer riktar in sig på beteende och agerande 
inom den privata sfären. Det finns ytterligare beteenden som individer kan 
använda sig av för att kunna påverka, till exempel personer som i sin roll inom en 
organisation kan ha ett beteende som får effekter på miljön. Dessa beteenden 
påverkas sedan i olika grad av de olika kategorier av påverkansfaktorer som Stern 
kartlagt. För de som arbetar inom en organisation och har möjlighet att påverka 
miljön genom sitt beteende har de kontextuella faktorerna störst betydelse.  

 

2.8 Källkritik och reflektioner  
De teorier som gås igenom ovan handlar om hållbarhet i projekt och vilka faktorer 
som hindrar eller möjliggör ett beteende som har miljöpåverkan. De teorier som 
fokuserar på påverkansfaktorer för miljövänligt beteende utgår i högre grad från 
den enskilda individen medan den teori som handlar specifikt om projektledning 
och hållbarhet istället utgår från en sammantagen bild där projektledaren ingår 
som en del. Dessa teoriavsnitt kan förefalla olika till sin karaktär då de inte båda 
utgår från projektmiljöer men kan båda kopplas till projektledares hinder och 
möjligheter då hen som individ påverkas av både inre och yttre påverkansfaktorer. 
Silvius et al. (2012b:3) och Silvius & Shipper (2012:29) menar att projektledaren 
har stor makt att påverka hållbarhet och att hen måste ta den möjligheten vilket 
gör att vikt läggs vid även individens beteende. Då både Stern (2000) och 
Kollmuss och Agyeman (2002) har sammanställt sådant som möjliggör eller 
hindrar ett miljövänligt beteende är båda dessa perspektiv relevanta för denna 
studien som har fokus på miljöperspektivet i hållbarhetsbegreppet.  

Vi hade i större utsträckning velat använda oss av ett bredare urval av källor när 
det gäller projekt och hållbarhet, och särskilt med specifikt fokus på 
miljöaspekterna i hållbarhetsbegreppet, men mycket av den forskning som finns 
utgår från hållbarhet som helhet och speciellt för projekt i byggbranschen. 
Eftersom miljö är en del av delarna inom hållbarhet och det i hållbarhet är viktigt 
just att se till helheten menar vi att de valda teorierna och modellerna är relevanta 
för studien.  
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Teoridelen som knyter an till hållbarhet i projekt utgår till stor del från boken 
“Sustainability in project managment” som är en bok som ofta förekommer i 
sammanhang där hållbarhet i projekt anses viktigt. De författare som har skrivit 
bidrag till boken är endera forskare eller rutinerade projektledare. Silvius et al. 
(2012) utgår delvis från företags perspektiv, men gäller också för organisationer 
varför vi anser att det i stor utsträckning också går att applicera på offentlig 
verksamhet, i det här fallet kommuner.  

Vi har strävat efter att använda oss både av internationella och svenska referenser 
så som artiklar, böcker, avhandlingar och myndigheters hemsidor för att öka 
studiens trovärdighet.  
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3 Metod 
I kapitlet återfinns en genomgång som syftar till att ge läsaren en utförlig inblick i 
hur arbetet med studien har planerats och genomförts. Steg för steg beskrivs och 
motiveras olika beslut och ställningstagande när det gäller val av metod, 
datainsamling, etiska överväganden, urval och bearbetning av material, men även 
våra tankar kring generaliserbarhet, reliabilitet och försvårande omständigheter 
redovisas. 
_________________________________________________________________ 
 

3.1 Val av metod 
Olika typer av frågeställningar kräver olika undersökningsmetoder för att besvara 
studiens syfte på bästa sätt. Om intresseset är att få fram data som kan mätas och 
presenteras i statistik passar en kvantitativ undersökning bättre, men eftersom 
syftet är att försöka förstå projektledarna och deras upplevelser har vi istället valt 
en kvalitativ metod (Trost 2010: 31f; Nieuwenhuis & Smit 2012: 124f). Studien är 
en fallstudie där de utvalda fallen är exemplifierande, något som Yin (2003: 41) 
menar är lämpligt för att belysa omständigheter som kan finnas i situationer som 
inte är unika eller ovanliga, utan istället uppvisar sådant som skulle kunna passa in 
även på andra fall i en liknande situation. Inom fallstudien har intervjuer gjorts. 
Genom att använda intervju som metod samlas data in genom text och berättelser 
(Nieuwenhuis & Smit 2012: 125) och därför kan intervjuer ge en djupare 
förståelse av upplevelser, åsikter och känslor genom respondenternas egna 
beskrivningar (Nieuwenhuis & Smit 2012: 133). För att ha möjlighet att ställa 
följdfrågor allt eftersom de dyker upp, men ändå ha en grunduppsättning frågor att 
utgå från var de intervjuer som genomfördes semistrukturerade, vilket enligt 
Nieuwenhuis & Smit (2012: 134f) innebär att frågorna nödvändigtvis inte behöver 
ställas i en viss ordning. Eftersom respondenten i ett tidigt skede av intervjun fick 
berätta om sitt projekt, ledde det ofta in på spår som gjorde att det var naturligt att 
ställa vissa frågor tidigare än planerat. Semistrukturerad intervju är ett friare sätt 
än den strukturerade intervjun där avvikelser inte ska göras från intervjuguiden, 
men samtidigt är den mer styrd än det som kallas ostrukturerad intervju, där det 
oftast återfinns en lägre grad av styrning från intervjuarens sida och intervjun 
istället formas mer utifrån respondentens tankar och associationer (Nieuwenhuis 
& Smit 2012: 134f). Det gäller att under intervjun hitta en balans mellan att låta 
respondenten få samtala fritt men att samtidigt se till att de frågor som ställts 
faktiskt besvaras (Holme & Solvang 1997: 99). 

 

3.2 Datainsamling 
 

3.2.1 Utformande av intervjuguide 

Under planeringen inför datainsamlingen sammanställdes en intervjuguide för att 
fungera som ett hjälpmedel till de frågor som skulle ställas. Intervjuguiden utgick 
från flera olika delområden som vi utifrån teorin ansåg relevanta för att kunna 
besvara forskningsfrågan “Vilka hinder och möjligheter upplever kommunala 
projektledare att de har att påverka miljöaspekter inom sina projekt?” och för att 
bygga upp en förståelse kring respondenternas projekt, vilket vi ansåg skulle 
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kunna underlätta vårt fortsatta arbete med empiri-, analys-, och 
diskussionskapitlen. Utifrån de framtagna områdena konstruerades sedan 
intervjufrågorna kopplat till forskningsfrågan (Bryman 2011: 419). se bilaga 3 för 
delområden och intervjufrågor 

När intervjufrågor konstrueras är vissa aspekter viktiga att tänka igenom på 
förhand. Bland annat bör intervjuaren vara uppmärksam på hur frågorna 
formuleras och ställs för att undvika att göra respondenten obekväm eller 
förvirrad. De ska därför inte innehålla påståenden, antaganden och inte heller vara 
ledande eller provocerande (Trost 2010: 98), därför var vi observanta vid 
utformning av intervjufrågorna, framför allt för att undvika att respondenterna 
skulle känna sig skyldiga i fall de inte tagit in miljöaspekter i sina projekt. 
Frågorna bör också formuleras på ett begripligt språk så att respondenterna 
uppfattar frågorna korrekt (Bryman 2011: 419). 

Vid utformandet av intervjuguiden gjordes två testintervjuer med projektledare i 
vår bekantskapskrets för att säkerställa att frågorna var tydliga och att de kom i en 
ordningsföljd som kändes naturlig. Trost (2012: 144) anser att detta upplägg kan 
vara en bra träning inför de riktiga intervjuerna, men tycker samtidigt att det kan 
vara bortkastat att samla in material som inte används. Det var dock aldrig 
avsikten att dessa intervjuer skulle ingå i studien utan de gjordes enbart för att 
kunna bidra till förbättringar. Efter varje provintervju modifierades 
intervjuguiden. 

Den slutgiltiga intervjuguiden var uppdelad upp i två sektioner. Respondenten 
fick börja att berätta om sitt projekt vilket hade två syften; dels att vi skulle kunna 
skapa oss en förståelse för projektet och dess förutsättningar, så som Bryman 
(2011: 419f) menar är viktigt, men också för att det var ett bra sätt att få 
respondenten att komma igång och att leda in tankarna på sitt projekt. Denna del 
innehöll också korta bakgrundsfrågor för att ta reda på till exempel hur länge 
respondenterna arbetat som projektledare. Inledningen av intervjun och de första 
frågorna är viktiga för att ett förtroende mellan respondent och intervjuare ska 
skapas (Trost 2010: 84). De bakgrundsfakta om projekten och respondenterna 
som framkom sorterades in i en tabell på ett överskådligt sätt, men själva tabellen 
var aldrig avsedd att redovisas eftersom respondenterna lovats konfidentialitet (se 
Etiska överväganden 3.6). Tabellen gjordes för att vi enkelt skulle kunna ha detta 
tillgängligt för vår egen räkning under arbetet med studien. Dessa data ingår dock 
i presentationen av projekt och respondenter (återfinns i 4.1), men då är de 
uppdelade av ovan nämnda konfidentialitetsskäl. Den andra delen av intervjun 
inleddes med en fråga om hållbarhet som övergång till frågor om att ta in 
miljöaspekter i projekt. Denna del utformades med forskningsfrågan som 
utgångspunkt men också med stöd av teorier, främst Silvius et al. (2012), Stern 
(2000) och Kollmuss och Agyeman (2002).  

 

3.2.2 Genomförande av intervjuer 

Vid samtliga intervjuer ställde samma person frågorna med utgångspunkt från 
intervjuguiden medan den andre hade som uppgift att vara observatör och vid 
behov fylla i med följdfrågor. Detta för att respondenterna skulle få så liknande 
intervjusituation som möjligt då vi inte ville riskera att vårt sätt att ställa frågorna 
skulle vara olika och kunna påverka förutsättningarna för intervjusituationen. 
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Trost (2010: 74) menar att det kan vara en fördel med två personer som intervjuar, 
men anser också att det föreligger en risk då den som intervjuas kan känna sig i 
underläge. Vid en av intervjuerna kunde dock inte båda närvara och den 
genomfördes därför med bara en intervjuledare. En intervju ägde rum på 
universitetet i en bokad lektionssal medan de andra gjordes på respondenternas 
arbetsplatser. Val av intervjuplats styrdes av respondenterna själva något som 
Trost (2010: 65) också påpekar inte är mer än rätt eftersom de ställer upp och tar 
av sin tid.  

Alla intervjuer spelades in efter att respondenten samtyckt till detta. Fördelen med 
att spela in intervjuer är att det underlättar att koncentrera sig på respondenten 
istället för att anteckna vilket gör att det lättare går att observera kroppsspråket. 
Genom att spela in intervjun ges tillgång till detaljerad information som annars 
kunde ha missats. En nackdel med att spela in är att det krävs mycket tid för att 
lyssna igenom materialet (Trost 2010: 74) och transkribera, trots detta ansåg vi 
ändå att det var nödvändigt för att kunna återgå till värdefulla detaljer så som 
nyanser i rösten och hur respondenten formulerade sig. Intervjuerna varade mellan 
24 minuter och 1 timme. 

 

3.3 Bearbetning av material 
De inspelade ljudfilerna transkriberades, vilket innebär att vi lyssnade på de 
inspelningarna och ordagrant skrev ned vad som sades. Detta gjordes med hjälp 
av programmet Express Scribe. För att analysera, bearbeta och tolka materialet 
användes tematisk analys vilket går ut på att finna mönster och teman i texten 
genom kodning (Kawulich & Holland 2012: 231). Koderna som identifierats 
avser till exempel ord, fraser, eller stycken som ansågs vara betydelsefulla för att 
uppfatta samband. Koderna markerades med en färg och gavs en kommentar. När 
liknade kod upptäcktes markerades den med samma färg. Om inte koden kunde 
matchas mot någon befintlig kod gavs den en ny färg och kommentar. Kawulich 
& Holland (2012: 231) menar att denna process, som de kallar constant 
comparative method, underlättar att kategorisera koderna och forma till olika 
teman. I vårt arbete med den här uppsatsen innebar detta att vi till exempel 
markerade med en överstrykningsfärg sådant som respondenterna nämnde som 
hade med ekonomi att göra och i kommentaren skrevs endera “Hinder” eller 
“Möjlighet” och även en förklaring till varför ekonomin bedömdes som endera 
eller i denna kommentar. Sådant från transkriberingarna som var återkommande 
eller som var särskilt intressant märkets ut om vi ansåg det relevant för studien. 
Kodning som analysmetod har fått kritik för att det kan bli svårt att se helheten 
när stycken plockats ur texten vilket gör att sammanhanget inom den sociala 
situationen kan gå förlorad (Bryman 2011: 510, 526). Det transkriberade 
materialet lästes upprepade gånger för att minska risken att missa väsentlig 
information. Under dessa genomläsningar granskades koderna kritiskt och 
justerades, så som Bryman (2011: 525) menar är ett viktigt steg i den kvalitativa 
dataanalysen. De koder och teman som framkom under den tematiska analysen 
presenteras och utvecklas i empiri och analys i kapitel 4 och ligger till grund till 
diskussionen i kapitel 5.  

