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Bakgrund: En ökad medvetenhet kring miljö i samhället, ett växande tryck från allmänheten
och fler regulatoriska krav har påverkat offentliga verksamheters ansträngningar inom
miljöområdet. Följden av denna ansträngning är att prestationsmätningar för miljö har
implementerats från den privata sektorn för att offentliga verksamheter skall kunna visa upp
förbättringar och göra utvärderingar av sitt arbete med miljöfrågor. Forskare menar dock att
insamling av information om prestationer inte är tillräckligt utan informationen behöver även
användas i verksamheten. Därmed blev det intressant att studera hur chefer i offentliga
verksamheter använder information från prestationsmätning för miljö och varför
informationen används.
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur förvaltningschefer och
kommunala bolagschefer på Växjö kommun använder information från prestationsmätningar
för miljö samt förklara varför informationen används. Dessutom syftar studien till att ge
förbättringsförslag som stödjer Växjö kommuns arbete med prestationsmätning för miljö.
Metod: Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med Växjö kommun som fallverksamhet.
Vid insamling av data har framförallt kvalitativa intervjuer genomförts, men data innefattas
även av interna dokument som exempelvis Växjö kommuns miljöprogram.
Resultat och slutsatser: Studiens resultat visar att förvaltningschefer och kommunala
bolagschefer i Växjö kommun främst använder information från prestationsmätningar för
miljö för interna syften, dock är vissa chefer mer benägna att använda informationen än andra.
Studiens resultat visar även att arbetet med prestationsmätning för miljö kan vidareutvecklas.
Nyckelord: Prestationsmätning i offentlig sektor, Prestationsmätning för miljö, Användning
av information från prestationsmätningar
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Abstract 	
  
Title: The user's role in Environmental Performance Measurement- A case study on Växjö
municipality
Authors: Philip Adamsson & Johannes Petersson
Examiner: Fredrik Karlsson/Elin Funck
Supervisor: Jan Alpenberg

Background: Increased awareness of the environment in society, growing public pressure
and more regulations have affected public organisation's efforts in the environmental field.
The result of this effort is that environmental performance measurements have been
implemented from the private sector so that public organisations can demonstrate
improvements and make evaluations of their work on environmental issues. However,
researchers argue that collecting information about performance is not enough, the
information also needs to be used in the organisation. Therefore it became interesting to study
how public sector managers use information from Environmental performance measurements
and why the information is used.
Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse how managers at Växjö
municipality use information from Environmental Performance Measurements and explain
why the information is used. In addition, the study aims at providing improvement proposals
that support Växjö municipality's work on Environmental Performance Measurement.
Methods: This study is a qualitative case study with Växjö municipality as the case. In
collecting data, qualitative interviews have been conducted, but data is also collected through
internal documents, such as Växjö municipality's Environmental Program
Results and conclusions: The study's results shows that managers at Växjö municipality
mainly use information from Environmental Performance Measurements for internal
purposes, although some managers are more likely to use information than others. The study's
results also shows that the work on environmental Performance Measurement can be further
developed.
Keywords: Performance Measurement in the public sector, Environmental Performance
Measurement, Use of information from performance measurements
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1. Inledning
Studien inleder med ett bakgrundsavsnitt som behandlar Växjö Kommuns arbete med
prestationsmätning för miljö. Vidare presenteras essentiella begrepp som är av central
betydelse för studien. Detta mynnar sedan ut i problemdiskussion och problemformulering.
Studiens första kapitel avslutas med en presentation av studiens syfte, avgränsningar samt
studiens fortsatta disposition. 	
  

1.1 Introduktion
Denna studie handlar om hur och varför förvaltningschefer samt kommunala bolagschefer
använder information från prestationsmätningar för miljö. Studien fokuserar på Växjö
kommuns miljöprogram, som är ett styrverktyg för mätning av miljöprestationer. Studien ger
dessutom förslag på vidareutveckling av Växjö kommuns arbete med prestationsmätning för
miljö. Växjö kommun är beläget i Kronobergs län och har cirka 90 000 invånare. År 2007
uppmärksammades Växjö i brittisk media, via mediekanalen BBC, som "Europas grönaste
stad". Denna händelse har blivit en ledstjärna för hur kommunen arbetar för hållbar
utveckling. För Växjö kommun handlar hållbar utveckling om att ta ansvar i viktiga frågor
som miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet.
	
  

1.2 Bakgrund
År 1992 under FN-konferensen i Rio de Janeiro utformades ett handlingsprogram för att lösa
de stora problemen gällande miljö och hållbar utveckling. Detta handlingsprogram kom att
kallas Agenda 21 (Nationalencyklopedin 2017). Som en del i detta handlingsprogram menar
Henrik Johansson (2017-03-02), miljösamordnare i hållbarhetsgruppen på Växjö kommun, att
samtliga städer och kommuner i världen skulle upprätta ett eget miljöprogram för hållbar
utveckling. Efter FN-konferensen började flertalet svenska kommuner att ta fram lokala
Agenda 21-planer, där internationella mål bryts ned till lokala mål. Växjö kommun var en av
dessa kommuner och hade en fullständig plan färdig år 1999. För att kunna följa upp målen i
Växjö kommuns Agenda 21-plan upprättades ett miljöledningssystem. Dock berättar
Johansson (2017-03-02) att Växjö kommun hade svårigheter att använda dåvarande mål
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eftersom de varken var uppföljningsbara eller styrande. Växjö kommun utvecklade därför sitt
miljöarbete och år 2006 skapades den första upplagan av det nuvarande miljöprogrammet.
Miljöprogrammet är ett styrverktyg för prestationsmätning av miljömål i kommunen, som
utvecklas och utvärderas av Växjö kommuns hållbarhetsgrupp. Programmet innehåller 30
miljömål som sträcker sig till år 2020 (Johansson 2017-03-02, se bilaga 1). Enligt Lundberg,
Balfors och Folkesson (2009) är prestationsmätning inom miljöområdet en viktig del i arbetet
för hållbar utveckling. Vidare menar Norén och Von Malmborg (2004) att kommuner har en
betydande roll i detta arbete.

Att offentliga verksamheter använder prestationsmätning i större utsträckning än tidigare kan
enligt Hood (1991, 1995) hänföras till det nya synsätt på ekonomistyrning som växte fram
under 1980-talet, New Public Management (NPM). Genom överföring av idéer från den
privata sektorn är tanken att offentliga verksamheter skall bli mer kostnads-, prestations- och
effektivitetsorienterade (Diefenbach 2009). Hood (1991, 1995) förklarar att NPM har
inneburit att tydligare standarder och mål för mätning av prestationer blivit av stor vikt och att
kvantifierbara mål formuleras för att möjliggöra uppföljning. Langfield-Smith (1997) samt
Curristine (2006) menar att prestationsmätning bör bestå av all den information som behövs
för att bedöma prestationer, upprätthålla kontroll samt vara en informationskälla för
vägledning av beslut i verksamheten. Vidare menar Heinrich (2012) samt Baretta och Busco
(2011) att det är betydelsefullt för offentliga verksamheter att arbeta med styrverktyg som
möjliggör uppföljning av uppsatta mål. Detta för att kunna uppvisa en legitim sida av den
offentliga verksamheten och öka ansvarsskyldigheten gentemot medborgarna, samt för att
förbättra den interna prestationen. Även Behn (2003) påtalar att prestationsmätning både kan
användas för externa och interna syften. Prestationsmätning kan exempelvis användas årligen
för att öka ansvarsskyldigheten och förse politiker med information som kan ligga till grund
för beslutsfattande. Författaren menar också att prestationsmätning kan användas mer frekvent
i verksamheten för att förbättra den interna styrningen, då chefer erhåller information som kan
bidra till förbättrade prestationer.

Information från prestationsmätningar kan enligt Van Dooren och Van de Walle (2011)
intressera ett flertal olika användare. Allmänheten är en möjlig användare, eftersom det kan
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finnas intresse av att veta hur kommunen förvaltar skattepengar. Information från
prestationsmätningar kan även användas av politiker, där informationen exempelvis kan
utgöra underlag för budgetar. Chefer och andra berörda personer i offentliga verksamheter
kan vara i behov av att ta del av denna information för att kunna ta strategiska samt
operationella beslut. Både Heinrich (2012) och Kroll (2015) menar dock att insamling av
information från prestationsmätning inte är tillräckligt, utan att informationen också behöver
användas för styrning av verksamheten. Även Behn (2003) menar att all information från
prestationsmätningar är av ringa betydelse för chefer, om det inte finns en klar uppfattning om
hur den skall användas eller om informationen inte är lämplig för användaren.

I svenska kommuner har prestationsmätning blivit allt vanligare (Johansson & Siverbo 2009;
Kuhlmann 2010). Även intresset för hållbarhetsfrågor och prestationsmätning för miljö har
ökat i offentlig sektor, vilket styrks av en studie genomförd i början av 2000-talet som visar
att nära hälften av samtliga svenska kommuner har börjat arbeta med miljöinriktad
prestationsmätning (Emilsson & Hjelm 2002a). En händelse som enligt Johansson (2017-0302) gav Växjö kommun ytterligare motivation att utveckla sitt miljöarbete var när Växjö blev
benämnd i media som "Europas grönaste stad". Bakgrunden till detta är att en reporter från
brittiska BBC år 2007 skulle göra ett reportage om "Europas grönaste stad". Tack vare Växjö
kommuns långa historia av miljöarbete och politiska enighet i hållbarhetsfrågor valde
reportern att göra detta reportage om Växjö. Reportaget sändes i Storbritannien och spred sig
sedan över hela världen. Enligt Johansson (2017-03-02) såg Växjö kommun denna händelse
som en möjlighet att utveckla sitt varumärke:
Om alla andra kallar oss för "Europas grönaste stad", måste vi också göra det.
Det finns en stolthet i att kallas "Europas grönaste stad".

	
  

1.3 Problemdiskussion
Ökad medvetenhet kring miljö i samhället, växande tryck från allmänheten och fler
regulatoriska krav är faktorer som har påverkat offentliga verksamheters ansträngningar inom
miljöområdet. Följden av denna ansträngning är att prestationsmätningar för miljö har
implementerats från den privata sektorn för att offentliga verksamheter skall kunna visa upp
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förbättringar och göra utvärderingar av sitt arbete med miljöfrågor (Lundberg, Balfors &
Folkesson 2009). Johansson (2017-03-02) berättar att Växjö kommun har planer på att
revidera sitt nuvarande miljöprogram och medger att det är en utmaning att skapa tydliga
riktlinjer för arbetet med miljöprogrammet. Vidare menar han att kommunen är bra på att
beskriva vad som skall göras, men sämre på att beskriva hur och varför det skall göras.
Kommunens förvaltningschefer och kommunala bolagschefer är ytterst ansvariga för att
miljöprogrammet efterlevs och i miljöprogrammet framgår det att informationen skall tas i
beaktande vid beslut och handlingar. Därmed ligger det i Växjö kommuns intresse att få reda
på hur koncernens olika förvaltningschefer och kommunala bolagschefer använder sig av
verksamhetens miljöprogram.