För att studien ska bli lättare att förstå och läsa kan citat från respondenterna 
användas (Holme & Solvang 1997: 93). I kapitel 4 återges därför citat för att 
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förtydliga och ge exempel på generella mönster i respondenternas svar men också 
för att lyfta fram sådant som avviker från dessa mönster.  

Det är viktigt att uppmärksamma att det analyserade materialet har gjorts utifrån 
våra tolkningar, vilket påverkar resultatet. Vi tolkar och uppfattar världen på olika 
sätt vilket betyder att resultatet skulle kunna variera om någon annan hade 
analyserat samma material (Kawulich & Holland 2012: 238). 

 

3.4 Urval 
Vår studie har utgått från tre kommuner som vi har valt att namnge A, B och C. 
Kommunerna valdes ut för att de har tydliga styrdokument så som policys, 
visioner, planer, strategier och liknande som har miljöfokus och som fastslår att de 
omfattar alla anställda. Vi valde respondenter från flera kommuner i stället för en 
enda eftersom vi ansåg det intressant då dessa kommuner har olika 
förutsättningar. Från dessa tre kommuner intervjuades sex projektledare. Alla 
respondenter är kvinnor. Projektens återfinns inom flera olika förvaltningar och 
dess omfattning och tidsspann varierar, men en avgränsning var att tiden som 
avsågs avsättas för projekten var över ett år då vi anser att det skulle innebära fler 
möjligheter att kunna påverka miljöaspekter. Våra krav på projekten var också att 
de skulle vara endera pågående på så sätt att planeringsarbetet har påbörjats eller 
nyligen avslutats så att det var lättare att komma ihåg detaljer från projekten. En 
närmare presentation av kommunerna, projektledarna och projekten ges i kapitel 
4.1. 

För att hitta respondenter användes bekvämlighetsurval, vilket innebär att de 
personer som kan tänka sig att ställa upp väljs om de passar inom studiens 
uppställda avgränsningar (Trost 2010: 140). Vi letade upp och kontaktade 
personer som hade god överblick om olika projektledare i de olika kommunerna 
och utifrån dessa personer fick vi tips på projektledare som vi sedan valde ut i de 
fall de passade in i vår urvalsram. Fyra av studiens respondenter hittades via en 
anställd i kommun A som hade god överblick över pågående projekt. I kommun C 
fick vi först via kommunens växel kontakt med en projektledare vars projekt 
visade sig ännu inte kommit igång, men fick då istället av denne ett namn på en 
annan projektledare i ett mer passande projekt. Projektledaren i kommun B 
hittades via ett tips från en person i ytterligare en annan kommun. 

Under processen med att parallellt intervjua, transkribera och analysera fanns en 
öppenhet för möjligheten att eventuellt boka fler intervjuer, men allt eftersom 
arbetet fortskred upplevde vi att vi närmade oss en datamättnad, så som Laher & 
Botha (2012: 88f) menar uppstår när det inte längre framkommer så mycket ny 
information som bedöms som viktigt. Antalet respondenter begränsades därför till 
sex stycken.  

 
3.5 Reliabilitet och generaliserbarhet 
Ett begrepp som brukar förekomma i diskussionen kring reliabilitet och 
generaliserbarhet är validitet, men enligt Bryman (2011: 351) är detta inte relevant 
för kvalitativa studier, då validitet handlar om att mäta, vilket bäst lämpar sig för 
kvantitativa undersökningar. Därför har detta utelämnats. 
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3.5.1 Reliabilitet 

Mentz & Botha (2012: 80ff) menar att en studies reliabilitet handlar om ifall det 
finns möjlighet att nå samma resultat om studien skulle göras om under samma 
givna omständigheter. Detta försvåras av att det finns många inverkande faktorer 
som kan påverka hur respondenter svarar och dessa kan variera mellan olika 
tillfällen. Det kan till exempel bero på var en intervju utförs eller på 
respondentens sinnesstämning. Ett sätt att förbättra studiens reliabilitet är att vara 
flera som bedömer hur något ska tolkas (Mentz & Botha 2012: 80ff) vilket vi 
anser att det faktum att vi arbetat tillsammans med studien har varit positivt för 
reliabiliteten, även om det i övrigt är svårt att göra en helt tillförlitlig kvalitativ 
studie.  

3.5.2 Generaliserbarhet 

Att generalisera resultat innebär att det går att dra slutsatser och göra antagande 
utifrån resultaten och förutsätta att de även stämmer på andra populationer, vilket 
vi anser är problematiskt i den här studien då den har begränsad omfattning. Det 
finns svårigheter med generalisering inom kvalitativ forskning som främst 
grundar sig i att studien utförs på en litet urval av individer inom en grupp vilket 
gör jämförelser nästan omöjligt. Detta betyder att resultaten från kvalitativ 
forskning inte är representativ för en större population utan resultatet bör istället 
generaliseras till teori (Bryman 2011: 369). Även om studien inte kan 
generaliseras kan resultaten i kombination med teorin visa på mönster som skulle 
kunna stämma överens med vad projektledare i andra kommuner upplever som 
hinder och möjligheter för att ta in miljöaspekter i projekt. 

 

3.6 Etiska överväganden 
Det är skillnad på begreppen anonymitet och konfidentialitet (Ogletree & 
Kawulich 2012: 70; Bell & Waters 2016: 64f). Då anonymitet innebär att varken 
läsaren eller forskaren själv känner till identiteten på respondenterna lämpar det 
sig inte för intervjusituationer, men vi har istället strävat efter konfidentialitet så 
långt det går, det vill säga att inte respondenterna inte ska kunna identifieras av 
andra. Enligt Trost (2010: 127) ska de uppgifter som används i en studie vara 
relevanta och fylla en funktion. Vi valde att inte namnge kommunen eller 
respondenterna då vi ansåg att det skulle leda till att respondenterna i större 
utsträckning kunde svara mer fritt, speciellt om de ville framföra kritik mot 
organisationen, kollegor eller arbetssätt. Att namnge kommunerna skulle heller 
inte bidra till att förbättra studien. Av samma anledning namnges inte heller 
projekten och de beskrivs ytterst kortfattat endast för att läsaren ska få en bild av 
vilka typer av projekt det handlar om, då vi anser att det är relevant för att bättre 
kunna förstå projektledarens situation. Projekten beskrivs i ett separat avsnitt för 
att de inte ska gå att koppla ihop med den bokstav som tilldelats kommunen eller 
med det nummer respondenten tilldelats och som används i uppsatsen. För att inte 
avslöja vilka kommuner som deltagit namnges inte några projektmodeller, 
enskilda dokument så som till exempel strategier och policys i de fall de hade 
namn som var unika. I texten skrivs de därför oftast ut som “styrdokument”. Att i 
denna utsträckning kamouflera information har inneburit vissa svårigheter med att 
använda oss av konkreta exempel och har lett till att vi ibland är medvetet vaga 
för att inte respondenterna ska kunna pekas ut. Vid några tillfällen har detaljer 
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också tagits bort ur citat, men har då tydligt markerats var ändringar har gjorts. 
Enstaka citat har också kortats av men ansågs fortfarande ha samma innebörd som 
stycket i sin helhet.  

 

3.7 Försvårande omständigheter 
Då vi båda har grundutbildning inom miljövetenskap föreligger risk att vi i större 
utsträckning än genomsnittet lagt större vikt vid miljöaspekter inom begreppet 
hållbarhet. Dessutom skulle vår egen förförståelse även kunna gjort att vi har en 
bredare tolkning av vilka beslut med miljöpåverkan som faktiskt kan eller bör 
göras. Vi valde att inte på förhand berätta att vi tidigare studerat miljövetenskap 
utan lade fokus på projektledningsstudierna i de fall som respondenterna frågade 
om vår bakgrund innan intervjun. Detta för att undvika att påverka utgången av 
intervjun, då vi ansåg att denna information kunde medföra att respondenten 
upplevde förväntningar på vilka svar de skulle ge, så som Bryman (2011: 22) 
anser att intervjuaren kan påverka respondenten. Däremot finns risk att 
utformningen av några av våra frågor påverkat de förslag som respondenterna 
som gav. 

Projektledarna fick vid den första kontakten reda på att intervjun skulle handla om 
hållbarhet i projekt, vilket gör att det föreligger en risk för att de som valde att 
ställa upp har ett större intresse av området än genomsnittet och därmed inte är 
representativt (Laher & Botha 2012: 93f). 
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4. Empiri och analys  
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna med projektledarna. Innan 
resultatdelen introduceras bakgrundsinformation om kommunerna, deras projekt 
och respondenterna för att ge läsaren en förförståelse av förutsättningarna. 
Empirin analyseras med delar av det teoretiska ramverket, främst den del som 
syftar till beteende av miljöskäl. De teman som är mer omfattande inleds med en 
presentation och följs av en kortare sammanfattning.  
__________________________________________________________________ 
 

4.1 Bakgrundinformation 
 

4.1.1 Kommunen 

Respondenterna som medverkade i intervjun arbetade inom tre olika svenska 
kommuner. Kommun A har en befolkningsmängd på ungefär 100 000 och 
kommunerna B och C har båda runt 10 000 invånare. Från kommun A 
intervjuades fyra projektledare och i kommun B och C intervjuades en 
projektledare i vardera kommun.  

 

4.1.2 Respondenterna 

Av de sex stycken respondenter som medverkade i studien var alla kvinnor. 
Respondenterna befann sig i ett ålderspann mellan cirka 30-60 år. Det fanns en 
stor variation mellan respondenterna när det gällde hur länge de har arbetat inom 
kommunal verksamhet och hur mycket erfarenhet de hade av att arbeta som 
projektledare. En respondent hade jobbat endast något år medan den mest erfarna 
hade varit projektledare i över 15 år. Deras tjänstgöringsgrad inom projektet 
varierade också, där endast tre stycken arbetade med projektet på heltid. I några 
av projekten har projektledaren inte helt eget ansvar utan en eller flera 
delprojektledare fanns också närvarande. 

 

4.1.3 Projekten 

De intervjuade projektledarnas aktuella projekt var ett integrationsprojekt, ett 
vårdprojekt, ett projekt som rör transporter, ett IT projekt och två projekt riktat till 
ungdomar. Enligt Jensen et al. (2007: 12ff) uppdelning av projekttyper i offentlig 
miljö faller tre av dessa in under kategorin förändringsprojekt eftersom de syftar 
till att förbättra eller effektivisera verksamheten och tre projekt är försöksprojekt 
som vänder sig till nya målgrupper och som tar sig an ny typer av uppgifter. Ett 
projekt från varje kategori kan samtidigt räknas som samverkansprojekt då det i 
dessa också finns andra finansiärer och aktörer. Projektens uppskattade längd 
hade en variation mellan cirka ett och ett halvt till tre år. Det varierade även i 
vilket skede projektet befann sig i då ett var i sin förstudiefas, fyra befann sig i 
genomförandefas och ett projekt var nyligen avslutat. Finansieringen för projekten 
kom från den egna kommunen, men två av projekten var också delfinansierade av 
EU-medel. Arbetsprocessen för projektet skiljde sig åt då tre av respondenterna 
använde en projektmodell under projektets gång. Kommun A har egen 
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projektmodell och det finns också en kortare utbildning knuten till denna som 
berörd personal kan gå. Kommun B och C hade ingen egen projektmodell. Vi 
utgick från projektledarens aktuella projekt, men det gick även bra att 
projektledarna pratade i intervjuerna om tidigare projekt som de har lett så länge 
de också var kommunala projekt.  

 

4.2 Hinder och möjligheter 
Under denna rubrik redovisas de hinder och möjligheter för att integrera 
miljöaspekter i projekt som framkommit under intervjuerna. Hinder och 
möjligheter redovisas gemensamt i de påverkansfaktorer som kartlagts. Dessa  är 
projektets förutsättningar, ekonomiska faktorer, kunskap, utbildning och stöd, 
styrning, vanor och rutiner, attityd, engagemang och motivation, praktiska 
möjligheter, kommunikation, motsättningar och konflikter och prioriteringar. 
De teman som är mer omfattande presenteras först översiktligt och följs av en 
kortare sammanfattning.  
 

4.2.1 Projektets förutsättningar 

Det framkom flera hinder och möjligheter som var särskilt kopplade till projektet 
förutsättningar. Fyra delområden hittades vilka är påverkningsmöjligheter, 
planering, projektmodell och projektets storlek. Dock varierade inställningen till 
hur de såg på hindren och dess påverkansgrad ansågs variera. 
 

Påverkningsmöjligheter 
Silvius et al (2012b:3) menar att projektledare idag har stor möjlighet att påverka 
så att hållbarhet och miljöaspekter integreras i projekt då de har stor potential till 
att styra över och inom sina projekt. Enligt Kollmuss och Agyeman (2002) är det 
större möjlighet att individer agerar miljövänligt när de upplever att de har 
möjligheter att åstadkomma en skillnad. Under intervjuerna framkom sådant som 
härrörde från projektledarnas syn på sina egna möjligheter att generellt kunna 
påverka under projektets gång. Nästan alla uppgav att de inom vissa angivna 
ramar kunna ta in miljöaspekter inom sina projekt.  