Information från prestationsmätningar kan enligt Van Dooren och Van de Walle (2011)
användas på flera olika sätt. Exempelvis föreslår författarna att sådan information kan
användas av offentliga verksamheter i syfte att styra mot bättre prestationer eller för att öka
ansvarsskyldigheten. Propper och Wilson (2003) samt Lee (2008) understryker detta, då de
menar att information från prestationsmätning antingen kan nyttjas internt och således vara ett
verktyg för styrning av den interna verksamheten eller kan offentliga verksamheter välja att
göra informationen tillgänglig för allmänheten. Traditionellt har offentliga verksamheter valt
att använda denna information för intern kontroll, men i takt med den ökade betydelsen av att
uppvisa ansvarstagande gentemot allmänheten har extern användning av information från
prestationsmätning fått större betydelse. Norén och Von Malmborgs (2004) studie påvisar
dock att den traditionella användningen av information fortfarande lever kvar. Författarna
beskriver att det finns vissa svenska kommuner som inte har någon avsikt att visa information
externt, utan att informationen enbart används för intern styrning. Att kontinuerligt bevaka,
analysera, utvärdera och ta lärdom av information från prestationsmätningar är enligt Fryer,
Antony och Ogden (2009) av central betydelse för offentliga verksamheter. Författarna menar
dock att det finns en problematik gällande prestationsmätning. Dels kan det vara
problematiskt att samla in rätt information och dels kan det finnas svårigheter gällande hur
informationen bör användas för att underlätta beslutsfattande. Moynihan och Pandey (2010),
Curristine (2006) samt Kroll (2012) menar att en ytterligare faktor som kan försvåra
användningen av information är att användare som exempelvis allmänheten, politiker och
chefer i offentliga verksamheter har tillgång till mer information än någonsin. Detta fenomen
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kännetecknar även Växjö kommun, då Johansson (2017-03-02) anser att det finns en risk att
kommunens miljöprogram innehåller för mycket information. Vidare menar Johansson (201703-02) att hållbarhetsgruppen har försökt begränsa mängden information för att öka
miljöprogrammets användarvänlighet och således även förståelsen för programmet.

Kroll (2012) menar att om offentliga verksamheter endast samlar in och rapporterar
information om utförda prestationer, fyller prestationsmätningen i sig ingen funktion. Vidare
menar författaren att det endast är värt ansträngningen att samla in informationen om den
senare också används. Moynihan och Pandey (2010) utvecklar detta resonemang och menar
att chefer i offentliga verksamheter behöver använda information från prestationsmätning i
ledningssyfte för prestationsmätning skall vara värd ansträngningen. Trots betydelsen av att
använda information från prestationsmätningar presenterar Kuhlmann (2010) i en studie om
prestationsmätning på kommunnivå förvånansvärda resultat. Hela 14 % av Tysklands
kommuner använder inte information från prestationsmätningar överhuvudtaget. Utifrån
ovanstående växer följande fråga fram gällande hur information från prestationsmätningar kan
användas och hur det ser ut inom miljöområdet:
Hur använder förvaltningschefer och kommunala bolagschefer i Växjö kommun
information från prestationsmätningar för miljö?

Betydelsen av att använda information från prestationsmätning är påtaglig. Det är således
essentiellt att identifiera faktorer som kan främja eller begränsa användningen (Kroll 2012).
Användning av information från prestationsmätningar kan enligt Kroll (2012, 2015) studeras
utifrån ett beteendeperspektiv. Författaren menar att faktorer som exempelvis attityd,
värderingar och socialt tryck kan påverka användningen. Vidare menar Hammerschmid, Van
de Walle och Stimac (2013) att användningen kan påverkas av en individs sociodemografiska egenskaper som exempelvis ålder, utbildning och tidigare erfarenheter. Kroll
(2012) ser inte en chefs användning av information som en automatiserad handling även om
det sker kontinuerligt, utan han menar att det finns sociala faktorer som påverkar
användningen. Van Dooren och Van de Walle (2011) är inne på samma spår och menar att
användningen inte är objektiv, utan den baseras på användarens explicita intressen. Med
ovanstående i beaktande är det därmed av intresse att studera:
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Varför information från prestationsmätningar för miljö används?
Användning av information från prestationsmätning i offentliga verksamheter har enligt Van
Dooren och Van de Walle (2011) länge varit ett område som förbisetts i forskningen.
Ovanstående till trots finns det studier som behandlar användning av information i flertalet
olika länder (Barbato & Turri 2017; Kuhlmann 2010; Lee 2008; Guthrie & English 1997). Det
finns dessutom ett fåtal studier där forskare har studerat detta område på offentliga
verksamheter i Norden, exempelvis har Johnsen och Vakkuri (2006) studerat hur nordiska
länder använder information från prestationsmätningar och Norén samt Von Malmborg
(2004) har studerat ovanstående område på kommuner i Sverige. Om man ser till
prestationsmätning för miljö finns det än färre studier, med undantag för Emilsson och Hjelms
(2002a, 2002b) studier om miljöinriktad prestationsmätning. Bristen på studier om
miljöinriktad prestationsmätning som Emilsson och Hjelm (2002a) påtalar, samt att Kroll
(2012, 2015) och Moynihan och Pandey (2010) eftersöker ytterligare forskning som förklarar
chefer i offentliga verksamheters användning av information, gör att vi har identifierat ett
teoretiskt gap. Studiens teoretiska bidrag är således att öka kunskapen inom detta område.
Detta kunskapsbidrag syftar till att vara ett stöd för offentliga verksamheter med liknande
förutsättningar i arbetet med prestationsmätning för miljö. Mot bakgrund av ovanstående
diskussion har följande problemformulering växt fram:
Hur använder förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på Växjö
kommun information från prestationsmätningar för miljö och varför används
informationen?
Hur kan Växjö kommun vidareutveckla sitt arbete med prestationsmätning för
miljö?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur förvaltningschefer och kommunala
bolagschefer på Växjö kommun använder information från prestationsmätningar för miljö
samt förklara varför informationen används. Dessutom syftar studien till att ge
förbättringsförslag som stödjer Växjö kommuns arbete med prestationsmätning för miljö.
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1.5 Avgränsningar
För Växjö kommun handlar hållbar utveckling om att ta ansvar i viktiga frågor som miljö,
mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Vår studie avgränsas till att inte handla om mångfald,
folkhälsa och tillgänglighet. Vi gör denna avgränsning eftersom de mål som går att hänföras
till miljö är mer konkreta och således lättare att följa upp än mål för mångfald, folkhälsa och
tillgänglighet. Denna avgränsning har gjorts i samråd med hållbarhetsgruppen på Växjö
kommun.

1.6 Studiens fortsatta disposition
Nedan ges en beskrivande illustration (se figur 1-1) över studiens fortsatta disposition. I
kapitel 2 presenteras och beskrivs tillvägagångsättet för studien som leder till att ställda
problemfrågor kan besvaras samt att syftet med studien kan uppnås. I kapitel 3 presenteras
studiens referensram som syftar till att verka som begreppsmässig teorigrund för vår
empiriska analys. Kapitel 4 innefattar det empiriska material som har insamlats genom
kvalitativa intervjuer med förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på Växjö
kommun. I kapitel 5 analyseras det empiriska resultatet utifrån studiens referensram. I kapitel
6 sammanställs resultat och slutsatser presenteras. Det förs även en kritisk diskussion kring
val som gjorts under studiens gång samt att vi avslutningsvis ger förslag på vidare forskning
inom området prestationsmätning för miljö i offentlig sektor. 	
  

Kapitel(2(*(Metod
Kapitel(3(*(Referensram
!
!
!
!
!

Kapitel(4(*(Empiri
!
!
!
!

Prestationsmätning i offentliga verksamheter
Prestationsmätning för miljö
Användaren
Intern och extern användning
Beteendeteori

"

Verksamhetsbeskrivning Växjö kommun
Växjö kommuns miljöprogram
Hållbarhetsgruppens syn på miljöprogrammet
Genomförda intervjuer

Kapitel(5(*(Analys

#

! Hur används information från
(((((((prestationsmätning(för(miljö?
((((! Varför(används(information(från
((((((prestationsmätning(för(miljö?

$
Kapitel(6(*(Slutsatser(och(reflektioner

Figur 1-1: Illustration över studiens fortsatta disposition
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2. Metod
	
  

Syftet med metodkapitlet är att presentera och beskriva tillvägagångsättet för studien. Vidare
behandlar metodkapitlet de metodval som ligger till grund för studien. Dessutom diskuteras
forskningens kvalitet samt etiska överväganden. Innehållet i detta kapitel skall ge läsaren en
möjlighet att återskapa studien med liknande resultat. 	
  

2.1 Forskningsansats
I studien har vi beskrivit och analyserat hur förvaltningschefer och kommunala bolagschefer
på Växjö kommun använder information från prestationsmätningar för miljö samt förklarat
varför informationen används. För att uppfylla studiens syfte behövde djupa undersökningar
av chefernas användning genomföras, därav valet av en kvalitativ forskningsansats. Den
kvalitativt inriktade forskningen lämpar sig bäst när undersökningen inriktar sig på "mjuka"
data, som exempelvis uppfattningar, attityder och tolkande analyser (Patel & Davidson 2011).
Vidare menar författarna att detta förhållningssätt lämpar sig bäst då syftet är att förstå och
analysera helheter och genom detta kunna identifiera eventuella mönster. Även Bryman och
Bell (2013) understryker att en kvalitativ forskningsstrategi betonar ord snarare än siffror.
Vidare förklarar Jacobsen (2002) att kvalitativa metoder är lämpliga att använda i samband
med studier där djupare analyser krävs inom ett visst område. Inom detta område kan flera
enheter studeras. Eftersom studien baserades på förvaltningschefers och kommunala
bolagschefers användning av information ansåg vi att en kvalitativ forskningsansats var mest
lämplig för vår studie.

2.2 Fallstudie
Forskningsdesignen utgör grunden för insamling och analys av data (Bryman & Bell 2013).
Vid jämförelse av tänkbara forskningsdesigner har vi valt att använda en design av karaktären
fallstudie. Nedanstående argumentation ligger till grund för valet av fallstudiedesign. Yin
(2007) menar att en fallstudie bör användas då forskningsfrågor börjar med "hur" och
"varför". Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur förvaltningschefer och
kommunala bolagschefer använder information från prestationsmätningar för miljö samt
förklara varför informationen används, vilket är ännu ett argument för vårt val att använda en
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fallstudie. Jacobsen (2002) menar att fallstudie är en passande forskningsdesign när ett
specifikt fall skall studeras. Vidare menar författaren att antalet enheter i ett sådant fall kan
variera. Eftersom vi ämnat undersöka hur information från prestationsmätningar för miljö
används av olika förvaltningschefer och kommunala bolagschefer inom Växjö kommun ansåg
vi med stöd av Jacobsen (2002) att fallstudie var en passande forskningsdesign för vår studie.
Ytterligare en viktig aspekt vi tog hänsyn till vid valet av forskningsdesign var behovet av en
detaljrik empirisk grund för att kunna analysera och förstå den enskilda personens beteende
och användande av informationen. Detta för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Att
fallstudiedesign är en fördelaktig design för en sådan typ av studie stödjs av Jacobsen (2002),
som menar att fallstudier är användbara då en djupare förståelse krävs.

2.2.1 Växjö kommun som studieobjekt
Valet av Växjö kommun som studieobjekt bygger på ett flertal olika faktorer. Redan från
början var ambitionen att genomföra en studie på en offentlig verksamhet och med tanke på
att vi studerar på Linnéuniversitetet i Växjö var det en självklarhet att i första hand kontakta
Växjö kommun. Efter inledande kontakt och diskussion med hållbarhetsgruppen på
kommunen stod det klart att det fanns intresse från deras sida att deltaga i denna studie. Sedan
tidigare hade vi vetskap om att Växjö benämns som "Europas grönaste stad", dock hade vi
funderingar över hur de arbetar med prestationsmätning inom miljöområdet för att stärka detta
varumärke. För att kunna besvara studiens syfte var det essentiellt att den offentliga
verksamheten mäter sina miljöprestationer. När Johansson (2017-03-02), miljösamordnare i
hållbarhetsgruppen på Växjö kommun, klargjorde att verksamheten aktivt arbetar med
prestationsmätning för miljö blev valet av Växjö kommun som studieobjekt givet.

2.2.2 Datainsamling
Användandet av en fallstudie som forskningsdesign öppnar upp för möjligheten att samla in
data genom flera olika metoder (Yin 2007). Kvalitativa intervjuer, fokusgrupper samt
etnografiska observationer är exempel på metoder som forskaren kan använda vid kvalitativ
forskningsansats (Bryman & Bell 2013). Enligt Jacobsen (2002) kan data kategoriseras som
antingen primärdata eller sekundärdata. Primärdata består av direktinformation som en
forskare inhämtat för en specifik studie. Denna data kan samlas in genom intervjuer,
observationer eller enkäter. Under kategorin sekundärdata finns information som är till för
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andra ändamål än den aktuella studien. Sekundärdata kan exempelvis bestå av statistik och
årsredovisningar. Denna studie baseras på både primär- och sekundärdata, där primärdata
består av intervjuer medan studiens sekundärdata består av interna dokument.

För att kunna uppfylla syftet med denna studie har vi valt att genomföra intervjuer med
förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på Växjö kommun. Att genomföra intervjuer
är enligt Jacobsen (2002) det enklaste sättet att erhålla information om hur en organisation
eller person uppfattar det område som skall studeras. Vi ansåg att en öppen diskussion med
utvalda respondenter inom Växjö kommun var av stor vikt för att kunna få fram sanningsenlig
och djupgående information angående hur och varför respondenterna använder information
från prestationsmätningarna för miljö. Utifrån detta resonemang har de intervjuer som
genomförts varit av semi-strukturerad karaktär. Vid semi-strukturerade intervjuer används
enligt Bryman och Bell (2013) vanligen en intervjuguide, innehållande områden som
intervjun skall beröra. Studiens intervjuguider presenteras i bilaga 2 och bilaga 3. Bryman och
Bell (2013) tillägger att semi-strukturerade intervjuer är en flexibel intervjuform och att
intervjupersonen har en möjlighet att svara på frågorna på sitt egna sätt. Eftersom vi var
intresserade av hur och varför den enskilda respondenten använder information från
prestationsmätningar för miljö, var det av högsta prioritet att låta respondenten få utrymme att
utveckla sina unika upplevelser inom området.

Vid valet av respondenter har vi tillämpat ett icke-sannolikhetsurval, vilket enligt Bryman &
Bell (2013) innebär att respondenterna inte har blivit slumpmässigt utvalda. För att uppnå
studiens syfte behövde vi intervjua respondenter med särskild befattning. Således har
förvaltningschefer och kommunala bolagschefer valts som studiens intervjuobjekt. Innan vi
presenterar studiens respondenter kommer vi först att beskriva tillvägagångsättet för att nå
fram till dessa. Som ett första steg tog vi kontakt med Julia Ahlrot, hållbarhetschef på Växjö
kommun. Vi blev genom denna kontakt rekommenderade att prata med Henrik Johansson,
miljösamordnare på kommunen. Detta tack vare hans långa erfarenhet av kommunens
hållbarhetsarbete samt att han var delaktig vid framtagningen av miljöprogrammet. Intervjun
med Johansson syftade till att ge bakgrundsinformation gällande kommunens miljö och
hållbarhetsarbete samt en redogörelse för hur de arbetar med prestationsmätning inom detta
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område. Detta var en förutsättning för att senare i studien kunna studera användningen av
informationen från dessa prestationsmätningar.

Efter det inledande mötet med Johansson (2017-03-02) kom vi överens om att han skulle
skicka ut mail till de respondenter som var aktuella för studien. Detta för att öka möjligheten
att genomföra intervjuer med samtliga respondenter. Mailet syftade till att uppmuntra
respondenterna att engagera sig genom att delta i denna studie. Dessutom skulle detta mail
upplysa om att studiens resultat har betydelse för Växjö kommuns vidareutveckling av arbetet
med prestationsmätning för miljö. Efter denna förberedande kontakt kunde vi sedan boka in
intervjuer med respektive respondent. Av totalt tolv tillfrågade förvaltningschefer och
kommunala bolagschefer valde åtta att ställa upp på intervju. Av de fyra chefer som avböjde
förfrågan om att delta i studien gick en chef ej att få kontakt med medan en chef ej ville
avsätta tid för intervju. De resterade cheferna som avböjde att dela i studien valde att delegera
uppgiften vidare till miljöansvarig i verksamheten. Vi tog ställning till detta och valde att inte
genomföra en intervju med miljöansvarig då denna studie endast fokuserar på
förvaltningschefer och kommunala bolagschefer. Dock har vi gjort ett undantag då vi i
kommunledningsförvaltningen valt att intervjua chefen för planeringskontoret istället för
kommunchefen. Detta undantag har gjorts dels för att kommunchefen har en högre position än
övriga respondenter och dels för att vi inte ville utelämna kommunledningsförvaltningens del
i användningen av information från prestationsmätningar för miljö. En sammanställning över
de respondenter som vi har intervjuat visas nedan.

Tabell 2-1: Sammanställning över genomförda intervjuer
Förvaltning/ kommunalt bolag

Namn

Stadsbyggnadskontoret

Lars Wennerstål

Tid
(min)
55:03

Datum

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Madeleine Karlsson

40:26

2017-03-29

Vidingehem AB

Stefan Blomkvist

50:22

2017-03-31

(Kommunledningsförvaltningen) Paul Herbertsson

49:34

2017-04-03

VÖFAB

51:27

2017-04-03

2017-03-28

Planeringskontoret
Christer Carlsson
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Tekniska förvaltningen

Maria Sundell Isling

51:39

2017-04-04

Utbildningsförvaltningen

Camilla Holmqvist

54:13

2017-04-11

Videum AB

David Svensson

50:12

2017-04-12

Intervjuer i kombination med tillgången till interna dokument har bidragit till en bred
empirisk grund för vår studie. Att samla in data genom olika metoder anser vi ökar
trovärdigheten för studiens resultat. Detta stödjs av Yin (2007) samt Eriksson och Hultman
(2014), som menar att en jämförelse mellan olika källor kan öka tillförlitligheten i insamlad
data.

2.2.3 Analys av data
Efter insamling av primärdata började vi transkribera intervjuerna. Enligt Jacobsen (2002) kan
transkribering ge forskaren en fördel eftersom det garanterar ett fullständigt material. Efter
transkribering kunde materialet sedan bearbetas och en sammanställning av varje enskild
intervju kunde genomföras. Jacobsen (2002) benämner detta tillvägagångssätt som
systematisering och menar att det är betydelsefullt att genomföra en sållning av informationen
för att få en överblick av materialet. Intervjuerna med förvaltningscheferna och kommunala
bolagscheferna strukturerades utifrån fyra områden: användaren, prestationsmätning för miljö,
hur används information och slutligen varför används information (se bilaga 3). Dessa
områden har styrt hur det empiriska resultatet kategoriserats. Detta kan liknas vid kodning
som enligt Bryman och Bell (2013) betyder att data som kan vara av teoretisk eller praktisk
betydelse för studien åtskiljs och organiseras i olika områden. För att på ett tydligt och
tillförlitligt sätt skildra respondenternas användning har vi vid sammanställning av det
empiriska resultatet använt oss av flera citat. Att använda citat är enligt Jacobsen (2002) av
central betydelse vid kvalitativ forskning. Citat har även använts vid analys av det empiriska
resultatet. Vid analys har vi valt att ej namnge vem av respondenterna som citaten kommer
från även om respondenterna inte valt att vara anonyma. Detta motiveras av att det i studien ej
är relevant vem av respondenterna som säger vad.

Efter att det empiriska resultatet kategoriserats kunde vi analysera område för område och
samtidigt behandla och sammanställa data från flera olika intervjuer samtidigt, vilket
Jacobsen (2002) ger stöd för. Kategoriseringen innebar även att vi kunde identifiera mönster i
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respondenternas användning av information från prestationsmätningar för miljö. Givet
ovanstående kategorisering har vi i analysen valt att rikta större fokus på två områden, hur
information används samt varför information används. Utifrån de mönster och samband som
vi identifierat i det empiriska resultatet kunde vi sedan analysera och jämföra det med den
teoretiska referensramen. Detta möjliggjorde för oss att kunna beskriva och analysera hur
information används, förklara varför den används samt ge förslag på förbättringsåtgärder.

2.2.4 Uppbyggnad av teoretisk referensram
Med utgångspunkt i studiens syfte och problemformulering har sökningar efter relevant
litteratur till den teoretiska referensramen genomförts. Både böcker och vetenskapliga artiklar
har använts för att få en helhetsbild över området, vilket bidrar till triangulering (Yin 2007,
Eriksson & Hultman 2014). De vetenskapliga artiklar som används i studien är hämtade från
Business Source Premier (BSP) samt Google Scholar. Vid sökning efter vetenskapliga artiklar
har ett antal sökord använts: "Performance management", "Performance measurement",
"Environmental performance management", "Environmental performance measurement",
"Performance information use", "Public sector". Dessa sökord har kombinerats på olika sätt.
Vi bedömer att den insamlade litteraturen bestående av både böcker och vetenskapliga artiklar
är trovärdig eftersom granskningar genomförs före publicering både vad gäller böcker och
vetenskapliga artiklar.

2.3 Forskningskvalitet
Det finns enligt Yin (2007) ett antal kvalitetskriterier som bedömer kvaliteten på empiriska
samhällsvetenskapliga undersökningar. Eftersom en fallstudie faller under denna kategori
används vanligtvis dessa kriterier vid kvalitetsbedömning av en fallstudie. Kriterierna är
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet.

Kriteriet begreppsvaliditet betyder enligt Yin (2007) att forskaren skall använda operationella
mått för studiens begrepp, det vill säga att begreppen som studeras är väl beskrivna och att
den teoretiska definitionen stämmer överens med den operationella. Vid datainsamling har vi i
denna studie använt oss av olika källor både vid teori- och empiriinsamling. Användning av
olika källor benämns enligt Yin (2007) samt Eriksson och Hultman (2014) som triangulering

	
  

13	
  

och ger fallstudiens resultat mer tyngd och ökad tillförlitlighet. För att ytterligare öka
begreppsvaliditeten i studien har vi under studiens gång låtit personer på Växjö kommun
kontrollera utkast för att säkerställa att begreppen är väl definierade.