Jag tycker att man har stor påverkningsmöjligheter som 
projektledare och jag kan väl tycka ibland att det gäller att använda 
den möjligheten. Det tror jag att man behöver tänka på som 
projektledare emellan åt. Vad är det för möjligheter i det här 
liksom? Hur kan jag påverka åt ett positivt håll? Vad det nu än 
handlar om så har man den makten och möjligheten skulle jag vilja 
säga. - Respondent A1 
[Om en specifik miljöåtgärd i hennes projekt] Det är klart att jag 
hade ju en stor inverkan på hur det skulle ske, för man kan ju välja 
hur mycket man vill se till hållbarhet tänker jag. Antingen gör man 
det minsta lilla eller så försöker man att hitta lösningar i allt man 
gör, så jag var noga med att få med en person med mycket 
kompetens inom miljöfrågor som fick vara med och liksom bevaka 
och komma med idéer. Så att vi ligger lite i framkant. - Respondent 
A2  
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Den faktiska möjlighet att kunna företa sig miljövänliga handlingar utgörs av den 
möjlighet till påverkningsgrad som projektledaren har vilket i sin tur är beroende 
på vilka befogenheter hen har. Sett till Sterns (2000) teori innebär detta en 
kontextuell faktor då den utgörs av projektets begränsningar, medan själva 
upplevelsen av kontroll är en inre påverkansfaktor enligt Kollmuss och Agyemans 
(2002) resonemang. 

Trots att samtliga uppgav att de hade möjligheter att påverka sina projekt fanns 
många hinder för att integrera hållbarhet och miljöaspekter inom projekten. Alla 
hinder som framkommit finns redovisade under olika rubriker i detta kapitel. 

 

Planering  
De instruktioner som respondenterna fick inför projektet uppvisade vissa 
skillnader. Inom några projekt upplevdes riktlinjerna relativt fria att skapa 
projektet utifrån medans andra innehöll strikt utsatta ramar att hålla sig inom. Det 
som alla respondenter hade gemensamt var att de på något sätt kunde vara med 
och påverka projektets utformning även om graden av påverkansmöjlighet 
varierade.  

De åtgärder som nämndes av flest respondenter handlade om hur arbetet i 
planeringsfasen kan bidra till att underlätta att ta in miljöaspekter i projekt. Fyra 
respondenter menade att miljöaspekterna bör tas in i ett tidigt skede av 
planeringen för att kunna få så bra effekt som möjligt. Detta på grund av att det 
var större risk för att miljöaspekter uteblev om inte miljö och hållbarhet togs upp 
för diskussion under planeringsfasen. 

Flera nämnde att de ansåg att det är viktigt att tänka långsiktigt för att kunna 
förstå och se vilka miljökonsekvenser projektet kan få och respondent A1 
berättade att hon regelbundet gör swot-analyser1 för att i förväg kunna kartlägga 
bland annat möjligheter och hot. Hon ansåg även att det är viktigt att även se till 
det förflutna.  

En projektledare ska ha mer än två ögon så att man kan se framåt, 
bakåt och åt sidan. Annars så blir det inte bra. Man måste ju vara 
här och nu i projektet men ändå där framme också och så förstå 
historien för att nå framgång i projektet, annars så blir det ju inte så 
bra. - Respondent A1 

Långsiktighet (Planko & Silvius 2012: 30ff), ett tidigt hänsynstagande till 
miljöaspekter och projektledarens närvaro i tidigt skede är någonting som Silvius 
et al. (2012a: 78) menar är betydande för att ta in hållbarhetsaspekter i projekt. 
Detta var någonting som flera av respondenterna tog upp när det gällde deras 
projekt, då de uppgav att de hade möjlighet att påverka utformandet av projektet, 
vilket också är en aspekt som Silvius et al (2012b: 3) menar är viktigt och att detta 
är en möjlighet som ska utnyttjas av projektledare eftersom det kan leda till en 
ökad hållbarhet i projekt.  

 

																																																													
1	SWOT-analys	är	ett	verktyg	för	att	bedöma	styrkor,	svagheter,	möjligheter	och	hot.	(Jansson	&	
Ljung	2004:	153)	
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Projektmodell 
När det kom till projektmodeller var det endast respondenterna från kommun A 
som uppgav att det fanns en att tillgå inom kommunen, dock var det bara tre 
respondenter som utgick från denna projektmodell i deras nuvarande projekt. 
Inom kommun A skiljde det sig åt huruvida respondenterna upplevde att 
kommunens projektmodell innehåller stöd för att integrera miljöaspekter. Det 
fanns heller inte några checklistor eller liknande för just detta ändamål. Däremot 
angav respondent A3 att hon tyckte det fanns gott stöd i projektmodellen i och 
med att det anges att de olika delarna i kommunens styrdokument, där miljö ingår, 
ska vägas in där.  

Två respondenter från olika kommuner var projektledare i olika typer av EU-
projekt vilket gjorde att de hade särskilda mallar och dokument att utgå från och 
därmed inte använde sig av någon kommunal projektmodell. Här menade den ena 
av dessa respondenter att hållbarhet och miljöaspekter fanns inkluderat i 
projektspecifikationen, medan den andra upplevde att det inte innebar något stöd 
gällande detta.  

Då de flesta av respondenterna uppgav att det varken fanns checklistor eller stöd i 
den befintliga projektmodellen för att ta in miljöaspekter i projektet kan detta 
enligt Shipper et al. (2012: 88ff) resonemang visa på att det finns ett behov av 
verktyg och strategier för att ta in hållbarhet rutinmässigt i projekt, där 
miljöhänsyn ingår som en del. Även Stern (2000) påpekar att rutiner inom 
organisationer kan bidra till möjligheter att främja ett miljövänligt beteende. 

 

Projektets storlek 
Respondent 4 angav också att hon upplevde att projektets storlek kunde utgöra ett 
hinder för att ta in miljöaspekter i projektet. “Det är nog lättare när det är små 
projekt att man kan titta på det. I sådana här stora övergripande projekt är det så 
himla mycket annat att hålla reda på i det praktiska.”  

Även här kan Shipper et al. (2012: 88ff) resonemang som presenterats ovan vara 
betydande då det syftar till vikten av strategier och verktyg för rutinmässig 
integrering av miljöaspekter. Detta skulle kunna möjligöra att projektets storlek 
inte utgör ett hinder för att miljöhänsyn i projektet skall kunna tas.  

 

Sammanfattning av projektets förutsättningar.  
Sammanfattningsvis var de möjligheter som framkom bland annat att nästan alla 
respondenter upplevde att de hade en möjlighet att påverka sina projekt fast i 
varierad grad. Långsiktighet och tidigt hänsynstagande ansågs viktigt vid 
integrering av miljöaspekter av några respondenter. Ett annat hinder var att några 
av respondenterna uppgav att det varken fanns projektmodell, checklistor eller 
stöd i den befintliga projektmodellen för att ta in miljöaspekter i projektet, lika så 
instruktioner i uppdraget, men dessa upplevdes även kunna bidra till att öka 
möjligheterna i de fall de inte var så strikta. Projektets storlek kunde också verka 
hindrande 
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4.2.2 Ekonomiska faktorer 

Det framkom både hinder och möjligheter där ekonomiska faktorer kan begränsa 
eller möjliggöra att miljöhänsyn kan tas inom projekt. Samtliga personer ansåg 
att ekonomin är hinder för att kunna ta miljöhänsyn, endast två personer nämnde 
att ekonomin samtidigt kunde vara en möjlighet.  

Ekonomiska faktorer upplevdes i stor utsträckning som hinder på olika sätt för att 
kunna ta in miljöaspekter i projekt. Enligt Kollmuss och Agyeman (2002) är 
individens ekonomiska förutsättningar en påverkansfaktor, men i det här fallet är 
det istället ekonomiska faktorer inom kommunerna som avses. Projektets budget 
blir också en kontextuell och yttre påverkansfaktor sett till Sterns (2000) och 
Kollmuss & Agyemans (2002) resonemang då det är något som projektledarna 
måste förhålla sig till. Den faktor som nästan alla respondenter nämnde var att 
projektets budget är begränsad och därför inte alltid kan inrymma de extra 
kostnader som miljöarbete kan innebära. Skulle miljöarbetet dessutom vara 
tidskrävande nämnde några respondenter också att det inte hinns med inom ramen 
för projektet vilket skulle leda till ytterligare kostnader om projektet drar ut på 
tiden. Att projekt är av engångskaraktär och har en budget avsedd för just ett 
enskilt projekt gör att det är svårare med att tänka långsiktigt kring ett projekt och 
är en av de faktorer som gör att hållbarhet och projekt skiljer sig åt (Silvius & 
Shipper 2012: 29f). Inom en kommun kan det också finnas målrelaterade 
intressekonflikter som gör att just hållbarhets- och miljöarbete blir mer 
komplicerat då ekonomi och tillväxt ofta bedöms som viktigare (Naturvårdsverket 
2007). Relationen mellan ekonomin och miljöarbete kunde också upplevas som en 
motsättning hos andra inom organisationen vilket ibland kan försvåra arbetet.  

Sitter man och pratar och öppet om miljön så är de flesta för att 
man ska jobba med hållbarhetsfrågor och att det är klart att miljön 
är viktig men sen när man sätter det i relation till pengar så kanske 
den inte blir alls lika viktigt. Så det är ju det som är svårigheten 
egentligen; att när det väl kostar pengar så är det ju inte alla som 
tycker att det är lika viktigt, och det kan jag förstå också att 
någonstans så går det ju en brytpunkt. - Respondent A2 

Flera respondenter påtalade att det som tjänsteman inom kommunal förvaltning 
innebär att rätta sig efter det politiska klimatet. De satsningar som beslutas där ska 
genomföras i verksamheten vilket också betyder att projektets budget eller 
finansiering kan vara beroende av de politiska ambitionerna.  

När man jobbar i kommunal eller offentlig verksamhet skulle jag 
vilja säga så är det inte alltid att man har en projektbudget. Det 
beror på typen av projekt och politiska viljan och om det finns en 
väldigt stark politisk vilja till att något ska göra då kan det vara så 
att det kan avsättas pengar annars så ska det rymmas inom befintlig 
ram och det här innebär ju att man får trolla med knäna ibland och 
man får liksom jobba ganska friskt som projektledare för att få till 
de här pengarna. - Respondent A1 

Trots att ekonomiska faktorer var det som flest angav som hinder för att ta in 
miljöaspekter både i de projekt de nu drev och allmänt inom kommunala projekt, 
kunde det också finnas ekonomiska aspekter som istället innebar möjligheter. 
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Respondent A1 uppgav att det kunde vara lättare att få beviljat pengar till projekt 
om resultatet förväntades leda till positiva miljöeffekter. Flera respondenter tog 
upp att åtgärder som syftade till att spara pengar kunde gynna miljön. Projektet 
som respondent A4 driver är i stor utsträckning styrt av ekonomiska faktorer 
eftersom ett av huvudsyftena är att minska kostnader. På frågan om respondenten 
ansåg att projektet har påverkan på miljön, fick vi först ett nekande svar, som 
sedan omvärderades och som vid en utveckling av resonemanget visade sig 
innebära en stor minskning av antalet arbetsresor, men där detta endast är en 
bieffekt av en effektivisering av ekonomiska skäl. Projektet kommer leda till stora 
miljövinster när det är genomfört och resultatet är implementerat i berörd 
förvaltning. Detta stämmer överens med Kollmuss och Agyeman (2002), Preuss 
1991 (refererad i Kollmuss & Agyeman 2002) och Dobson (2009: 126f) då 
kostnadsbesparingar kan stimulera ett miljövänligt beteende. De ekonomiska 
faktorerna blir för projektet i fråga om transporter snarare en möjlighet för att 
kunna integrera miljöaspekter, medan ekonomin inom projektets andra delar 
istället kan utgöra ett hinder för andra val. Stern (2000) kallar beteende som har 
en påverkan på miljö men där detta är inte den primära avsikten för impact-
oriented. Detta var vanligast förekommande bland de intervjuade projektledarna, 
vilket har naturliga orsaker eftersom vi valt ut projekt som inte haft ett uttalat 
miljösyfte som första prioritet. I respondent A2:s projekt däremot har ett delsyfte 
varit att minska transporter av miljöskäl och kan därför räknas som intent-
oriented.  

Samtliga respondenter uppgav att ekonomi är ett hinder i miljöarbetet vilket 
indikerar att de ekonomiska ramarna kan försvåra användningen av det holistiska 
perspektiv som Shipper et al. (2012: 88ff) förespråkar, där ett mer hållbart 
perspektiv ska antas genom att ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 
ska tillskrivas lika mycket värde.  

 

Sammanfattning av ekonomiska faktorer 
Sammanfattningsvis upplevdes ekonomiska faktorer i stor utsträckning som ett 
hinder för att miljöhänsyn ska kunna genomföras främst eftersom budgeten är 
begränsad, miljöarbete innebär extra kostnader och att finansiering kan vara 
beroende av politiska intressen. Dock kunde också miljöintressen möjliggöra en 
ökad budget och åtgärder i projektet för att minska kostnader kunde leda till 
bieffekter som gynnade miljön. 

 

4.2.3 Kunskap, utbildning och stöd 

Under intervjuerna framkom hinder och möjligheter som handlade om kunskap, 
utbildning och stöd och då dessa i hög grad är relaterade till varandra och svåra 
att åtskilja redovisas dessa tillsammans. 

På frågan hur respondenterna upplevde sin egen kunskap för att ta in 
miljöaspekter i projekt uppgav de flesta att de har en generell kunskap. 
Respondenten i kommun B menade dock att hon inte kunde så mycket om detta 
området men skulle vilja lära sig mer. En respondent ansåg sig ha ganska mycket 
kunskap för att själv kunna ta in miljöaspekter i projekt. I de fall där respondenten 
ansåg att hon själv inte hade tillräckligt med kompetens kring miljöfrågor var en 
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vanlig strategi för att komplettera detta att ta hjälp och stöd av andra som följande 
citat av respondent C1 illustrerar: “Jag kommer ju inte driva det utan det kommer 
ju bli experterna inom deras egna områden som kommer att behöva ha med det 
här i sitt tänk när vi börjar med projektet.”  

Andra respondenter påpekade också att specifik miljökompetens finns tillgänglig 
inom kommunen. 

Jag har ju [en annan typ av] utbildning så att jag har egentligen inte 
jobbat med hållbarhetsfrågor eller miljöfrågor överhuvudtaget. Det 
är helt nytt för mig, men däremot så ser jag väl också att som 
projektledare behöver man ju inte sitta på all kompetens själv, utan 
det som gör att man kan vara en bra projektledare det är ju att ta in 
kompetens för att komplettera. Respondent A2 

Genom att ta hjälp av andra kunde det vara möjligt att kringgå de hinder som brist 
på egen detaljerad kunskap kunde innebära. Alla respondenter utom en uppgav att 
de kände till var och vem/vilka de ska vända sig till. Respondent A2 menade att 
placeringen av arbetsplatsen kan göra att “man nog får kämpa lite extra själv för 
att få med det” för de som inte har miljöförvaltning eller kunnig miljöpersonal 
nära till hands. Två av respondenterna från kommun A nämnde också en 
miljöutbildning som hölls för några år sedan och som alla anställda gick.  

Samtliga respondenter ansåg att deras projekt har påverkan på miljön även om en 
respondent initialt svarade nej, men sedan ändrade sig. Det var främst de positiva 
effekterna på miljön som nämndes som exempel på denna frågan. Framför allt var 
det minskat antal transporter och arbetsresor och minskat antal pappersutskrifter 
som togs upp, där båda dessa förbättringar ansågs ha uppkommit tack vare ökad 
användning av digitala hjälpmedel. Några respondenter menade att det mesta som 
vi människor företar oss har effekter på miljön, men nämnde inga specifika 
negativa miljöeffekter av sina projekt. “Allt som vi gör har väl påverkan på 
miljön, men alltså jag tror inte att man tänker på det, men visst så har det väl det.” 
 - Respondent C1 

Kollmuss och Agyeman (2002) menar att en svårighet kring miljöproblem är att 
det är svårt att ta in omfattningen av dem och förstå sammanhanget då de ofta är  
komplexa och enligt Planko och Silvius (2012: 17f) hållbarhetsprinciper bör 
projektledaren vara uppmärksam på vilka konsekvenser olika aktiviteter får på 
både kort- och långsikt samt hur de kan påverka både på global och lokal nivå. 
Detta kan innebära en svårighet om projektledarna inte besitter kunskap inom 
området. Kunskap och miljömedvetenhet är faktorer som Kollmuss och Agyeman 
(2002) menar påverkar miljövänligt beteende, därför är det en viktig möjlighet för 
projektledarna att kunna få stöttning från andra som innehar en mer djupgående 
miljökompetens. Som nämnts ovan uppgav nästan alla respondenter att de vet var 
de ska vända sig för att få hjälp med att ta in miljöaspekter i sina projekt men 
ingen av dem ansåg att de helt på egen hand hade tillräcklig kunskap för att på ett 
heltäckande sätt kunna klara detta. Komplexiteten inom miljöområdet kan bidra 
till att det finns en risk för att det är svårt för projektledarna att se vilka 
möjligheter till positiv miljöpåverkan som deras projekt kan inrymma och att 
dessutom koppla lämpliga åtgärder till dessa. Även om kunskapen i sig enligt 
Kollmuss och Agyeman (2002) inte automatiskt innebär ett miljövänligt agerande, 
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skulle det ändå kunna utgöra en förutsättning för projektledaren att förstå när hen 
behöver hjälp. 

 

Sammanfattning av kunskap utbildning och stöd 
Sammanfattningsvis ansåg de flesta respondenter att de hade generell kunskap 
men de tog även stöd och hjälp av andra där de ansåg att deras kunskap inte räckte 
till, men en respondent visste inte var eller vem hon skulle vända sig till. Samtliga 
ansåg att de ville ha mer kunskap och lära sig mer. Alla respondenter menade 
också att deras projekt hade miljöpåverkan fast enbart positiva effekter på miljön 
nämndes och flera av dessa effekter var bieffekter som uppkommit av andra 
anledningar, främst ekonomiska, då miljöaspekter inte varit huvudfokus.  

 

4.2.4. Styrning 

Nedan redovisas sådant som påverkar respondenterna och som kan kopplas till 
olika former av styrning. Politik, styrdokument och arbetsuppdrag återfinns under 
egna rubriker, men är tätt sammankopplade då de påverkar varandra.  

Politik 
När det gällde den politiska viljan och ambitionen för att jobba med miljöfrågor 
upplevde nästan alla respondenter den som god. Respondent A2 menade att 
politikernas strävan var en sporrande uppgift för att arbeta fram bra resultat av 
miljöåtgärder. Ingen av de projektledare vi intervjuade ledde projekt vars enda 
syfte var att minska miljöpåverkan, och hälften av respondenterna uppgav att de 
inte upplevde förväntningar att ta in miljöaspekter i sitt projekt. Den andra hälften 
av respondenterna menade att de kände förväntningar från politiskt håll för att ta 
in miljöaspekter i sina projekt. Respondent A1 påpekade att detta ingår i det 
uppdrag som alla anställda inom kommunen har. Respondent B1 upplevde att hon 
hade en frihet att utforma sitt arbetsuppdrag och att kunna anpassa det efter sin 
kommuns förutsättningar. Flera respondenter uppgav också att det varierade från 
projekt till projekt huruvida de upplevde förväntningar på att ta in miljöaspekter 
eller inte. Några respondenter menade att det främst hade att göra med att det inte 
var syftet med projektet. ”Jag tror att man... man måste ju ha med de här 
hållbarhetsstrategierna i tänket, men fokuset ligger någon annanstans och det är 
ju, alltså vad som är själva kärnan med projektet.” - Respondent A4  

Då hälften av respondenterna inte upplevde förväntningar på att ta in 
miljöaspekter samt att det varierade från projekt till projekt beroende på syftet, 
kan det enligt Silvius (2012) resonemang innebära att det är viktigt att införa 
verktyg för att miljöaspekter rutinmässigt ska tas in inom projektet oberoende vad 
projektets syfte är.  

Styrdokument 
Styrdokument spelar en viktig roll som riktlinje och ger möjligheter att kunna 
arbeta med miljöfrågor inom projekt. Det fanns en variation för hur de 
styrdokument som är kopplade till miljö var närvarande i arbetet med projektet. 
Respondent B1 uppgav att hon varken har fått utbildning eller genomgång av 
kommunens miljörelaterade styrdokument.  
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...det finns, men inte till projektet, men det finns ju inom 
kommunen. Men jag har nog lite dålig koll på det. Det måste 
finnas, men jag kan inte säga att jag har sett det. - Respondent B1 

Detta skulle enligt Sterns (2000) och Kollmuss och Agyemans (2002) resonemang 
kunna leda till att individuella förutsättningar, vanor och rutiner och attityder får 
ett större inflytande på beteende eftersom stödet från den kontextuella faktorn som 
miljöpolicyn utgör har minskat i och med att den inte är lika tydligt framträdande.  

Särskilt märktes kunskapen om styrdokumenten hos de intervjuade projektledarna 
i kommun A. De som nyanställs där får en kortare introduktion gällande 
styrdokument och policys, men respondent A1 menar att tidpunkten för denna 
introduktion kan göra att denna information kan vara svår att ta till sig.  

... men det kan jag känna att även om jag får det när jag är 
nyanställd så är det så mycket annat som händer i mitt liv då, Vissa 
saker hör jag och vissa andra saker passerar bara. Det är inte 
aktuellt för mig just nu. - Respondent A1  

Respondenterna i kommun A återkom vid ett flertal tillfällen till kommunens 
styrdokument och de var insatta och uppdaterade angående de delar som rörde hur 
miljöfrågor ska hanteras och vilka mål som finns, men även i kommun C kunde 
styrdokumentens närvaro urskiljas i respondent C1:s mycket snarlika resonemang: 
“Det ska man ju ha som ett tänk när man planerar. Vi har ju mål i kommunen med 
miljön och dom får vi ju ta med oss när vi planerar olika saker.” 

Vi har ju uppdrag och vi jobbar ju i en politisk organisation och 
våra politiker sätter upp strategiska mål för oss. I dem så ingår det 
en hållbarhet och det är en hållbarhet mot miljön, eftersom vi nu 
pratar om det. Inte minst så är det det. Det ligger krav på oss, allt 
jag göra i mitt jobb ska innehålla det tänket, så gör man inte det så 
gör man inte rätt. Så är det! - Respondent A1  
 

Arbetsuppdrag 
Projektledarrollen och arbetsuppdraget inom ramen för projektet innebär ett eget 
ansvar för att vara uppdaterad på aktuella styrdokument, vilket också några 
respondenter menade kan utgöra ett hinder för att ta in miljöaspekter i projekt. 
Respondent A2 påpekade att “ Det är ju mycket upp till en själv och läsa igenom 
och utnyttja dem. Man kan ju i princip leda ett projekt utan att titta på de papprena 
överhuvudtaget.” Silvius et al (2012b: 3) menar att det är projektledarens ansvar 
att ta in miljöaspekter i projektet just för att det är de som har den möjligheten. 
Kollmuss och Agyeman (2002) menar att ansvarskänslor kan bidra till att 
individer agerar på ett miljövänligt sätt. Sammantaget visade sådant 
projektledarna sa och sättet de uttryckte sig på att de flesta kände ansvar för att ta 
in miljöaspekter i sina projekt, vilket innebär bättre förutsättningar för att faktiskt 
agera. 

Enligt respondent A2 kan reglerna för upphandling innebära en möjlighet att 
påverka miljöaspekter då projektledaren kan ställa miljökrav som gör att 
miljövänligare företag kan väljas och dessutom kan det också gynna lokala 
leverantörer. Samtidigt upplevdes reglerna för upphandling också av några 
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respondenter som ett hinder i och med att det är väldigt styrt och att det ibland inte 
går att ställa för höga miljökrav på grund av risk för att exkludera allt för många 
intressenter.  

Både styrdokument och upphandlingsavtal faller under det som Stern (2000) anser 
är kontextuella faktorer som innebär yttre ramar kan påverka beteende. De kan, 
vilket respondenternas svar tyder på, både utgöra hinder och möjligheter för 
projektledaren att ta beslut och agera på sätt som gynnar miljön.  

 

Sammanfattning av styrning 
Sammanfattningsvis upplevde samtliga respondenter den politiska viljan och 
ambitionen att arbeta med miljöfrågor som god men när det kom till upplevda 
förväntningar på projektledarna att ta in miljöaspekter inom sina projekt skiljde 
sid detta åt. Enbart hälften uppgav att de kände att de förväntades göra detta och 
att förväntningarna då kom från politiskt håll och flera menade att det varierade 
beroende på projektets syfte. Gällande miljörelaterade styrdokument varierade 
respondenternas upplevelse av dess närvaro då vissa fått utbildning och 
genomgång i dessa medan en respondent menade att hon fått varken eller. Det 
framkom också att det innebär stort eget ansvar att för projektledarna att vara 
uppdaterad på styrdokument och att ta in miljöaspekter inom projektet. Det visade 
sig också att lagar kring upphandling både kan främja och förhindra miljöarbete.  

 

4.2.5 Vanor och rutiner 

Nedan redovisas betydelsen av vanor och rutiner för projektledarna både när det 
gällde möjligheter och hinder för att integrera miljöaspekter i sina projekt. Detta 
härrörde från styrdokument och vardagliga rutiner och normer.  

Att resonera kring miljöfrågor upplevdes av respondenterna inom kommun A och 
kommun C, som en väl inarbetad vana tack vare tydliga styrdokument. 

Det är väldigt naturligt tycker jag att ha med sig miljöfrågan. Vi har 
ju vårt övergripande styrdokument här i [kommun A] och där är ju 
miljömålet ett av flera. Vi ska ju jobba med mål både externt och 
internt så på något sätt har man med det i ryggraden. Det är helt 
naturligt. Det är ingenting som liksom vi behöver lyfta frågan sådär 
bredvid, utan det är naturligt att ha med det. En viktig sak av andra 
viktiga saker. - Respondent A3 

När det gällde planeringen och genomförande av projektet föreföll det enklare att 
integrera miljöaspekter för de projektledare som ansåg att det finns tydligt 
avsedda styrdokument för just detta ändamål som ofta diskuteras i olika 
sammanhang. Dessa styrdokument påverkade då arbetsrutinerna positivt inom 
projektet. De kommuner vars projektledare i mindre grad ansåg sig ha stöd i 
styrdokument borde enligt Sterns (2000), Planko & Silvius (2012: 17f) och Silvius 
& Shippers (2012: 40) resonemang i större grad införa standardrutiner för att 
förenkla arbetet med att ta in miljöaspekter i projekt.  

Flera av respondenterna vittnade om att det i arbetets vardagliga rutiner, både 
inom projektets ramar och inom verksamheten generellt, ibland finns en kultur där 
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miljövänligt beteende och arbetssätt utgör normen. Framför allt märktes detta hos 
de respondenter som tog upp resvanor hos personal.  