Det andra kvalitetskriteriet handlar enligt Yin (2007) om intern validitet. Detta kriterium är av
betydelse för fallstudier eftersom målet är att kunna dra välgrundade slutsatser. I en fallstudie
där forskaren insamlar data genom intervjuer eller andra källor kommer forskaren att förhålla
sig till det faktum att en viss händelse inträffar som en följd av en annan. Vidare menar
författaren att frågor bör ställas huruvida de slutsatser som dras i en fallstudie är korrekta, om
det kan finnas alternativa förklaringar eller om bevisen samstämmer. I denna studie har olika
typer av empiriska källor använts. Intervjuer har genomförts både med personer på
kommunens förvaltningar men även på de kommunala bolagen. Vi har även tagit del av
interna dokument. Utöver de empiriska källorna är studiens resultat och slutsatser även
grundande på den teori som finns inom området. En användning av olika empiriska och
teoretiska källor medför därmed att data har jämförts, vilket förstärker den interna validiteten
och trovärdigheten i de slutsatser som dras.

Enligt Yin (2007) finns en problematik gällande huruvida resultat från en fallstudie kan
generaliseras och tillämpas i andra situationer. Det kvalitetskriterium som berör detta problem
är den externa validiteten. Att generaliserbarheten är ett problem vid fallstudier har att göra
med att undersökningar av fallstudiedesign grundas på analyser snarare än statistik. I denna
studie handlar den externa validiteten om huruvida de slutsatser som dras gällande
förvaltningschefers och kommunala bolagschefers användning av information från
prestationsmätningar för miljö kan tillämpas på andra kommuner som gör liknande mätningar.
Studiens djupgående intervjuer och detaljrika empiriska grund stärker den externa validiteten
och avsikten är således att studiens resultat skall kunna vara till hjälp för andra kommuner
med liknande förutsättningar.

Yin (2007) nämner reliabilitet som det fjärde och sista kriteriet vid bedömning av kvaliteten
på en fallstudie. Syftet med detta kriterium är att en annan forskare skall genom att följa
samma tillvägagångssätt som den tidigare forskaren komma fram till liknande resultat och
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slutsatser. Detta förutsätter att den tidigare forskaren har dokumenterat tillvägagångssättet på
ett tydligt sätt. I denna studie har tillvägagångsättet beskrivits på ett begripligt sätt, och vi har
klargjort hur empirisk och teoretisk data samlats in och analyserats. Denna data har tydligt
dokumenterats både i text och i bilagor. Sammantaget anser vi att dessa handlingar har stärkt
studiens reliabilitet.

2.4 Etiska överväganden
För att säkerställa att intervjupersoner i studien behandlas på ett etiskt försvarbart sätt, finns
enligt Bryman och Bell (2013) ett antal etiska principer för forskare att ta hänsyn till:
Informationskravet,

konfidentialitets-

och

anonymitetskravet,

nyttjandekravet,

samtyckeskravet samt falska förespeglingar.

Vid varje intervjustart framförde vi studiens syfte samt vilka olika områden intervjun berör.
Vi försäkrade även intervjupersonen om att deras medverkan är helt frivillig. Agerande likt
ovan bidrar enligt Bryman och Bell (2013) till att etiska principer som informationskravet och
samtyckeskravet uppfylls. Vi presenterade heller ingen felaktig eller missvisande information,
eftersom vi innan varje intervju klart och tydligt informerade intervjupersonen om studiens
ändamål. Det innebär att principen om falska förespeglingar har uppfyllts. För respondenter i
denna studie har även en möjlighet till att vara anonym givits. Beroende på respondenternas
önskan har de som velat vara anonyma gjorts oigenkända då namn och befattning ändrats.
Vidare har intervjupersonerna haft en möjlighet att validera våra tolkningar av intervjun.
Detta för att undvika missförstånd och för att säkerställa att vi uppfattat den respondenten på
ett korrekt sätt. Vi anser därmed att Bryman och Bells (2013) konfidentialitets- och
anonymitetskrav uppfylls i denna studie. Den information som genererats från intervjuerna
har endast använts för denna studies syfte, vilket visar att det nyttjandekrav som författarna
presenterar är förverkligat.
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3. Referensram
Följande kapitel presenterar den referensram som ligger till grund för studien. För att förstå
användningen ges inledningsvis en beskrivning av prestationsmätning i offentlig sektor följt
av ett avsnitt om prestationsmätning för miljö. Därefter presenteras användning av
information från prestationsmätningar i följande ordning: användaren, intern och extern
användning samt beteendeteorier som förklarar varför informationen används. Avslutningsvis
kommer referensramen att sammanfattas i en konceptuell teorimodell.

3.1 Prestationsmätning i offentlig sektor
I samband med att högre krav ställs på offentliga verksamheter att vara mer lyhörda, uppvisa
ansvarstagande och vara mer sparsamma med resurser har styrverktyget prestationsmätning
hamnat i rampljuset. Oavsett om det rör sig om den privata eller offentliga sektorn förväntas
chefer på olika nivåer uppvisa hur verksamheten presterar för att kunna bestämma
verksamhetens status samt för att ta reda på vad som kan behöva verksamhetens
uppmärksamhet (Halachmi & Bouckaert 1996). För att kunna säkerställa att offentliga
verksamheter utför sina prestationer i enlighet med den förväntan som finns, ställs det idag,
högre krav på att kvantifierbar data finns tillgänglig. Detta för att underlätta bedömning och
jämförelse av utförda prestationer (Van Dooren & Van de Walle 2011). Ur ovanstående går
det att utläsa att kraven på offentliga verksamheter har förändrats och att styrverktyg som kan
förmedla och fånga upp offentliga verksamheters prestationer behöver finnas tillgängliga
(Heinrich 2012).

Det ökade intresset för prestationsmätning i offentlig sektor anses vara en följd av NPM, som
uppmärksammades under tidigt 1990-tal. NPM beskriver hur styrningen i offentlig
verksamhet har förändrats för att anpassas mot de nya krav som ställs (Johansson & Siverbo
2009; Propper & Wilson 2003; Patrucco, Luzzini & Ronchi 2016; Verbeeten 2008). Att
offentliga verksamheter har ett större behov av att uppvisa ansvarstagande för sina handlingar
samt öka effektiviteten har också varit bidragande faktorer för det förändrade styrsättet (Lee
2008; Baretta & Busco 2011; Chaston 2011). Enligt Hood (1991, 1995) går det att dela in
NPM i sju olika principer. Den första principen innebär införandet av tydligare styrning inom
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den offentliga sektorn. Detta nya styrsätt innebar en tydligare, mer visuell och pålitlig styrning
genom att ge mer makt till utvalda personer i organisationen (1). Dessutom innebar införandet
av NPM att tydligare standarder och mål för mätning av prestationer blev av stor vikt.
Offentliga organisationer formulerade kvantifierbara mål och indikatorer för att möjliggöra
uppföljning av huruvida prestationerna var bra eller mindre bra (2). NPM har medfört att
offentliga organisationer lägger mer fokus på kontroll av prestation (output). Det har således
blivit ett skifte från att tidigare fokusera på processen inom organisationen till att
organisationer mer intresserar sig för resultatet av prestationen (3). För det fjärde innebar
NPM att offentliga verksamheter decentraliserar sin verksamhet (4). Införande av konkurrens
i den offentliga sektorn är ytterligare en följd av NPM. Den ökade konkurrensen har för avsikt
att leda till att organisationer kan pressa sina kostnader och samtidigt kunna erbjuda samma
service (5). NPM har dessutom inneburit att offentliga verksamheter fokuserar mer på
styrtekniker från den privata sektorn (6). Den sjunde och sista principen handlar om att
offentliga verksamheter till följd av NPM har ett större fokus på att minska direkta kostnader i
verksamheten (7).

Boyne (2002) menar dock att det finns kritiker mot NPM och således prestationsmätning i
offentlig sektor. På grund av skillnader gällande ägandeförhållande och finansiering mellan
privata och offentliga verksamheter menar kritikerna att styrverktyg, framtagna och anpassade
till den privata sektorn, inte bör överföras till offentliga verksamheter. Privata verksamheter
ägs av aktieägare och finansieras med hjälp av direkta avgifter som dess kunder betalar,
medan offentliga verksamheter ägs av folkvalda politiker och finansieras till stor del av
skattepengar. Utöver ovanstående finns det även skillnader i vilka faktorer som påverkar
privata respektive offentliga verksamheter. Verksamheter i den privata sektorn är styrda av
marknadskrafter, medan offentliga verksamheter styrs av politiska faktorer. Boyne (2002)
menar också att offentliga verksamheter har specifika mål för exempelvis ansvarsskyldighet,
vilket saknas i privata verksamheter. Även Rantanen et al. (2007) menar att det finns
betydande skillnader mellan offentliga och privata verksamheters användning av
prestationsmätning. Författarna menar att offentliga verksamheter generellt stöter på fler
problem gällande prestationsmätning än privata verksamheter. Vidare menar författarna att
dessa problem orsakas av att motstridiga krav ställs av olika intressenter. Intressenterna kan
exempelvis vara anställda i offentliga verksamheter, allmänheten, media eller politiker
(Wisniewski & Stewart 2004). Även Fryer, Antony och Ogden (2009) menar att konflikter
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mellan olika intressenter skapar problem. Det kan exempelvis skapas konflikter mellan
politiker och anställda i offentliga verksamheter. Konflikter kan även skapas genom intern
politik mellan olika avdelningar i verksamheten. Författarna menar att dessa konflikter
genererar tre olika typer av problem: tekniska, systemmässiga samt engagemangsproblem.
Tekniska problem handlar om prestationsindikatorerna och informationens kvalitet.
Systemmässiga

problem

kan

vara

att

det

finns

svårigheter

att

integrera

prestationsmätningssystem med andra system i verksamheten. Ytterligare ett problem kan
vara att det inte finns ett tillräckligt engagemang för prestationsmätning i verksamheten.
Vidare menar författarna att för att möta många olika intressenters krav, kan offentliga
verksamheter hamna i en situation där de använder en mängd olika system och program
parallellt. Följden av att använda sig av flera system och program samtidigt kan bli att
engagemanget blir lidande.

Prestationsmätning i offentlig sektor har enligt Van Dooren och Van de Walle (2011) två
huvudsakliga syften: vara ett styrverktyg för att uppvisa ansvarstagande gentemot intressenter
och därmed förbättra synen på offentliga verksamheter. Dessutom är ambitionen att
prestationsmätningen skall vara ett ledningsverktyg som syftar att förbättra offentliga
verksamheter. Halachmi och Bouckaert (1996) är också inne på detta spår, då författarna
menar att huvudsyftet med prestationsmätning är att det skall fungera som stöd vid
beslutssituationer, vilket i sin tur kan leda till förbättrade resultat för samhället. Henri (2006)
beskriver istället prestationsmätningens bidrag genom att förklara tre olika roller styrverktyget
kan ha: samordning, övervakning samt diagnos. Den samordnande rollen avser användning av
prestationsmätning för att styra beslutsfattares uppmärksamhet mot den offentliga
verksamhetens primära och sekundära mål. Övervakning sker i samband med mätning och
rapportering av verksamhetens prestationer, för att kunna uppfylla de förväntningar
intressenter har på verksamhetens arbete. Slutligen går det genom användning av
prestationsmätning ställa en diagnos som avser bedömningen av orsak och verkan relationerna
mellan processernas effektivitet, organisatoriskt lärande och verksamhetens prestation.