Vi går eller cyklar om man inte har väldigt ont om tid. Vi har ju 
ganska långt mellan våra byggnader. Det kan ju vara några 
kilometer men det är helt naturligt att ta cykeln. Man skulle bli 
förvånad om någon tog bilen, i alla fall med de jag samarbetar med 
inom kommunen. - Respondent A3 

Vanor och rutiner ligger enligt Stern (2000) hos individen men i det här fallet blir 
det framför allt de vanor och rutiner som finns inom organisationen som påverkar 
möjligheter för att ta in miljöaspekter i projekt. Dessa rutiner kan då bli yttre 
påverkansfaktorer eftersom de endera möjliggör eller hindrar ett miljövänligt 
beteende. Befintliga normer har betydelse för beteende enligt Stern (2000) och 
Kollmuss och Agyeman (2002) och utgör en yttre påverkansfaktor, vilket också 
kunde spåras hos flera respondenter när det gällde miljöarbete inom projektet och 
verksamheten generellt. I det här fallet är det främst de normer som finns inom 
organisationen och projektet som påverkar. 

 

Sammanfattning av vanor och rutiner 
Sammanfattningsvis ansåg flera av respondenterna att miljöfrågor var väl 
integrerade i dagliga rutiner inom projekten och verksamheten och att ett arbetsätt 
som innehöll miljövänligt beteende utgjorde en norm, åtminstone inom vissa 
områden. Inom kommun A och C menade några av respondenterna att detta till 
stor del berodde på inarbetade styrdokument vilket möjliggjorde och förenklade 
integrering av miljöaspekter inom projekt. 

 

4.2.6 Attityd, engagemang och motivation 

I den delen av intervjun som tog upp hållbarhet var miljöperspektivet det som 
nämndes flest gånger, vilket tyder på att tankar kring miljö finns närvarande hos 
respondenterna. Fem respondenter tog upp detta och det verkade vara en utbredd 
uppfattning bland dessa att miljön är det som allra främst förknippas med 
hållbarhet, men tre personer tog också upp det ekonomiska perspektivet och de 
ramar som ekonomin innebär för deras aktuella projekt och för kommunala 
projekt i allmänhet. De två respondenter som tog upp långsiktighet i samband med 
frågor om hållbarhet, gjorde det just i samband med det ekonomiska perspektivet 
och menade att ekonomin inte fick äventyras. Nedanstående citat av respondent 
A1 är talande för alla tre ovan nämnda resonemang.  

När vi pratar om hållbarhet så tänker man oftast miljö tycker jag 
och ingenting annat, men det är ju det här att det ska hålla över tid 
också. Det är ju nog så viktigt, och då är det ju inte bara miljön det 
handlar om utan väldigt mycket ekonomi i min värld. När vi är 
färdiga med det här projektet så ska vi ha genomfört saker som kan 
hålla över tid. Det får inte vara några dagsländor, plus att vi jobbar 
ju med skattemedel vi kan inte liksom inte sitta och flippa ut hur 
som haver, det är inte okej, utan det måste vara en hållbarhetstanke 
hela vägen hela tiden. - Respondent A1 



	

	 34	

Två respondenter nämnde det sociala perspektivet av hållbarhet i just den här 
intervjusektionen, även om fler tog upp det under andra delar av intervjun, särskilt 
då av de respondenter som ledde vård-, integrations- och ungdomsprojekt.  

Det fanns ett intresse för miljöfrågor bland respondenterna. Engagemang och en 
positiv attityd kunde märkas hos de allra flesta. Även om det finns risk för att 
intervjuareffekten och upplevda förväntningar hos respondenten på vad de skulle 
svara (Bryman 2011: 229) kan ha spelat in, anser vi att de allra flesta 
respondenterna verkade genuint intresserade vilket de också visade genom att i 
många olika sammanhang nämna positiva exempel, både sådant från projektets 
och kommunens miljöarbete men även handlingar som de företog sig privat. En 
positiv attityd till miljövänligt beteende kan vara betydelsefullt enligt både Stern 
(2000) och Kollmuss och Agyeman (2002), men dess relevans överskattas ofta 
eftersom attitydstyrda miljöbeteenden ofta fungerar bäst när de inte uppfattas som 
så krävande för individen.  

De flesta respondenter angav att viljan hos de anställda inom kommunen och 
attityden till att arbeta med miljöfrågor generellt var god, vilket även ansågs gälla 
i den egna projektgruppen. Det kunde dock variera och ibland kunde de uppleva 
motstånd hos enskilda personer. En enad projektgrupp ansågs kunna underlätta att 
leda arbetet framåt och ge möjligheter för att ta in miljöaspekter. Överlag verkade 
normer finnas som snarare möjliggör än hindrar att ta in miljöaspekter i projekt, 
och som nämnt ovan menar både Stern (2000) och Kollmuss och Agyeman (2002) 
att normer kan inverka på individers beteende. 

Man skulle ju bli förvånad idag om man mötte motstånd när man 
pratar om miljöfrågorna. Alla är så medvetna tycker jag om det i 
kommunen här, så man ifrågasätter inte det på det sättet som man 
kanske gjorde för 10-15 år sedan när man undrade varför ska vi 
sopsortera och tyckte det var onödigt. Nu gör man ju det. - 
Respondent A3  

Respondent A2 utgjorde ett tydligt exempel på hur den egna motivationen kan 
underlätta för att ta in miljöaspekter i ett projekt. 

Jag ser det som en rolig utmaning. Det kändes ju inte som att det 
var jobbigt på något sätt utan det är ju det som jag tycker är kul 
med projekt att se hur man kan göra det där lilla extra och i just det 
projektet var miljö en sån grej. - Respondent A2 

 

Sammanfattning av attityd, engagemang och motivation 
Sammanfattningsvis verkade miljö vara det som främst förknippas med hållbarhet 
även om det sociala och ekonomiska perspektivet också nämndes i olika 
sammanhang. Det fanns ett engagemang, en positiv attityd och ett intresse för 
miljöfrågor hos respondenterna. Viljan och attityden hos anställda inom 
kommunen att arbeta med miljöfrågor ansågs generellt som god.  

 

 

 



	

	 35	

4.2.7 Praktiska möjligheter 

Respondenterna berättade om olika konkreta handlingar som har miljöpåverkan 
som de gör inom projektet och verksamheten i dagsläget. När det gällde de 
vanligaste aktiva handlingar inom projekten tog fem av sex respondenter upp att 
de försöker minska antalet bilresor. Tre av fyra av de projektledare som var 
anställda i kommun A tog också upp tekniska lösningar som möjliggör att delta i 
eller anordna möten utan att behöva resa och som även kan underlätta arbetet för 
kommunalt anställda i verksamheter där transportbehovet är stort. Stern (2000) 
menar att tekniska lösningar  är en kontextuell faktor eftersom det är en yttre 
påverkan som möjliggör ett miljövänligt beteende. Även andra tekniska lösningar 
som bidrar till digitalisering togs upp av respondenterna eftersom de kan bidra till 
att minska antalet pappersutskrifter. Respondent B1 nämnde också att hon i sin 
projektledarroll försökte inspirera och komma med tips angående miljövänliga 
lösningar till de kommuninvånare som berörs av projektet. 

Trots att flera av respondenterna nämnde olika konkreta handlingar som utfördes 
inom projektet var det inte alltid på grund av deras egna initiativ som dessa 
utfördes. Detta stämmer överens med det som Økland (2015) menar när han 
påpekar att anledningen till att hållbarhetsaspekter tas in ofta är för att det finns 
yttre krav i form av policys och lagar eller kommer från påtryckningar från andra 
aktörer. 

 

4.2.8 Kommunikation 

Några respondenter tog upp att även om hänsyn tas till någon miljöaspekt i 
projektet så finns risk att bristande kommunikation gör att kedjan bryts och att 
detta inte realiseras ute i förvaltningen. När miljöaspekter ska tas in i ett projekt 
kan projektledaren, så som redovisas ovan i 4.2.6 möta motstånd till exempel från 
personal i berörda verksamheter eller från kommuninvånare. Flera respondenter 
påpekade därför vikten av kommunikation och av att förklara för de som berördes 
av projektet för att det ska finnas en förståelse för orsaken till att förändringar 
genomförs. Detta menar också Jensen et al. (2007: 190) är viktigt i kommunala 
projekt eftersom ett proaktivt arbetssätt kan underlätta och minska motstånd. 

Jag tror att det är miljön som med jämställdhet och mångfald lite 
grann. Alla vill ha men ingen vill ta i det, känner jag lite grann, så 
därför gäller det liksom att möblera in det i ett sammanhang så man 
förstår det här. Varför det är bra att vi är många olika på 
arbetsplatsen eller att vi gör si eller så ur miljösynpunkt. Att man 
vågar föra den diskussionen och vara tydlig i det, det tror jag är 
oerhört viktigt. - Respondent A1  

Respondent A3 nämnde att det var viktigt att kommunicera effekterna av 
miljöarbete för att öka förståelsen hos andra. 

Om det finns goda skäl för att göra förändringen så kan det 
överväga de här hindren. Det är ju så man får tänka hela tiden: ja, 
det blir ett nytt arbetssätt och det kan kännas lite krångligt nu. 
Oftast är det ju en vanesak också när man gör sådana här 
förändringar men ser man liksom bara vad den positiva effekten 
blir så brukar hindren kunna övervinnas. - Respondent A3 
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Det ansågs också viktigt av några respondenter att det pratades och diskuterades 
om miljöfrågor, att kommunikationen kring detta område var god inom 
projektgruppen, vilket också Shipper et al (2012: 91f) påpekar är viktigt för att 
hänsyn till hållbarhet och miljöaspekter inte ska utebli i projekt. 

 

4.2.9 Motsättningar och konflikter 

Flera typer av motsättningar kunde spåras i det som respondenterna berättade, 
vilket också stämmer överens med Jensen et al. (2007:12f) som menar att det är 
vanligt med motstridiga mål inom offentliga projekt. En motsättning mellan 
ekonomi och miljöarbete har redan nämnts i Ekonomiska faktorer 4.2.2. Ibland 
kunde åtgärder som vidtagits för miljöns skull leda till konflikter med personal i 
verksamheten då förändringen upplevdes som en störning av deras inarbetade 
rutiner. Hos en respondent som ledde ett IT-projekt fanns också en oro för att 
förändringar skulle orsaka en alltför stor belastning för berörd personal. I ett annat 
av projekten kunde det också vara svårt att få de kommuninvånare som ett projekt 
riktade sig till engagerade nog för att vilja agera på ett miljövänligt sätt. 
Projektledaren för vårdprojektet uppgav att det som är bäst ur miljösynpunkt inte 
alltid är det som fungerar bäst för patienterna. Flera av respondenterna tog upp hur 
kommunikation, som redovisas ovan, kunde både förebygga och hjälpa i 
situationer där motsättningar och konflikter riskerade att störa arbetet.  

 

4.2.10 Prioriteringar 

Vid flertalet av intervjuerna framkom exempel på hur prioriteringar kunde inverka 
på projektets möjligheter för att ta hänsyn till miljöaspekter. En av dessa 
prioriteringar har redan redovisats under Styrning 4.2.4. och handlade om var 
fokus för arbetet ska ligga. Det kunde också till exempel vara att projektledaren 
upplevde att det inom arbetsgruppen fanns olika ambitionsnivå för arbetet med att 
ta in miljöaspekter i projektet. Då alla inte bryr sig om lika mycket om miljön 
menade några respondenter att andra kan anse att miljöaspekter inte är så viktigt 
att ta hänsyn till. Kollmuss och Agyeman (2002) anser att en faktor som kan 
stimulera miljövänligt beteende som utgår från individen är just hur individer 
prioriterar, vilket i sin tur påverkas av många av de andra inre 
påverkansfaktorerna så som värderingar och attityd. Shipper et al (2012: 89) 
menar att det behövs ett mind shift där ett nytt värdesystem skapas för att 
hållbarhetsperspektivet ska integreras i projekt och att det är viktigt att detta 
anammas hos alla projektledare så att de prioriterar hållbarhet och miljö på samma 
sätt. 

I vissa projekt var det svårare att se en naturlig koppling till miljöaspekter, vilket 
också kunde utgöra ett hinder för hur projektledaren, deltagarna eller personal i 
verksamheten prioriterar. Detta kan enligt Kollmuss och Agyeman (2002) bero på 
att miljöproblem är komplexa och därför kan det vara svårt att se vilka åtgärder 
som går att göra. Respondent B1 tog upp en prioritering som gjordes inom ramen 
för hennes projekt som innebar att hon ansåg det värt att köpa ekologiska varor 
trots att det innebär en ökad kostnad. 
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Fig.  4  Sammanfattning av de hinder och möjligheter som framträdde tydligast             
under intervjuerna. 

Påverkansfaktorer Hinder Möjlighet 

Projektets 
förutsättningar 

Avsaknad av 
projektmodell. Projektmodell, 
styrdokument och 
projektspecifikation saknar stöd 
för att integrera miljöaspekter. 

Projektledarna har 
påverkansmöjligheter. 
Långsiktighet och tidigt 
hänsynstagande anses ge bättre 
effekt.  

Ekonomi Projektets budget utgör en 
begränsning.  
Att integrera miljöaspekter kan 
vara tidskrävande vilket leder till 
ökade kostnader. 
Politiska prioriteringar spelar in. 