Prestationsmätning kan ha såväl positiv som negativ inverkan på offentliga verksamheter
(Fryer, Antony & Ogden 2009; Boyne 2002; Rantanen et al. 2007). Genom att fokusera på
verksamhetens prestationer kan prestationsmätning underlätta chefers delegering av
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befogenheter. Dessutom kan det minska överordnade chefers behov av att detaljstyra
verksamheten (Grönlund & Modell 2006). Rantanen et al. (2007) anser att prestationsmätning
kan leda till positiva effekter som ökad transparens och ansvarstagande. Författarna menar
dock att prestationsmätning också kan ha negativ inverkan på verksamheten, exempelvis i
form av ökad intern byråkrati samt minskad motivation och innovation. Fryer, Antony och
Ogden (2009) menar att offentliga verksamheters prestationer inte kommer att förbättras om
den insamlade informationen i samband med genomförda prestationsmätningar inte används i
styrningen av verksamheten. Vad gäller svenska kommuner har prestationsmätning blivit allt
vanligare (Johansson & Siverbo 2009, Kuhlmann 2010). Enligt Kuhlmann (2010) har NPM
inneburit att svenska kommuner främst ser prestations- och kvalitetsindikatorer som
läromedel istället för ett instrument för kontroll. Vid sidan av formella indikatorer som
kostnader och kvalitet har kommuner i Sverige också god förmåga att mäta kundnöjdhet och
effektivitet i offentlig politik. Sammanfattningsvis är den främsta avsikten med
prestationsmätning att specificera de annars breda och abstrakta mål och visioner som finns.
Detta för att kunna möjliggöra utveckling av verksamheten (Kuhlmann 2010).

3.1.1 Prestationsmätningsprocessen
I samband med bedömning av huruvida den offentliga sektorns prestationer har blivit bättre
eller ej finns det två viktiga frågor som måste lösas: vad som ska mätas och hur information
som härrör från mätprocessen skall användas? (Boland & Fowler 2000). Kroll (2012) berör
dessa frågeställningar samt adderar ytterligare en dimension genom att inkludera
psykologiska faktorer som kan förklara varför prestationsmätningsinformation används. I
PDSA-cykeln

nedan

(se

figur

3-1),

visualiseras

steg

som

ingår

i
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prestationsmätningsprocessen.

Figur 3-1. PDSA-cykeln, modifierad (Kroll 2012)
Enligt Kroll (2012) går det att dela in prestationsmätning i fyra olika steg: planering,
genomförande, analys och användning. Även Fryer, Antony och Ogden (2009) menar att
processen vid applicering av prestationsmätning kan brytas ned i liknande steg.
Prestationsmätningsprocessen inleds med att avgöra vad den offentliga verksamheten skall
mäta. Efter att ha bestämt vad som skall mätas är nästa steg att bestämma hur prestationerna
skall mätas. Enligt Rantanen et al. (2007) utgör designen av mätetalen grunden för
genomförbarheten i prestationsmätningen och i sin tur även för hur informationen från
mätningarna används. Det betyder att eventuella problem som kan uppstå i detta steg kan leda
till ännu större problem i ett senare skede. Enligt Fryer, Antony och Ogden (2009) samt
Anthony och Govindarajan (2007) kan mätetalen vara både av finansiellt och icke-finansiellt
slag.

Efter val av indikatorer och mätetal kommer det tredje steget i processen, vilket Fryer, Antony
och Ogden (2009) benämner som det steg där tolkning av data genomförs. Denna beskrivning
är i linje med Krolls (2012) tanke om att prestationsinformationen skall studeras och följas
upp i detta steg. Fryer, Antony och Ogden (2009) menar att indikatorerna och mätetalen är av
begränsad nytta såvida resultaten inte kan analyseras och användas i verksamheten. Ett
problem i detta steg är att resultatet som genereras av mätningar sällan är testade. Resultatet
kontrolleras, men dess validitet och tillförlitlighet testas oregelbundet. Steg fyra i PDSAcykeln (se figur 3-1) motsvaras av "Act", vilket Kroll (2012) beskriver som det steg då
prestationsmätningsinformationen skall användas vid beslutsfattande. Enligt Van Dooren och
Van de Walle (2011) behöver målstyrda verksamheter utveckla rutiner för hur information
från prestationsmätningar skall användas på liknande sätt som det utvecklas rutiner för
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framtagning av mål. Fryer, Antony och Ogden (2007) samt Van Dooren och Van de Walle
(2011) menar att resultaten från prestationsmätningar vanligtvis kommuniceras via årsalternativt kvartalsrapporter eller vid formella möten. Fryer, Antony och Ogden (2007)
framhåller vikten av att information från prestationsmätningar är enkel att förstå för den
önskade publiken. Enligt Kroll (2012) finns det omfattande forskning som behandlar de tre
första stegen i prestationsmätningsprocessen, men att det fortfarande finns relativt lite om hur
information från prestationsmätningar används, vilket motsvarar det fjärde och sista steget i
PDSA-cykeln (se figur 3-1).
3.1.2 Prestationsmätning för miljö
Mätning av en verksamhets prestationer kan göras för många olika områden. I denna studie är
miljöområdet en central del. Detta område är dock en del i ett större sammanhang, nämligen
hållbar

utveckling.

Begreppet

hållbar

utveckling

började

användas

efter

att

Brundtlandrapporten publicerades år 1987 (Redclift 2005; Mebratu 1998). Enligt Redclift
(2005) växte ett bredare sätt att se på jordklotet och vår påverkan på det fram, där
miljöaspekter beaktades utifrån ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. Termen
nyttjades till en början främst i den politiska debatten, men efterhand började den även
användas i det vardagliga språket. Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtland
(1987): 	
  
Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs
Brundtland (1987 s. 41)	
  

Hållbar utveckling bygger på tre olika delar, som är beroende av varandra: Ekologisk
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social hållbarhet (Giddings, Hopwood & O´brien 2002;
Basiago 1998; Barkemeyer, Preuss & Tsang 2014), vilka skildras nedan (se figur 3-2).
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Figur 3-2: Hållbar utveckling, modifierad (Giddings, Hopwood & O´brien 2002)
	
  

Ekologisk hållbarhet hänvisar till användningen av jordens resurser och exempel på mål
förknippat

med

detta

område

är

avfallsreduceringar,

föroreningsreduceringar,

energieffektiviseringar, uppsläppsminskningar samt reduceringar av giftigt material
(Gimenez, Sierra & Rodon 2012). För ekonomisk hållbarhet anses ekonomisk tillväxt vara det
mål som är högst prioriterat inom området (Giddings, Hopwood & O´brien 2002). Inom
området social hållbarhet behandlas begrepp som rättvisa, tillgänglighet, deltagande och
institutionell stabilitet (Basiago 1998). Verksamheter skall enligt Gimenez, Sierra och Rodon
(2012) främja rättvisa och integration, uppmuntra mångfald, säkerställa livskvalitet samt
förespråka demokrati.	
  

I Sverige har kommuner sedan lång tid tillbaka tagit stort ansvar för miljö. Kommunernas
arbete styrdes inledningsvis av befintlig lagstiftning och miljöfrågor var främst ett uppdrag för
miljö- och hälsoavdelningar inom verksamheten. Under det senaste decenniet har detta dock
kommit att förändras, vilket visas genom kommuners ökade ansträngningar inom
miljöområdet. Utöver att följa den rådande lagstiftningen har kommuner idag exempelvis
lokala handlingsplaner som exempelvis Agenda 21-planen att förhålla sig till samt att interna
miljöledningssystem har kommit att implementeras i dessa verksamheter (Emilsson & Hjelm
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2002 a, 2005). Sedermera har intresset för att mäta prestationer inom miljöområdet ökat i
offentliga verksamheter och det genomförs numera prestationsmätningar i kommuner över
hela världen. Implementering av prestationsmätning inom miljöområdet har genomförts i
syfte att effektivisera miljöledningssystemen i offentliga verksamheter (Norén & Von
Malmborg 2004).

Johnston och Smith (2001) samt Lundberg, Balfors och Folkesson (2009) menar att de
prestationer som mäts bör vara sammanlänkade med den offentliga verksamhetens
miljöpolicy och miljömål. Vidare menar Lundberg, Balfors och Folkesson (2009) samt DiasSardinha och Reijnders (2001) att prestationsmätning inom miljöområdet innefattar val av
prestationsindikatorer, insamling och analys av information, rapportering och kommunicering
av information samt kontinuerlig utvärdering och förbättring av arbetet. Ramos et al. (2007)
menar att oavsett vilken metod eller verktyg som används för att mäta miljöprestationer spelar
prestationsindikatorerna i de allra flesta fallen en central roll. Johnston och Smith (2001)
menar att prestationsindikatorerna kan generera såväl positiva som negativa resultat. Frost och
Wilmshurst (2000) tillägger att prestationsindikatorerna även kan generera finansiell och ickefinansiell information om miljöprestationer som ledningen kan ha nytta av vid beslutsfattande.
Enligt Jasch (2000) kan syftet med prestationsindikatorer beskrivas enligt nedan:
•

Att miljöprestationer kan jämföras över tid

•

Indikatorerna är drivande för att uppfylla miljömålen

•

Indikatorerna kan underlätta utvärdering av miljöprestationer mellan olika
verksamheter

•

Ett kommunikationsverktyg för rapportering av miljöprestationer

•

Ett återkopplingsverktyg för att förmedla information och motivera anställda

McCool och Stankey (2004) menar att utveckling och användning av prestationsindikatorer
för att mäta miljökvalitet dock inte är fritt från problem och det finns ett antal svårigheter med
detta. De som är involverade i denna process har ofta olika intressen och ibland kan dessa till
och med vara motsägande.
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3.2 Användning av information från prestationsmätning
Användning av information från prestationsmätning har fått allt större uppmärksamhet och
frågor som diskuteras flitigt är vem som använder information, hur den används och vilka
faktorer som påverkar denna användning (Hammerschmid, Van de Walle & Stimac 2013).
Potentiella användare av sådan information kan enligt Van Dooren och Van de Walle (2011)
vara allmänheten, politiker eller chefer i offentliga verksamheter. Att allmänheten ses som en
möjlig slutanvändare grundas i att det kan finnas intresse av att veta hur kommunen förvaltar
de skattemedel som finns till förfogande. Politiker kan använda informationen från
prestationsmätningar till att fastställa budgetar och chefer i offentliga verksamheter kan vara i
behov av att ta del av denna information för att kunna ta strategiska samt operationella beslut.
Denna studie kommer enbart att fokusera på chefer i offentliga verksamheters användning.
Moynihan och Pandey (2010) menar att chefer i offentliga verksamheter behöver använda
information från prestationsmätning i ledningssyfte för att en implementering av ett
prestationsmätningssystem skall vara värt ansträngningen. Kroll (2012) är inne på samma spår
då han menar att prestationsmätning endast är värd ansträngningen om informationen används
vid beslutsfattande i verksamheten.	
  

Prestationsmätning förväntas generera information som kan användas för att bättre och mer
rationella beslut skall kunna tas. Den mest kritiska faktorn är dock huruvida chefer i offentliga
verksamheter använder informationen eller ej. Viktigt att beakta är att ökad tillgång till
information om prestationer inte är en garanti för att chefer använder denna information (Van
Dooren & van de Walle 2011). Enligt Boyle (2000) är det informationens relevans som är av
betydelse för användningen. Den behöver vara av nytta för användaren om prestationsmätning
skall påverka den offentliga verksamheten positivt. Författaren tillägger även att
informationen skall visa verksamhetens riktning och motivera till ansträngning. För att
möjliggöra detta krävs att utvecklaren av prestationsmätningssystemet är medveten om vilka
svårigheter och problem som kan förknippas med prestationsmätning i offentliga
verksamheter samt vilka åtgärder som kan vidtas för att se till att informationen används.

	
  

All of the reliable and valid data about performance is of little use to public managers
if they lack a clear idea about how to use them or if the data are not appropriate for
this particular use. – Behn (2003, s. 587) 	
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Om offentliga verksamheter inte klarar av att specificera vad de förväntar sig att deras chefer
skall leverera är inte heller prestationsmätning mycket till vägledning. Om målen dessutom är
komplexa och tvetydiga är det än svårare för chefer att använda informationen från
prestationsmätningar (Speklé & Verbeeten 2014). Vikten av att använda information från
prestationsmätningar är således påtaglig (Moynihan & Pandey 2010; Kroll 2012; Speklé &
Verbeeten 2014; Van Dooren & Van de Walle 2011) och vidare i detta kapitel kommer
användningen att diskuteras utifrån vem som använder den, hur den används, för vem den
används samt vilka faktorer som påverkar denna användning (Hammerschmid, Van de Walle
& Stimac 2013).

3.2.1 Användaren
I ovanstående avsnitt klargjordes att chefer som är verksamma i offentliga verksamheter är de
användare som denna studie fokuserar på. Enligt Hammerschmid, Van de Walle och Stimac
(2013) kan användningen av information från prestationsmätningar i viss utsträckning
bestämmas utifrån chefers socio-demografiska egenskaper. Författarna förklarar att det finns
ett antal socio-demografiska egenskaper att överväga vid studier angående användning av
information. Både Hammerschmid, Van de Walle och Stimac (2013) och Kroll (2012) menar
att egenskaper som exempelvis ålder, utbildning, tidigare erfarenheter, ledarskap, attityder
och färdigheter kan påverka hur en chef använder information från prestationsmätningar.
	
  
3.2.1.1 Intern och extern användning	
  	
  	
  	
  
Chefer i offentliga verksamheter kan använda information från prestationsmätningar på olika
sätt och för flera olika syften. Van Dooren, Bouckaert och Halligan (2015) kategoriserar
användningen i tre områden: Lärande, styrning och kontroll samt ansvarstagande.
Användning av prestationsmätningsinformation för lärande underlättar förbättring av
verksamheten. Användning för kontroll och styrning syftar till att kontrollera och styra sina
nuvarande aktiviteter. Att använda information för att visa ett ansvarstagande handlar om
kommunikationen med externa intressenter. Även Van Dooren och Van de Walle (2011)
menar att informationen kan användas för lärande, kontroll och för att visa ett ansvarstagande.
Författarna anser däremot att den även kan användas för utvärdering, budgetering samt för att
motivera

anställda.
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användningsområdena, vilka presenteras nedan (se figur 3-3):

Syften
Intern&användning&&&&&&&&&!

"

Extern&användning&&&&&&&&&&&&&&&

Utvärdera
Motivera
Kontrollera
Öka&legitimitet/&ansvarstagande

Budgetera
Förbättra

Fira&framgångar

Lära

	
  

Figur 3-3: Syften med användning av information från prestationsmätningar
Som presenterats ovan har chefer i offentliga verksamheter flera olika valmöjligheter för hur
de kan använda information från prestationsmätningar. De syften som Behn (2003), Van
Dooren, Bouckaert och Halligan (2015), Speklé och Verbeeten (2014) samt Van Dooren och
van de Walle (2011) presenterar, kan kategoriseras i intern respektive extern användning. När
information används internt, används den för lärande, för kontroll av verksamheten, för
förbättring av interna processer och aktiviteter, för utvärdering av prestationer samt för att fira
framgångar (Hammerschmid, Van de Walle & Stimac 2013; Zhang, Van de Walle & Zhuo
2016). Nedan följer citat som exemplifierar intern användning av information från
prestationsmätning följt av en mer detaljerad presentation av syften för intern användning:

•

I regularly use performance information to make decisions.

•

I use performance information to think of new approaches for doing old things.

•

I use performance information to set priorities.

•

I use performance information to identify problems that need attention.

	
  

(Moynihan, Pandey & Wright 2012, s. 471)

	
   	
  

Mätning av prestationer för att kunna utvärdera verksamheten är den vanligaste anledningen
till att använda informationen. Utvärdering av en offentlig verksamhets prestationer kräver att
chefer har kännedom om vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Av den anledningen är
det betydelsefullt att det finns tydliga mål och strategier för verksamheten (Behn 2003). Att
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det är av stor vikt att formulera tydliga mål är något som även Moynihan, Pandey och Wright
(2012) påstår. Ytterligare ett vanligt syfte med prestationsmätningar är att det skall ge en
möjlighet till kontroll av verksamheten (Behn 2003; Zhang, Van de Walle & Zhuo 2016).
Prestationsmätning tydliggör vilka handlingar som skall utföras av de anställda och själva
mätningen ger verksamheten ett resultat på dessa handlingar. Utifrån denna synvinkel syftar
prestationsmätning till att kontrollera beteenden (Behn 2003). Enligt van Dooren och van de
Walle (2011) kan information från prestationsmätningar även användas vid budgetering.
Informationen kan användas i budgetprocessen för tre olika ändamål: utveckling/förberedande
av budgeten, motivering av budgetförslaget samt för att uppfylla kraven från tjänstemän på
högre nivå. Även Behn (2003) menar att information från prestationsmätningar kan vara till
hjälp vid sammansättning av budgetanslag i offentliga verksamheter. Budgetering med hjälp
av resultat från prestationsmätningar kan se olika ut i olika offentliga verksamheter. Det kan
exempelvis handla om att historisk data inkluderas i den årliga budgeten. Boland och Fowler
(2000) menar att information från prestationsmätningar kan ligga till grund för hur offentliga
verksamheter fördelar sina resurser. Enheter som uppfyllt sina mål kan belönas genom att mer
resurser tillförs dem, samtidigt som de enheter som inte uppfyllt sina mål kan bestraffas med
budgetnedskärningar.

Behn

(2003)

nämner

dock

att

bestraffning

i

form

av

budgetnedskärningar kan få en kontraproduktiv påverkan på en enhets prestation eftersom
mindre resurser troligen inte kommer att förbättra prestationen. 	
  
	
  

Både Van Dooren och van de Walle (2011) och Behn (2003) menar att lärande kan vara ett
syfte med användning av information från prestationsmätningar. Enligt Behn (2003) kan
informationen ge svar på vad som fungerar i verksamheten och vad som inte fungerar. Målet
blir då att ta reda på varför det fungerar alternativt inte fungerar. För att chefer skall kunna
lära sig något av informationen krävs det dock att mätetalen inte är för många till antalet. Det
finns en risk att ett omfattande antal mätetal skapar förvirring snarare än att de genererar
användbar information. Enligt Van Dooren och van de Walle (2011) är användning av
information från prestationsmätningar i syfte att förbättra verksamheten en frekvent
återkommande anledning. Författarna menar att användningen kan bidra till att problem
identifieras och att viktiga frågor lyfts. Genom användning av information från
prestationsmätningar kan det stimulera ansvariga att försöka lösa problemet och att göra
förändringar för att förbättra framtida prestationer. Även Behn (2003) menar att information
från prestationsmätning bör användas för rapportering av hur väl prestationer utförs samt för
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identifiering av områden där prestationer är svaga. Detta för att åtgärder skall kunna vidtas
som förbättrar verksamheten. Enligt Van Dooren och van de Walle (2011) samt
Van Dooren, Bouckaert & Halligan (2015) är resursallokering ett exempel på en sådan
förbättringsåtgärd som blir möjlig vid användning av information från prestationsmätningar.	
  
	
  

När offentliga verksamheter använder information från prestationsmätningar för att visa upp
verksamhetens prestation samt för att visa intressenter att de utför ett bra arbete anses
användningen vara av extern karaktär. Informationen från prestationsmätningar kan således
användas som kommunikationsverktyg för att skapa legitimitet med intressenter
(Hammerschmid, Van de Walle & Stimac 2013). Denna kategori har en koppling till
begreppet ansvarsskyldighet, som betyder att offentliga verksamheter har ett ansvar gentemot
sina intressenter och en skyldighet att öppet visa och redogöra för sina handlingar (Zhang,
Van de Walle & Zhuo 2016; Hammerschmid, Van de Walle & Stimac 2013). Nedan följer
citat som illustrerar den externa användningen följt av en redogörelse för de syften som kan
kategoriseras som externa.

	
  
	
  

•

I use performance information to communicate program successes to stakeholders.

•

	
  
I use performance information to advocate for resources to support program needs.

•

I use performance information to explain the value of the program to the public.
(Moynihan, Pandey & Wright 2012, s. 472)

	
  
För
att en offentlig verksamhet skall kunna genomföra sina uppdrag krävs att de har

allmänhetens stöd. Detta stöd kan erhållas genom användning av information från
prestationsmätningar. Mätning av prestationer avslöjar dels områden där den offentliga
verksamheten underpresterar och dels områden där verksamheten gör ett bra arbete.
Prestationsmätning kan därmed vara ett värdefullt verktyg för att kommunicera sina bedrifter
och för att öka allmänhetens förtroende för den offentliga verksamheten (Behn 2003). Zhang,
Van de Walle och Zhuo (2016) är inne på samma spår och menar att informationen kan vara
värdefull att rapportera till externa intressenter för att uppvisa lyhördhet och ansvarstagande.
Att använda information från prestationsmätningar för att motivera kan kategoriseras både
som intern och extern användning (se figur 3-3). Användning av information från
prestationsmätningar kan bidra till att en offentlig verksamhet förbättrar sina prestationer. Om
	
  

28	
  

chefer i sådana verksamheter har kännedom om vad som krävs för denna förbättring, kan de
använda kunskapen för att motivera andra anställda i den offentliga verksamheten, övriga
intressenter samt allmänheten att agera på ett sätt som förbättrar verksamhetens prestationer
(Behn 2003). Enligt Van Dooren och van de Walle (2011) kan icke-finansiella belöningar
vara ett verktyg för att motivera anställda i offentliga verksamheter. Författarna menar att det
kan vara användbart att ge ett erkännande till anställda i offentliga verksamheter för väl
utförda prestationer. Sådana erkännande kan dels ges till anställda som utfört suveräna
prestationer och dels till anställda som förbättrat sina prestationer jämfört med tidigare
resultat. Belöningar av sådant slag kan användas av offentliga verksamheter för att fira
framgångar, vilket kan förändra den ofta negativa synen som medborgare kan ha på offentlig
sektor. Även användning av information från prestationsmätningar för att fira framgångar kan
ses som både ett internt och externt syfte. Enligt Behn (2003) behöver framgångar firas i alla
verksamheter, såväl privata som offentliga. Genom att fira framgångar kan verksamheter
sammansvetsa sin arbetsstyrka och ge de anställda en känsla av att de är behövda, både
individuellt och kollektivt. Att fira framgångar kan även fungera som ett verktyg för att
motivera framtida ansträngningar hos de anställda. I externt syfte menar Behn (2003) att fira
framgångar kan förbättra prestationer eftersom verksamheten och dess framgång blir
uppmärksammad.