Effektiviseringar av 
ekonomiskäl kan ge 
miljövinster. 

Kunskap, utbildning 
och stöd 

Bristande kunskap för att ta in 
miljöaspekter. 

Projektledarna tar hjälp av 
andra med kompetens vid 
avsaknad av kunskap. Samtliga 
vill lära sig mer inom 
miljöområdet. 

Styrning Projektledarna upplever inte att 
de förväntas att ta in 
miljöaspekter. 
Bristande genomgång eller 
utbildning av styrdokument.  
Integrering av miljöaspekter är 
till stor del projektledarens eget 
ansvar. 

Projektledarna upplever att de 
förväntas ta in miljöaspekter i 
en del typer av projekt. 
Det finns politisk vilja och 
ambition för att jobba med 
miljöfrågor. 
Integrering av miljöaspekter är 
till stor del projektledarens 
egna ansvar. 

Vanor och rutiner 

 

Tydliga dokument underlättar 
och bidrar till att skapa vanor.  
Miljövänligt beteende utgör 
norm inom vissa områden. 

Attityder, 
engagemang och 
motivation 

 

En positiv attityd och ett 
intresse finns för att arbeta med 
miljöfrågor generellt hos både 
projektledare, anställda och 
från politiskt håll. Hållbarhet 
förknippas med miljö. 

Kommunikation 

 

Kommunikation och tydlighet 
är viktigt för att öka förståelsen 
för åtgärder. 
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4.3 Utvecklingsområden 
Under denna rubrik redovisas de förslag och synpunkter som respondenterna 
angivit som möjliga förbättringar och utvecklingsområden för att underlätta och 
möjliggöra att ta in miljöaspekter i projekt. De områden som nämns har alla 
gemensamt att de stämmer överens med Sterns (2000) och Kollmuss och 
Agyemans (2002) påverkansfaktorer för miljövänligt beteende. Både inre och 
yttre faktorer finns representerade i respondenternas förslag. Dessa 
utvecklingsområden kan också kopplas till de områden som Planko & Silvius 
(2012: 17) menar måste förändras och utvecklas för att en hållbar projektledning 
skall vara möjlig,  

 

4.3.1 Kunskap, utbildning och stöd  

De flesta av respondenterna tog upp att de skulle vilja ha mer miljöutbildning i 
sina svar på frågan “Vad skulle du vilja ha för stöd för att ta in miljöaspekter i 
projekt?”, men Kollmuss och Agyeman (2002) påpekar dock att det är viktigt att 
inte överskatta betydelsen av kunskap som enskild faktor när det gäller att påverka 
beteende, så det är av yttersta vikt att detta även kombineras med andra 
påverkansfaktorer för att kunna få bättre effekt. Flera respondenter tog också upp 
att de skulle vilja ha mer stöd från andra som besitter miljökompetens.  

Det är nog samarbete. Ska det ändå vara ett projekt med en 
miljötanke, vad än det gäller, men miljö, ska det vara med från 
början och då behöver man ju ha en kontakt som ändå har lite 
tyngdpunkt inom det i kommunen som kan följa upp så vi vet vad 
det kan bli för nåt. Men att ha någon då som man kan ha som 
bollplank. Det behöver inte vara varje dag men lite då och då för att 
kunna hjälpa till då för att få det tänket i projekten. - Respondent 
B1 

 

4.3.2 Hjälpmedel  

För att miljöaspekter enklare skulle bli en naturlig del av det vardagliga arbetet i 
projektet föreslog tre av respondenterna olika slags hjälpmedel, något som enligt 
Stern (2000) kan bli en yttre, kontextuell påverkansfaktor då dessa skulle kunna 
underlätta individers agerade, men dessa hjälpmedel skulle också kunna bidra till 
att skapa vanor och rutiner, vilket är den faktor som Stern menar har störst 
betydelse för att kunna bete sig miljövänligt inom en organisation. De som 
nämndes var att få till bättre arbetssätt kring dokumentation, låta hänsynstagande 
till miljöaspekter ingå i projektmodellen och att ta fram något verktyg, eventuellt 
digitalt, som kan hjälpa till att påminna för att minska risken för att miljöaspekter 
inte ska falla i skymundan. Shipper et al. (2012: 88ff) menar att för att det scope 
shift, som är en del i den förändring som krävs för hållbar projektledning, behövs 
det nya verktyg som ska kunna underlätta arbetet.  

 

4.3.3 Motivation och engagemang  

För att miljöfrågor ska få en högre status och anses mer relevant att ta in i arbetet 
med projekt menade tre respondenter att olika åtgärder för att motivera och 
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engagera projektledare och personal skulle kunna underlätta. Enligt Stern (2000) 
och Kollmuss och Agyeman (2002) kan det vara betydelsefullt att försöka ha 
inflytande på de inre påverkansfaktorerna som värderingar, attityd, motivation och 
engagemang för att främja ett miljövänligt beteende. Respondenterna ansåg att 
intresset kan ökas genom att miljöfrågor, lösningar och alternativ för att ta in 
miljöaspekter i projekt diskuterades och resonerades i större utsträckning. Detta är 
något som också efterfrågas av Shipper et al. (2012: 92ff) för att ett mind shift ska 
kunna uppnås. Ett alternativ som nämndes av respondent A4 var att lyfta fram 
positiva miljöeffekter och visa för personal även om huvudsyftet med projektet 
inte varit miljörelaterat, som till exempel när en minskning av antal resor för att 
spara tid och pengar görs. Genom att poängtera dessa kan en medvetenhet väckas 
hos andra.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat och analys mer övergripande kopplat till 
teorikapitlet. Grunden i diskussionen utgår från Shipper et als. (2012: 90) teori 
om de tre shift (mind shift, paradigm shift och scope shift) som de anser krävs för 
att en hållbar projektledning ska kunna uppnås. Med utgångspunkt från 
respondenternas svar föreslås också åtgärder som skulle kunna innebära 
möjligheter till förbättring om hur arbetet med att ta in miljöaspekter kan 
underlättas för projektledarna. En del av det som studien visar förefaller 
överensstämma även med hållbarhetsarbete i linjeverksamhet men samtidigt 
innebär projekt specifika förutsättningar som projektledaren måste ta hänsyn till.  
 

Shipper et al. (2012: 88) efterfrågar ett paradigm shift som innebär att både 
projektledare och organisationer ska frångå sådant som är den traditionella 
projektledningens grundstenar (se figur 3). Det skulle innebära till exempel att den 
klassiska projekttriangelns budget, tid och kvalitet överges till förmån för en 
strävan mot att uppnå en balans mellan ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter. Flera respondenter uppgav också att även fast hållbarhet diskuterades 
vid planering så var fokuset någon annanstans än på miljöbiten, dessutom 
upplevde de inte alltid sambandet mellan miljö och projektet som tydligt. 
Kollmuss och Agyeman (2002) menar att miljöproblemens komplexa natur är ett 
hinder för att förstå kopplingen till sitt handlande och konsekvenserna av det, 
vilket också kunde spåras då nästan all miljöpåverkan som nämndes av 
respondenterna var sådant som från början var negativ men som projektet 
påverkade i positiv riktning, till exempel minskat antal resor. Ingen nämnde dock 
sådana miljöaspekter som projektets resultat faktiskt påverkade negativt, till 
exempel ökad användning av resurser vid framställning av teknisk utrustning. De 
positiva miljöeffekter som respondenternas projekt hade bidragit till var mestadels 
bieffekter och ingick inte alltid när projektet planerades, det vill säga ett beteende 
som är “impact-oriented” enligt Stern (2000). Även om alla positiva miljöeffekter 
som görs är av godo menar vi att det ändå är önskvärt att integrering av 
miljöaspekter ingår i planering, just för att det ska bli tydligare vad som faktiskt 
görs och varför. Om beteende påverkas av flera faktorer finns bättre 
förutsättningar att det ska fortsätta (Kollmuss & Agyeman 2002; Stern 2000). Det 
finns en fara när det är ekonomi som styr då denna förutsättning kan ändras 
(Dobson 2009: 127) och vad händer med hänsynstagande till miljöaspekter om de 
inte längre innebär en ekonomisk besparing och den drivkraften därmed uteblir? 
Vi anser att i de projekt som miljöaspekter endast är bieffekter kan bero på 
bristande instruktioner i projektets uppdrag när det gäller hur miljöaspekter ska 
hanteras.  

Under intervjuerna framkom flera hinder som kommer av ekonomiska 
begränsningar. Vissa miljöåtgärder ansågs vara kostsamma och en del av dessa 
upplevdes dessutom vara beroende av politiska satsningar där pengar ska avsättas 
för detta ändamål. Därmed utgör dessa yttre faktorer hinder för att anta ett 
holistiskt synsätt vid planering och genomförande av projekten, vilket enligt 
Shipper et al. (2012: 88) är nödvändigt för att hållbar projektledning skall kunna 
uppnås. Därför bör inte ekonomin ges en så framträdande roll att det sker på 
bekostnad av de ekologiska och sociala aspekterna för att långsiktigt hållbar 
utveckling ska kunna uppnås. Samtidigt anser vi att det måste finnas en förståelse 
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för både projektledarnas situation då flera av dem upplevde intressekonflikter 
mellan att vilja integrera miljöaspekter i sina projekt och att pengarna inte räcker 
till detta. Kommuner har dessutom ofta mer fokus på ekonomi och tillväxt och har 
ärenden som prioriteras högre att hantera på kort sikt (Naturvårdsverket 2007) 
vilket gör det svårt att få ekonomin att gå runt. I fallen med de intervjuade 
kommunala projektledarna blir det också i större utsträckning de yttre 
påverkansfaktorerna som både Kollmuss och Agyeman (2002) och Stern (2000) 
tar upp som styr eftersom de är begränsade av både projektets och kommunens 
ekonomiska förutsättningar. De två projekt som enligt Jensen et al. (2007: 90ff) är 
samverkansprojekt kan dessutom stöta på fler hinder då de har ytterligare yttre 
påverkansfaktorer att ta hänsyn till, i de här respondenternas fall är det EU:s 
utformning av styrdokument och ekonomiska bidrag som endera kan utgöra 
hinder eller innebära möjligheter. I de fall som projektledaren däremot har 
möjlighet att påverka budget, till exempel om denne är delaktig i förstudien och 
där kan ge förslag till åtgärder och vad dessa får kosta, borde andra inre faktorer 
och/eller individuella förutsättningar istället kunna ha inflytande så som 
projektledarens eget engagemang och kunskaper inom miljöområdet.  

Inom det mind shift som enligt Shipper et al. (2012: 89) måste ske, innebär det 
bland annat att projektledarna behöver gå mot att bli mer jämställda gentemot sina 
projektbeställare. Shipper et al. (2012: 89) anser också att det behövs ett helt nytt 
värdesystem där den mentala inställningen till hållbarhet förändras, vilket 
möjliggörs genom att projektledaren accepterar att hen har ett ansvar för att 
integrera hållbarhet i projekt. Detta skulle betyda att projektledaren ska få mer att 
säga till om när det gäller hur hållbarhet bör integreras i projektet och att de 
därmed i högre grad ska få en specialistroll inom hållbarhet. Enligt Kollmuss och 
Agyeman (2002) är en inre påverkansfaktor huruvida individer upplever att de har 
kontroll, vilket vi anser talar för att en mer jämställd roll där projektledaren får 
ökat inflytande över möjligheter att påverka hållbarhet, vilket borde kunna leda 
till att fler faktiskt utnyttjar det tillfället. Flera av respondenterna upplevde också 
att de hade möjlighet att påverka miljö i sin yrkesroll vilket också knyter an till 
flera av de andra av Kollmuss och Agyemans inre påverkansfaktorer så som 
ansvarskänsla. Om projektledaren får möjlighet till ökat ansvar och med en mer 
jämställd roll, så som Shipper et al. (2012: 89) menar, skulle det kunna innebära 
att denna ansvarskänsla också i sin tur utgöra en påverkansfaktor enligt Kollmuss 
och Agyeman (2002) resonemang då de menar att känna ansvar har en positiv 
inverkan på om individer beter sig miljövänligt eller inte. Samtidigt skulle ett ökat 
ansvar för att ta in miljöaspekter i ett projekt kräva en viss kunskap. Kunskap är 
en individuell förutsättning enligt Stern och även om Kollmuss och Agyeman 
(2002) menar att en grundläggande kunskap och en medvetenhet om 
miljöproblem kan vara viktigt för att möjliggöra miljövänligt beteende menar de 
också att det är riskabelt att förlita sig på att en ökad kunskapsnivå automatiskt får 
effekt på beteendet. Vår studie visade att de flesta respondenterna endast ansåg sig 
ha generell miljökunskap, men att de ville lära sig mer. Dock behöver inte 
projektledaren besitta all kunskap själv utan kan ta stöd och hjälp av andra, vilket 
respondenterna uppgav att de gjort när deras kunskap inte var tillräcklig. Vi anser 
att detta är goda förutsättningar för ett förändrat synsätt och att respondenterna 
närmar sig ett mind shift där de kan acceptera att det är deras ansvar att se till att 
hållbarhet integreras inom projekt även om det innebär att de ser till att få hjälp 
med detta. 
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Det fanns ett engagemang, en positiv attityd och ett intresse hos projektledarna 
som tydde på att de värderade miljöfrågor högt, vilket då dessa är inre 
påverkansfaktorer (Kollmuss & Agyeman 2002; Stern 2000) tyder på att det kan 
leda till att projektledarna har ökade möjligheter för att ta in miljöaspekter. De 
upplevde även en positiv attityd och en vilja hos de flesta anställda inom 
kommunen att arbeta med miljöfrågor, vilket vi anser kan vara normerande och 
därför utgör en yttre påverkansfaktor. Normer kunde också spåras kring en del 
beteende i den dagliga verksamheten som utvecklats till etablerade vanor. 
Sammantaget visar detta på goda förutsättningar för ett mind shift då attityden för 
att arbeta med miljö är mycket positiv samt att det inom vissa områden, så som 
resvanor, redan ingår i dagliga rutiner. Enligt Stern är just vanor och rutiner av 
stor vikt för att individer ska bete sig miljövänligt inom organisationer (2000). Det 
är också positivt att flera påverkansfaktorer samverkar vilket i högre grad 
möjliggör ett miljövänligt beteende (Kollmuss & Agyeman 2002; Stern 2000).  