3.3 Beteendeteori - varför används informationen?
Enligt Kroll (2015) kan användning av information från prestationsmätningar studeras utifrån
ett beteendeperspektiv, För att skildra varför informationen används kommer olika
beteendeteorier och begrepp att presenteras i detta avsnitt.

3.3.1 Autopilot eller konstflygare?
Huruvida ett ekonomisystem används och fungerar i praktiken är enligt Johansson (1989) en
fråga om människosyn. För att tydliggöra vad som menas med människosyn använder
författaren två extrema synsätt; att människor behöver styras för att bidra till utveckling och
bevaring av verksamheten och att människor är tillräckligt kompetenta att själva avgöra hur
de skall bidra. Dessa synsätt benämns som "autopilot" respektive "konstflygare" (se figur 34). Företagsledningen, det vill säga konstruktören av ekonomisystemet använder systemet för
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att ge riktlinjer och instruktioner till användaren. En människa som anses vara "autopilot"
nöjer sig ofta med att ingå i ett sammanhang. Det framhålls dock att "autopiloter" kan känna
sig likgiltiga, då ekonomisystemen förutsätter att användare kan agera självständigt när
individen inte upplever sig vara tillräckligt kompetent att klara av det och inte vet vad
ekonomisystemet tjänar för syfte. Detta är inte gynnsamt för varken användaren eller
verksamheten, men det finns likväl ingen enkel lösning på denna problematik. Johansson
(1989) poängterar att dessa problem måste övervinnas.

Människosyn(bakom(systemet

"Autopilot"

Människan(behöver
styras

Människan(är
kompetent

Problemfri
användning(av
system

Problem(för
användaren

Problem(för
företagsledning/
konstruktör

Problemfri
användning(av
system

Användaren(handlar(som

"Konstflygare"

Figur 3-4: Förutsättningar för användning av ekonomisystem (Johansson 1989)
"Konstflygare" å andra sidan vill arbeta ostört och vill själv bestämma hur de skall agera.
Således kommer dessa individer inte vara benägna att använda ett system som begränsar dess
frihet. Konstruktören av ekonomisystemet tillhandahåller system som "konstflygaren" sedan
kan använda på sitt sätt. Verksamheter är i behov av såväl "autopiloter" som "konstflygare".
"Konstflygare" som går sin egen väg och på så vis bidrar till utveckling verksamheten och
"autopiloter" som ser till att verksamheten fungerar och bevaras. Det finns dock endast ett
fåtal människor som trivs och kan tänka sig vara i en av dessa roller i all evighet. Detta kan
leda till komplicerade situationer, men kan också ge en insikt i hur komplex bilden av en
människa är.
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3.3.2 Teorin om planerat beteende
Ytterligare en teori som kan användas för att studera chefer i offentliga verksamheters
handlingar är teorin om planerat beteende. Teorin om planerat beteende härstammar från
artiklar av Icek Ajzen, från 1985 och 1991. Denna teori har använts på ett framgångsrikt sätt
för att förklara olika typer av beteenden (Kroll 2012). Enligt Ajzen (1985) styrs människans
beteende av tre olika faktorer: attityd, subjektiv norm samt upplevd kontroll (se figur 3-5).
Ajzen (1991) menar att en attityd till ett visst beteende beror på vilken tro en individ har till
beteendets konsekvenser. Attityden kan vara antingen gynnsam eller ogynnsam gentemot
beteendet. Den andra faktorn, subjektiv norm, hänvisar till upplevda sociala påtryckningar
som påverkar utförandet av ett visst beteende. Den tredje och sista faktorn som styr en
människas beteende är upplevd kontroll. Denna faktor refererar till den enkelhet eller
svårighet att utföra ett visst beteende. Här antas att individen dels tar tidigare erfarenheter i
beaktning och dels reflekterar över förväntade hinder. I nästa steg kombineras dessa tre
faktorer (se figur 3-5), och det leder till en beteendeintention. Ajzen (1985, 1991) menar att
det finns en generell regel som säger att en individ som har en gynnsam attityd till ett visst
beteende, en subjektiv norm samt en hög grad av upplevd kontroll kommer således att ha en
stark intention att utföra beteendet.

Figur 3-5: Teorin om planerat beteende (Ajzen 1991)

Enligt Kroll (2012) har teorin om planerat beteende inte bara använts vid undersökning av
olika beteenden inom socialpsykologi, utan den har även tillämpats inom ekonomiområdet.
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Kroll (2012) har nyttjat denna teori för att kunna studera varför chefer i offentliga
verksamheter använder information från prestationsmätningar. Författaren har modifierat
Ajzens (1991) modell om planerat beteende för att kunna beskriva chefers användning av
information från prestationsmätningar.	
  

Figur 3-6: Planerat beteende-modell som beskriver användningen av information från
prestationsmätningar, modifierad (Kroll 2012).

Chefers attityd till informationen samt sociala normer påverkar hur de avser att använda
informationen (se figur 3-6). När det handlar om attityd menar Kroll (2012) att en positiv
inställning till informationen ökar möjligheten till användning av den. Under kategorin sociala
normer kan exempelvis påverkan från externa intressenter placeras. Författaren påstår att
påtryckningar från externa intressenter kan uppmuntra chefer i offentliga verksamheter att
använda information istället för att nonchalera den, vilket kan påverka hur de avser att
använda informationen. Hur chefer avser att använda informationen kan skilja sig från hur de
sedan använder den. En avgörande faktor som kan begränsa användandet är informationens
brukbarhet. Författaren menar att det finns tydligt stöd för att både informationens
tillgänglighet samt kvalitet har en direkt påverkan på användandet. Författaren menar dock att
chefer i offentliga verksamheter har en möjlighet att påverka kvaliteten på den informationen
som framställs i verksamheten. Cheferna kan korrigera mål och mätetal som inte använts i
någon större utsträckning och de kan även påverka personalens engagemang i
prestationsmätningsprocessen. Enligt Kroll (2012) förväntas att chefer som har bestämda
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avsikter med sin användning av information från prestationsmätningar, på grund av en positiv
inställning till informationen samt sociala påtryckningar, visar stort engagemang för att
förbättra informationens kvalitet. En bättre kvalitet och brukbarhet på informationen
underlättar chefernas användning av den.

3.3.3 Förtroende
Förtroende är ett begrepp som har fått allt större uppmärksamhet under senare tid (Zaheer,
McEvily & Perrone (1998). Begreppet anses ha stor betydelse för att verksamheter skall
kunna förbättra sina prestationer (Mayer & Gavin 2005). Även Mayer, Davis och Shoorman
(1995) menar att förtroende är en viktig beståndsdel för att verksamheter skall kunna uppnå
sina mål, då det reducerar risken i arbetsrelationer. Förtroendebegreppet kan enligt Zhang,
Van de Walle och Zhuo (2016) även användas för att förklara användning av information från
prestationsmätningar. Chefer i offentliga verksamheters användning av sådan information kan
påverkas av vilket förtroende de har till informationens källa. Begreppet förtroende ger en
teoretisk synvinkel för att kunna förklara användarnas attityder gentemot den källa där
informationen produceras. Förtroende anses vara av essentiell betydelse för att exempelvis
förbättra informationsutbyten, tydliggöra intentionen att använda information samt förbättra
den faktiska användningen av informationen. Vidare menar Baldvinsdottir och Johansson
(2005) att med förtroende kommer människor att anstränga sig mer för att förbättra en
prestation, eftersom förtroendet medför ökad självkänsla och säkerhet. 	
  

Tidigare studier har använt två fokusområden vid undersökning av förtroende vid
informationsanvändning. Det första området är användarens förtroende för informationen och
det andra området är användarens förtroende för informationskällan. Även om det finns en
stark

koppling

mellan

dessa

fokusområden,

anses

användarens

förtroende

för

informationskällan vara det mest kritiska delen eftersom det är informationskällan som
producerar och tillhandahåller informationen. Potentiella användare utvärderar informationen
de erhåller från källan, och väljer sedan att förlita sig på den information som är mest
tillförlitlig. Information som är otillförlitlig kommer enligt Zhang, Van de Walle och Zhuo
(2016) att avvisas av användaren.
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3.4 Konceptuell teorimodell
Utifrån den teoretiska referensramen har en konceptuell teorimodell skapats vilken
presenteras nedan (se figur 3-7). Modellen visar hur den teoretiska referensramens olika
områden påverkar varandra. Det empiriska resultatet kommer att analyseras utifrån detta
ramverk.

Figur 3-7: Konceptuell teorimodell

	
  

34	
  

4. Empiri
	
  

Följande kapitel innefattar en kortare beskrivning av Växjö kommun följt av en presentation
av kommunens miljöprogram. Slutligen presenteras de intervjuer som motsvarar den
huvudsakliga empiriska källan för studien.

4.1 Verksamhetsbeskrivning
Växjö kommun är en kommun i södra Sverige med cirka 90 000 invånare.
Kommunkoncernen innefattas i första hand av kommunstyrelsen, nio nämnder, åtta
förvaltningar samt 13 hel- och delägda aktiebolag. I koncernen ingår även kommunalförbund,
föreningar, råd och samfälligheter samt stiftelser och donationsfonder. I Växjö kommun
arbetar

sammanlagt

över

7000

personer

(Växjö

2017).

Nedan

presenteras

ett

organisationsschema för Växjö kommun där de förvaltningar och kommunala bolag som
deltar i studien är markerade (se figur 4-1).

Figur 4-1: Organisationsschema Växjö kommun (Växjö kommun, 2017)
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4.2 Miljöprogrammet
Växjö kommuns miljöarbete grundas enligt Johansson (2017-03-02) i deras övergripande
vision om hållbar utveckling. Han förklarar att kommunen arbetar med hållbarhet enligt den
definition som framkom genom Brundtlandsrapporten 1987, vilken framställs nedan:
Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs Brundtland (1987, s. 41)	
  

För Växjö kommun har miljöarbetet en stor betydelse, och är nu en viktig beståndsdel i deras
varumärke. I kommunen finns en strävan efter att växa på ett ekologiskt hållbart sätt och
samtidigt minska påverkan på miljön. För att utveckla detta arbete har kommunen sedan 2006
använt ett miljöprogram. Miljöprogrammet är ett styrverktyg innehållande olika miljömål.
Kommunen följer de regionala samt nationella miljömålen, men med miljöprogrammet går de
längre än vad lagstiftningen kräver. De mätbara målen i miljöprogrammet är kategoriserade i
tre olika områden: Leva livet, Vår natur samt Fossilbränslefritt Växjö. Programmet måste
godkännas av kommunfullmäktige och revidering sker varje mandatperiod (Miljöprogrammet
2014). För en fullständig presentation av målen i miljöprogrammet se bilaga 3.