Hos två respondenter rådde viss osäkerhet kring kommunens miljöpolicy och vad 
den egentligen innehåller. De berörda projektledarna hade heller inte fått någon 
utbildning relaterad till denna. Detta borde kunna leda till att både vanor och 
rutiner, attityder och de individuella förutsättningarna, till exempel kunskapsnivå, 
enligt Sterns (2000) modell får ett större inflytande på beteende eftersom stödet 
från den yttre kontextuella påverkansfaktorn som miljörelaterade styrdokument 
utgör då har minskat i och med att den inte är lika tydligt framträdande. Kanske 
integrerar projektledaren miljöaspekter automatiskt för att det ligger i linje med 
hur de agerar privat, eller leder det till att de aktivt söker upp dokument eller 
frågar andra om hjälp på grund av de är intresserade. Samtidigt anser vi att det 
finns en risk att avsaknad av tydligt närvarande miljödokument leder till att 
miljöaspekter faller utanför ramarna eftersom den attityd, de individuella 
förutsättningarna och de vanor och rutiner en individ har också kan utgöra hinder.  

I dagsläget använde ingen av respondenterna en checklista som utgår ifrån 
hållbarhet eller miljöaspekter, endast en respondent uppgav att kommunens 
styrdokument gav ett bra underlag för att ta in miljöaspekter inom projektet, dock 
nämnde alla respondenter i kommun A styrdokument och vilka grundläggande 
värderingar och fokusområden den innehöll, där ett av dessa var kopplat till miljö. 
Shipper et al. (2012: 87ff) menar att det behövs tydligare styrning som förenklar 
för projektledare så att projekt ska kunna bli mer hållbara. De kallar denna 
omställning för scope shift och menar att för att den förändringen ska ske så 
behöver även arbetssätt och verktyg förändras. Därför har bland annat Planko & 
Silvius (2012) utvecklat sex hållbarhetsprinciper (se bilaga 1) och en checklista 
(se bilaga 2). Den checklista som tagit fram är visserligen generell, vilket Ljung 
(2011) påpekar kan vara en risk då alltför generella modeller och dokument kan 
innebära att de inte blir speciellt användbara, men eftersom listan är utarbetad för 
att kunna anpassas bör den kunna passa oavsett projekttyp och förutsättningar. 
Stern (2000) menar också att när det gäller organisationers möjligheter att påverka 
miljöaspekter så är det just att få in vanor och rutiner i form av standardiseringar 
som är viktigast, men enligt Eskerod och Riis (2009) är det viktigt att det inte 
innebär allt för stor arbetsbörda i form av för många obligatoriska moment. 
Samtidigt anser vi att det föreligger en risk i och med att det kan krävas viss 
miljökunskap även vid själva användandet av generella dokument. Som nämnts 
ovan anser Stern (2000) och Kollmuss och Agyeman (2002) att kunskap är en 
faktor som kan ha påverkan på huruvida människor beter sig miljövänligt eller 
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inte. Om kunskapen om miljöfrågor är hög finns alltså bättre förutsättningar men 
avsaknad av kunskap kan istället utgöra ett hinder, men det blir då viktigt att 
kunna få hjälp från andra med miljökompetens inom kommunen, så som flera 
respondenter redan brukade göra. Detta är en vana som vi anser är betydelsefull 
för möjligheterna att ta in miljöaspekter i projekt, särskilt om detta stöd kommer 
in tidigt i processen, så som Silvius et al. (2012a: 78) menar att det bör göra, 
vilket även några av respondenterna påpekade. 

I Kollmuss och Agyemans (2002) genomgång beskrivs många inre faktorer som 
kan bidra till att påverka ett miljövänligt beteende på ett mer detaljerat sätt än vad 
Stern (2000) gör. Även om författarna utgår från faktorer som de menar kan 
påverka individer anser vi att delar av dessa inre faktorer går att applicera på 
kommunens organisation, till exempel värderingar och attityder som politiskt 
framtagna styrdokument som projektledarna ska arbeta i linje med och som 
därmed ska ersätta projektledarnas egna värderingar och attityder i de fall de inte 
stämmer överens med kommunens. I dessa fall blir påverkansfaktorerna snarare 
yttre ur projektledarens perspektiv enligt Kollmuss och Agyemans (2002) och 
Sterns (2000) resonemang. Detta anser vi skulle vara viktigt för att det inte ska 
uppstå skillnader i hur projektledare prioriterar hållbarhet och miljö. Samtidigt är 
vissa av de inre faktorerna sådana som mer härrör från projektledarens 
individuella egenskaper, så som miljömedvetenhet och känslomässigt 
engagemang, och vi anser att dessa faktorer också har påverkan på huruvida 
projektledaren tar in miljöaspekter i sitt projekt eller inte, särskilt i de fall där 
projektledaren upplever att de har stora möjligheter för detta.  

 

Möjliga utvecklingsområden 

Utifrån de hinder och möjligheter som framkommit från studiens intervjuer kunde 
vi se tendenser till olika områden som behöver utvecklas för att underlätta 
integreringen av miljöaspekter i projekt, dessa redovisas nedan. Flera av 
utvecklingsområdena var också direkta förslag från respondenterna.  

Trots att samtliga respondenter ansåg att den politiska ambitionen och viljan var 
positiv vilket kan vara en bra möjlighet för att en förändring ska kunna ske, 
upplevde samtidigt hälften av dem inga förväntningar att ta in miljöaspekter i sina 
projekt vilket visar på en avsaknad av eller otydlig styrning. Några upplevde 
också motsättningar som kom från andra till exempel i projektgruppen på grund 
av att de inte hade samma syn på miljöfrågor. Detta försökte projektledarna lösa 
med ökad kommunikation vilket tyder på att de agerar förebyggande vilket är 
betydelsefullt enligt Jensen et al. (2007: 190). Montin och Granberg (2013: 118ff) 
påpekar just svårigheten för kommunala tjänstemän att arbeta med hållbarhet och 
miljö vilket de anser kommer av att begreppet hållbar utveckling är diffust. 
Silvius et al. (2012b: 3) menar att det är projektledarens ansvar att ta in 
miljöaspekter, dock anser vi att detta inte enbart kan läggas på projektledarna, 
utan en förändring och ett engagemang måste också komma uppifrån, från ledning 
och politiker. Till exempel skulle detta kunna vara i form av att hållbarhet och 
miljö prioriteras högre och resulterar i tydligare projektuppdrag och styrdokument 
som tas fram av politiker eller tjänstemän. En sådan förändring skulle kunna leda 
till att fler yttre påverkansfaktorer upprättas i och med att det som projektledarna 
förväntas göra då tilldelas tydligare ramar.  
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Något som flera respondenter nämnde som utvecklingsområde och visade intresse 
för var kunskap och utbildning. Miljöproblem är komplexa vilket gör att de är 
svåra att förstå i sin helhet och därmed försvåras också möjligheten för att bedöma 
konsekvenserna av dem, enligt Kollmuss och Agyeman (2002). Silvius & Shipper 
(2012: 29) menar att hållbarhet skiljer sig från projektledning just för att det i 
hållbarhet går mot en ökad komplexitet, medan traditionell projektledning 
minskar komplexiteten. Vi anser dock, som nämnts ovan, att det inte kan krävas 
att alla projektledare, så som Shipper et al. (2012: 89) menar, kan vara experter 
inom hållbarhet då detta är ett stort ansvar att lägga på enskilda personer. Därför 
menar vi att även om det skulle ske satsningar på miljöutbildning för att underlätta 
för projektledarna att ta in miljöaspekter i projekt, bör det också tas fram 
hjälpmedel som syftar till att hållbarhet och miljöaspekter ska ingå i 
projektarbetets rutiner. Eftersom det enligt både Stern (2000) och Kollmuss och 
Agyeman (2002) är just samverkan av flera påverkansfaktorer som utgör större 
möjligheter för att individer ska bete sig miljövänligt, pekar även detta på att 
behovet av att de olika inre påverkansfaktorerna borde bearbetas för att ett 
miljövänligt beteende ska möjliggöras. Respondenterna var också inne på det 
spåret i och med att de ville att motivation och engagemang skulle öka hos andra 
inom organisationen för att arbetet med att ta in miljöaspekter i projekt skulle 
underlättas, något som också skulle kunna bidra till att det värdesystem som 
Silvius et al. (2012a: 72) efterfrågar påverkas positivt och att det förändrade 
synsättet mind shift skulle kunna infinna sig. 

I dagsläget använde en av kommunerna sig av en egen projektmodell men det 
fanns olika uppfattningar om huruvida den innehöll stöd för att ta in miljöaspekter 
eller inte. Då de flesta av respondenterna uppgav att projektmodellen inte innehöll 
detta stöd, finns möjlighet till förbättring genom att förtydliga och utveckla detta. 
Några respondenter sa också att de skulle vilja se integrering av miljöaspekter i 
projektmodellen, men då vi frågat om detta under intervjun kan respondenterna 
vara färgade av detta.  

Då respondenterna uppgav att det kan förekomma skillnader i ambitionsnivån och 
hur miljö prioriteras kan detta också visa på att en tydligt styrning är viktigt för att 
miljöaspekter ska komma med i projekt oavsett projektledarens egna intresse för 
miljöfrågor. Även när miljöaspekterna inte upplevs som en lika självklar del i ett 
projekt är det av yttersta vikt att det holistiska perspektivet på hållbarhet antas. Att 
enbart fokusera på någon eller några av de delar som ingår i hållbarhetsbegreppet 
blir därför inte tillräckligt för att möta framtidens utmaningar (Silvius & Shipper 
2012: 24).  

När hållbarhet ska ingå i projekt är det betydande att detta görs tidigt enligt 
(Silvius et al. 2012a: 78) något som också flera respondenter bekräftade när det 
gällde miljöaspekterna. Vi anser att detta också kan bidra till en mer holistisk syn 
där miljöaspekter blir en integrerad del istället för att bli något som tas in vid 
sidan av. Det skulle också vara fördelaktigt att arbeta in detta som en rutin, då det 
enligt Stern (2000) kan innebära möjligheter för miljövänligt beteende inom 
organisationer. Vi anser att integrering av miljöaspekter i samtliga projekt borde 
kunna minska kostnader och arbetsbelastning på lång sikt då det kan leda till att 
insatser för miljöåtgärder kanske inte behöver lika stor prioritering senare, till 
exempel genom att välja miljösmarta rese- och transportalternativ även i projekt 
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som inte har miljöfokus. Detta borde minska behovet för riktade miljöprojekt med 
fokus på transporter i ett senare skede.  

Utifrån de olika hinder som framkommit blir Silvius & Shipper (2012: 24) 
resonemang om verktyg, hjälpmedel och rutiner viktiga och bör införas för att 
kunna underlätta för projektledarna och för att integrering av miljöaspekter ska 
vara möjligt. Detta då Stern (2000) kopplar de yttre, kontextuella 
påverkansfaktorerna starkare till den kategorin av beteende som påverkar 
individer inom organisationer mer. Enligt detta resonemang bör de kontextuella 
faktorerna vara särskilt viktiga inom kommunala projekt eftersom kommunens 
riktlinjer utgör de ramar som projektledarna måste anpassa sig efter. Økland 
(2015) menar att det som projektledare praktiserar inte stämmer överens med det 
som föreslås från forskare, vilket vi också anser tyder på att tydligare stöd och 
verktyg skulle behövas. 

Det framkom även behov som rörde hjälp och stöd under intervjuerna. Förutom 
fasta rutiner och strategier för att ta med miljöaspekter inom projektet anser vi 
därför att en miljökunnig person inom kommunen skulle kunna närvara på första 
mötet i alla projekt. Kombinationen med projektledarens egna specialkunskaper 
inom det som är projektets verksamhetsområde, och denna miljöexpertis skulle 
kunna bidra till att relevanta frågor ställs och möjligheter upptäcks som ligger 
bortom projektledarens egna kompetensområde.  
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6 Slutsatser 
Nedan redovisas svaren på forskningsfrågan: Vilka hinder och möjligheter 
upplever kommunala projektledare att de har att påverka miljöaspekter inom sina 
projekt? 

__________________________________________________________________ 
 

En sammanfattning av studiens resultat visar på att de flesta projektledare 
upplevde att de hade goda möjligheter att ta in miljöaspekter i projekt då de ansåg 
att de i viss mån kunde styra över projektets utformning. Samtliga hade en positiv 
inställning till att arbeta med miljöfrågor och till att öka sin kunskap inom 
området. Projektledarna upplevde att det fanns både ambitioner och vilja från 
både politiskt håll och ledning, vilket visar på goda förutsättningar för att gå mot 
en mer hållbar projektledning. Långsiktighet, tidigt hänsynstagande och att 
projektledarna var delaktiga från ett tidigt skede var faktorer som framkom som 
var viktiga för att hållbarhet ska bli väl integrerat inom ett projekt. En annan 
ekonomisk aspekt som kunde ha positiv påverkan var när besparingar och 
effektiviseringar gjorde att miljön gynnades, dock var detta inte alltid avsiktligt 
utan mer en bieffekt. Kommunikation ansågs vara en viktig del på många plan, 
dels för att få det att fungera med individer inom kommunal verksamheten där 
både ledning och projektmedlemmar bör diskutera frågan, men också att 
projektledaren måste kommunicera med personer utanför projektet, både andra 
anställda inom kommunen och kommuninvånare som påverkas av förändringarna.  

Trots flertalet upplevda möjligheter framkom också flera faktorer som försvårade 
arbetet med att integrera miljöaspekter inom projekt. Ekonomiska ramar var det 
vanligaste hindret som respondenterna upplevde satte stopp för att miljöaspekter 
ska kunna tas med i ett projekt. Avsaknad av miljö- och hållbarhetsaspekter inom 
arbetsuppdrag, osäkerhet kring styrdokument samt att vissa inte upplevde att de 
förväntades integrera miljö och hållbarhet inom projekten visar att det behövs 
bättre kommunikation om styrdokumentens betydelse och tydligare anvisningar i 
hur dessa ska användas inom de undersökta kommunerna.  

Avsaknad av projektmodell, checklistor och andra hjälpmedel försvårar arbetet för 
att integrera miljöaspekter samt att allt för generell kunskap om miljöfrågor bidrar 
till att det kan vara svårt att integrera miljöaspekter i en del sammanhang och 
situationer då projektledarna inte har tillräcklig kunskap om miljöpåverkan. 
Därmed är det viktigt att relevanta hjälpmedel utvecklas som till exempel 
checklistor som är utformade som hjälp för att ta in miljöaspekter samt att 
personer med relevant kompetens finns tillgängliga som stöd. För att kunna arbeta 
effektivt med att integrera miljöaspekter inom alla slags projekt inom kommunal 
verksamhet skulle olika slags stöttning kunna underlätta och de bör även arbetas 
in i organisationen för att utvecklas till vanor och rutiner inom det dagliga 
projektarbetet.  

 

 

 



	

	 47	

6.1 Förslag till framtida forskning 
 

Motsättningar och konflikter som uppstår på grund av motstridiga mål 

I kommuner finns många olika typer av verksamhet och i de flesta kommuner 
finns också styrdokument kopplade till hållbarhet och miljö. Jensen et al. 
(2007:12f) menar att det i projekt inom offentlig miljö ofta kan uppstå 
motsättningar eftersom det finns mål att leva upp till och att dessa ibland hamnar i 
konflikt med varandra. Respondenterna i denna studie upplevde också ibland att 
det fanns motsättningar framförallt när det gällde relationen mellan ekonomi och 
miljö. Ett förslag till vidare forskning är att studera hur detta hanteras inom 
projektgruppen i kommunala projekt som uppenbart har stora negativa 
miljökonsekvenser, till exempel vägbyggen och köpcentrumsetableringar. Vilka 
problem uppkommer i denna typ av projekt och hur hanteras de? Sådana resultat 
skulle kunna underlätta att förebygga konflikter, och kanske också bidra till ökad 
kunskap om hur mål ska utformas för att minska otydligheten i styrdokument när 
det gäller vad som ska prioriteras. 

 

Motstånd mot förändringar av arbetssätt på grund av miljöskäl  

Förändringsprojekt inom offentlig sektor innebär att det på något sätt ska göras 
förändringar som kommer påverka arbetssätt för personal, något som ibland kan 
vara svårt att genomföra då det kan mötas av motstånd (Jensen et al. 2007: 49f). 
Detta var också något som bekräftades av några respondenter när det gällde att ta 
in miljöaspekter i projekt. Vi är nyfikna på vad som skulle kunna underlätta och 
förbättra projektledares arbete, särskilt när det gäller projekt inom offentlig sektor 
vars huvudsyfte är att minska negativ miljöpåverkan. Här skulle behövas vidare 
forskning om vad som gör att sådana projekt blir framgångsrika för att minska 
risken för att projektledarens tid och energi ska i allt för stor utsträckning ska 
läggas på konflikthantering.  

 

Eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns integrering av miljöaspekter 
i projekt 

Respondenterna i denna studie är alla kvinnor, vilket enligt Kollmuss och 
Agyeman, (2002) kan ha betydelse då de kan vara mer känslomässigt engagerade 
i miljöfrågor, ha en attityd som i större utsträckning möjliggör ett beteende som är 
mer miljövänligt och att de dessutom är mer positiv inställda till att göra 
förändringar för miljöns skull. Vi avgränsade dock till att inte granska detta 
faktum, men det hade varit intressant att titta närmare på detta då vi under arbetets 
gång fick uppfattningen att det, i alla fall de kommuner vi kom i kontakt med, 
arbetade en stor del kvinnor i just de kommunala projekt som inte var bygg-, plan- 
eller miljöprojekt. Det hade varit intressant att se om en studie med samma 
förutsättningar fast där män är projektledare för att se om det finns skillnad. En 
kartläggning av detta skulle kunna visa om det skulle behövas förebyggande 
åtgärder för att underlätta integreringen av miljöaspekter i projekt så att arbetet 
inte blir utfört olika beroende på vilken grupp som leder projekt. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Hållbarhetsprinciper 
Hållbarhetsprinciperna som redovisas nedan är en bearbetad sammanställning ur 
boken Sustainability in project management Silvius, G. Schipper, R. Planko, J. 
Brink, J. & Köhler, A (red). (2012).  

 

1. Hållbarhet handlar om att balansera eller harmonisera 
sociala,miljömässiga och ekonomiska intressen 

Här gäller det att se till alla tre delarna inom hållbarhet. Det handlar inte om att 
försöka gottgöra för negativa effekter som kan uppstå i aktiviteter som utförs 
genom att till exempel plantera träd för att kompensera för de utsläpp som görs 
inom aktiviteten. Det handlar om att skapa goda effekter från början. (Planko & 
Silvius 2012: 17) 
 

2. Hållbarhet handlar om både kort och långsiktig synsätt 
Här handlar det om att inte bara se till kortsiktiga vinster utan att det måste ses till 
vilka konsekvenser olika aktiviteter skapar på både på lång- och kort sikt (Planko 
& Silvius 2012: 17). 
 

3. Hållbarhet handlar om lokal och global inriktning 
I och med globaliseringen kan internationella aktörer vara sammankopplade inom 
olika processer vilket gör att organisationens aktiviteter kan ha påvekan både 
lokalt och globalt. Dessa processer är viktiga att se över och samordna (Planko & 
Silvius 2012: 17). 
 

4. Hållbarhet handlar om att konsumera inkomster, inte kapital 
Det är viktigt att se till att inte förbruka resurser fortare än vad den klarar av att 
återhämta sig. Detta gäller resurser inom både sociala, ekonomiska och 
miljömässiga kapital (Planko & Silvius 2012: 17). 
 

5. Hållbarhet handlar om öppenhet och ansvarsskyldighet 
Organisationen bör uppvisa en öppenhet med dess policys, beslut och åtgärder 
som tas, samt att de accepterar att de är ansvariga för de effekter som deras 
aktiviteter har på miljön och samhället (Planko & Silvius 2012: 17). Även 
projektledare bör ta ansvar för integrering av hållbara aspekter inom sina projekt 
och uppvisa en öppenhet gentemot alla aktörer (Silvius & Shipper 2012: 39). 
 

6. Hållbarhet handlar också om personliga värderingar och etik 
När det kommer till hållbar utveckling finns det ett behov av att förändra synen på 
begreppet för att underlätta att individer beter sig och agerar i enlighet med 
värderingarna (Planko & Silvius 2012: 17). 
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Bilaga 2 Checklista - integrera hållbarhet i projekt 
Ur boken Sustainability in project management av Silvius, G. Schipper, R. Planko, 
J. Brink, J. & Köhler, A (red). (2012).  
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Bilaga 3 Intervjuguide 
Nedan återfinns den intervjuguide som låg till grund för intervjuerna. De frågor 
som är kursiva är följdfrågor som ställdes efter behov beroende på respondentens 
svar.  
 
Presentation 
Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter.  
Allt material kommer att kodas och redovisas konfidentiellt, det vill säga på ett 
sådant sätt att ingen enskild person kan identifieras i den färdiga uppsatsen.  
Det är endast vi och vår handledare som har tillgång till intervjumaterialet under 
arbetets gång. 
Det är frivilligt att delta i studien och du som deltagare kan när som helst avbryta 
din medverkan utan att lämna någon förklaring till detta. 
 

Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du jobbat inom kommunen? 
Hur länge har du arbetat som projektledare? 
Berätta om ditt projekt? 
Vilken fas i projektet är ni i nu? 
Tjänstgöringsgrad? 
Hur många medarbetare? 
Över hur lång tid sträcker sig projektet? 
Vem finansierar? 
Vem är projektägare? 
Samarbetspartners? 
Vem initierade projektet? 
 
När projektet startade - vad fick du för instruktioner?  
Hur detaljerade var dem? 
 
Har kommunen en projektmodell? 

Om respondenten svarar ja –  
• Använder du den i ditt projekt? 

 
Hållbarhet 
När det pratas om hållbarhet brukar det innefatta ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. Är hållbarhet något som kommit på tal under planeringen 
och genomförandet i projektet? 

• Är det ovanligt eller är det alltid så? 
 

Om respondenten svarar ja –  
• Vad diskuterar ni då? med vilka? I vilka sammanhang? 
• Vem är det som tar upp det?  

 
Miljö 
Nu kommer vi in på miljödelen i hållbarhet. Vi syftar inte på arbetsmiljö eller 
social miljö. med miljöaspekter avser vi allt som kan påverka till exempel mark, 
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vatten, luft, natur, klimat, både stort som smått. Är miljöfrågor något som 
intresserar dig? 
 
Har miljöaspekter kommit på tal under planering och genomförande i projektet? 

Är det ovanligt eller är alltid så? 
Om respondenten svarar ja –  

• Vem är det som tar upp det?  
• Vad diskuterar ni då?  
• Med vilka?  
• I vilka sammanhang? 

  
Om respondenten svarar nej  

• Varför tror du att miljöaspekter inte lyfts? 
 

Upplever du att det ställs förväntningar på dig som projektledare att ta in 
miljöaspekter i projektet?  

• Kan du ge ett exempel? 
• Varifrån kommer dessa krav?  
• Om respondenten svarar nej - Hur skulle du uppleva om det ställdes krav 

att du var tvungen att ta in miljöaspekter inom ditt projekt?  
 

Anser du att ditt projekt har påverkan på miljö, stort som smått? 
• Vilka?  

 
Har miljöaspekter på något sätt påverkat utformandet av projektet? 
 
Går det att se några spår av att miljöaspekter har vägts in i projektet? 
 
            Om respondenten svarar ja:  

• Vad är det som har påverkat mest att miljöhänsyn tagits i projektet? (t ex 
personer, dokument) 

• Är det ovanligt eller är det alltid så? 
 

Om du utgår från ditt projekt och dig själv/övriga inblandade: Upplever du att det 
finns miljöaspekter närvarande i det dagliga arbetet och rutinerna. 

Om respondenten svarar ja –  
• Är det du själv som påverkar detta? 

 
När det gäller projektmodellen: innehåller den något stöd för att ta in 
miljöaspekter? 

Om respondenten svarar ja –  
• Vilket? 

 
Finns det nån generellt dokument med anvisningar kopplat till miljöarbete inom 
kommunen? 
Om respondenten svarar ja –  

• Vad, kan du berätta mer, vad innebär den? 
• Hur kommuniceras kommunens miljöpolicy/vision/dokument?  
• Har du fått någon utbildning angående den? 
• Pratas det om den ofta? 
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Om respondenten svarar nej –  
• Det är vanligt att kommuner har nån slags miljöpolicy, interna miljömål 

eller liknande dokument. Hur är det i den här kommunen? 
 

Hinder 
Om du utgår från ditt projekt:  

• Vilka hinder upplever du att det finns för att ta in miljöaspekter i det? 
• Brukar det vara så eller är det bara inom det här projektet? 
• Ser du fler? 
• De hinder du nämnde nu; hur skulle de kunna övervinnas i projektet? 

 
Möjligheter 
Vilka möjligheter upplever du att det finns för att ta in miljöaspekter inom ditt 
projekt? 
 
Vad skulle behöva utvecklas och förbättras för projekt i allmänhet för att kunna ta 
in miljöaspekter? 
 
Hur upplever du att viljan för att arbeta med miljö är: 

• hos kommunen?  
• bland projektmedlemmar och övrig personal? 

 
Kunskap 
Hur är din upplevelse kring din egen kunskap för att ta in miljöaspekter miljö i 
projekt? 
 
Vad skulle du vilja ha för stöd för att ta in miljöaspekter i projekt? 
 
Vet du vem du skulle höra av dig till i dessa frågor om du behöver hjälp? 
 
Har du nåt mer du vill tillägga? 
 
Tack för din medverkan! 
 

 