Miljöprogrammet skall:
vara välkänt i kommunens nämnder och styrelser, både bland anställda och
förtroendevalda
gälla hela kommunen inklusive verksamheter på entreprenad
tas i beaktande vid beslut och handlingar, gäller såväl anställda som
förtroendevalda
ge invånare, företag, organisationer och myndigheter inspiration till eget
miljöarbete
(Miljöprogrammet 2014, s. 4)
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4.2.1 Hållbarhetsgruppens syn på miljöprogrammet
Enligt Johansson (2017-03-02) används miljöprogrammet för att Växjö kommun vill ha en
bättre miljökvalitet i kommunen. Han tillägger att programmet även används för att
kommunens egna organisation skall få en bättre miljöprestanda. Hållbarhetsavdelningen på
kommunledningsförvaltningen vill att miljöprogrammet skall vara ett styrverktyg som med
tydlighet visar vad kommunen vill uppnå, det skall vara tydligt för politiker, chefer samt för
invånarna. Enligt Johansson (2017-03-02) skall det i programmet framgå vem eller vilka som
ansvarar för de olika målen samt att det skall finnas en tydlighet i strukturen vad gäller
uppföljning, för att de involverade aktörerna skall känna delaktighet i arbetet. Vidare förklarar
Johansson (2017-03-02) att eftersom programmet är litet till omfattningen skall det vara
lätthanterligt och användbart för anställda i Växjö kommun. Enligt Johansson (2017-03-02)
består miljöprogrammet dels av mål som berör samtliga förvaltningar och kommunala bolag
och dels av mål som riktas till bestämda förvaltningar eller kommunala bolag. Således skiljer
sig ansvarsområdet åt mellan dessa olika enheter.

4.3 Intervjuer
I följande avsnitt återges intervjuerna med studiens respondenter. Sammanställningen är
uppbyggd av dels refererad text och dels citering av respondentens svar. Varje avsnitt inleds
av en kort beskrivning av förvaltningen alternativt det kommunala bolaget med efterföljande
presentation av användaren (respondenten). Sedan följer förvaltningens alternativt det
kommunala bolagets prestationsmätning inom miljöområdet. Därefter presenteras hur
informationen från prestationsmätningar för miljö används och i det sista avsnittet presenteras
varför informationen används. En översikt över intervjuerna med förvaltningscheferna och
kommunala bolagscheferna presenteras nedan.
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Tabell 4-1: Presentation av intervjuer

Intervju
1

Förvaltning/ kommunalt bolag
Stadsbyggnadskontoret

Respondent
Lars

Datum
2017-03-28

Wennerstål
2

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Madeleine

2017-03-29

Karlsson
3

Vidingehem AB

Stefan

2017-03-31

Blomkvist
4
5

Planeringskontoret

Paul

(Kommunledningsförvaltningen)

Herbertsson

VÖFAB

Christer

2017-04-03
2017-04-03

Carlsson
6

Tekniska förvaltningen

Maria Sundell

2017-04-04

Isling
7

Utbildningsförvaltningen

Camilla

2017-04-11

Holmqvist
8

Videum AB

David

2017-04-12

Svensson

4.3.1 Intervju 1
Stadsbyggnadskontoret är en förvaltning som består av fem avdelningar: planeringsavdelning,
mät- och GIS-avdelning, lantmäteri, intern stabsavdelning samt en avdelning som arbetar med
bygglov. Arbetsuppgifter som förvaltningen berörs av är varierande, de ansvarar exempelvis
för bygglov, utformning av hus och framtagning av detaljplaner om hur yta i kommunen skall
disponeras. Totalt är 50 personer verksamma på stadsbyggnadskontoret och den lagstiftning
som styr och reglerar hur förvaltningen skall arbeta är plan- och bygglagen. Utöver plan- och
bygglagen styrs förvaltningen av kommunfullmäktiges översiktliga plan över hur Växjö stad
skall byggas. Som stöd i arbetet har förvaltningen ett antal interna styrverktyg, exempelvis
Växjö kommuns miljöprogram.	
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Användaren	
  
Chef för stadsbyggnadskontoret är Lars Wennerstål, 62 år. På universitetsnivå kan Wennerstål
tillgodoräkna en examen på grundnivå inom biologi. Denna utbildning omfattades av kurser
som biologi, ekologi, geologi, geovetenskap och miljövård, vilka samtliga fokuserar på
miljö. Han har främst arbetslivserfarenhet inom den offentliga sektorn, med undantag för en
kortare sejour på den privata sidan. Kort summerat har Wennerstål lång erfarenhet som
miljöchef inom kommunal verksamhet och en kortare period som socialchef inom offentlig
sektor. Han har varit verksam som chef för stadsbyggnadsförvaltningen i åtta år.
Prestationsmätning för miljö
Wennerstål förklarar att förr i tiden var miljö en nisch som endast ett fåtal personer valde att
efterfölja. Idag finns däremot en annan medvetenhet kring miljö vilket gör att det har en högre
påverkan i allt de gör. Han förklarar att av det totala antalet prestationsmått som används i
förvaltningen är det relativt få som är direkt miljörelaterade. Det finns däremot flera mått som
används i förvaltningen som har en indirekt koppling till miljö. Wennerstål menar att detta
kan förklaras genom att flera av de krav som förvaltningen ställer på byggnader, exempelvis
gällande lagen om energi, indirekt blir miljörelaterade. Vidare berättar han att det är det som
är det fina, när miljö går hand i hand med flera andra mål. Det optimala är när ekonomi och
miljö att gå hand i hand, menar Wennerstål. Vidare uttrycker han:
Miljöfrågor oavsett om de bottnar i miljöprogrammet eller andra influenser så tycker
jag ändå att vi pratar om det och vi försöker leva efter det så mycket som möjligt, sen
om hur mycket miljöprogrammet betyder där och hur mycket alla andra saker kommer
in är svårt att säga. Det spelar kanske mindre roll också, för det är slutresultatet som
är det viktiga.
Enligt Wennerstål arbetar stadsbyggnadskontoret med miljöfrågor vid exempelvis planering
av Växjö stad och i samband med byggnationer. Han förklarar att planering för att vara en
hållbar stad är en av deras ledstjärnor i utvecklandet av Växjö. Växjö satsar på en grön stad,
där människor ges möjligheten att kunna gå, cykla och åka kollektivt, berättar Wennerstål.
Vidare uttrycker han:
Det är ju uppdrag som vi har och på det sättet jobbar vi med det för att hjälpa
till och för hållbar utveckling. Vad som styr hur vi arbetar är främst plan- och
bygglagen, som på senare år har tagit åt sig av ett antal miljötankar som
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riksdagen har beslutat om. Dessutom behöver vi förhålla oss till och
följa nationella miljömål samt de lokala miljömålen som återfinns i Växjö
kommuns miljöprogram. Jag känner att miljöprogrammet har fått en mer och
mer central roll, men det som är mest viktigt är att få in miljö i varje människas
vardagstänk. Detta går successivt, utan att vi kommer att bli färdiga där.	
  	
  
På frågan om vilka mål och mått som förvaltningen berörs av i miljöprogrammet svarar
Wennerstål efter en stunds betänketid:
En sak vi jobbar med där och som är konkret är ju vattenkvaliteten. Den
bebyggda miljön gör ju att dagvatten inte tas omhand och det rinner direkt ut i
våra sjöar och vattendrag. Det jobbar vi en hel del med genom planering och
bygglov så att det i så hög utsträckning som möjligt tas omhand lokalt. Det är
en konkret sak som är viktig.

Hur används information?
Wennerstål förklarar att det som stadsbyggnadskontoret behöver prioritera specificeras
genom budgeten från kommunfullmäktige, vilket ibland kan vara mål och mått som är
kopplade till miljöprogrammet. Han uttrycker sig enligt nedan:
Personligen brinner jag för frågor om miljö, om vi istället ser till den
professionella biten använder jag information från miljöprogrammet för
att kommunfullmäktige har beslutat att vi skall göra det. Jag är lojal mot
kommunfullmäktige samtidigt som jag är mån om att hjälpa min personal att
jobba i rätt riktning.
Wennerstål förklarar att Växjö vill profilera sig som "Europas grönaste stad", men han anser
att miljöarbete har en mycket djupare innebörd än så. Han förklarar att de behöver röra sig i
denna riktning för att vårt jordklot skall kunna ta hand om kommande generationer. Enligt
Wennerstål är miljöprogrammet en del i detta arbete, men miljö har ett mycket högre värde:
Jag vet inte riktigt om jag bara tänker på miljöprogrammet eller om jag tänker
på mer vidare saker oavsett om det står med i miljöprogrammet eller om det
återfinns som mål från kommunfullmäktige. Jag anser att allt arbete vi gör går
åt samma håll.
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Wennerstål menar att användning av informationen från miljöprogrammet dels är viktigt
för deras verksamhet och dels skall det förhoppningsvis kunna påverka varje människas
privata liv. Han utvecklar användningen nedan:
Jag tycker att det är viktigt att nå ut till mina medarbetare, jag vill att
samtliga medarbetare skall vara med och veta om att det finns ett miljöansvar
och tänka på det i sina små steg man gör.
Vidare förklarar Wennerstål att det inte räcker att informationen enbart landar hos honom,
utan det handlar om att förmedla den vidare. Med jämna mellanrum diskuterar
de kring miljö för att hålla det vid liv och vissa delar av innehållet i dessa diskussioner är då
kopplat till miljöprogrammet, menar Wennerstål. Han förklarar att det är viktigt att inte
glömma att förvaltningen i första hand styrs av rådande lagstiftning:
Jag är inte säker på att den enskilda handläggaren sitter och tänker på
miljöprogrammet utan tänker istället på det regelverket som gäller i samband
med byggnationer. Oavsett så har det samma syfte. Så det jag på något sätt vill
säga är att miljöprogrammet är en del, det är väldigt mycket annat som spelar
in för att vi skall nå vårt mål att vara "Europas grönaste stad". Allting som vi
gör går inte via miljöprogrammet men det går ju egentligen i miljöprogrammets
anda.
Wennerstål berättar att vid exempelvis målet om dagvattenhanteringen som han menar är en
svår och viktig del i en stad som förtätas, så är det främst nationella dokument, regelverk och
riktlinjer som efterföljs. Han förklarar att dessa går i linje med innehållet i miljöprogrammet,
men det är inte så att de sitter och läser miljöprogrammet och beslutar enligt det. Det är inte
deras uppdrag, menar Wennerstål.
Det är ju våra folkvalda politiker som styr kommunen och vi är deras redskap för att
förverkliga deras mål. Sen är de inte inne på detaljnivå, men vi försöker jobba i den
andan dagligen.
Att miljöprogrammet är en offentlig handling påverkar inte Wennerståls användning av det.
Han berättar att miljöfrågor har varit en grundbult i hans tänkande sedan lång tid tillbaka, så
hans arbete med miljöprogrammet är bara en del i att förverkliga ett antal mål som behövs.
Angående vad Wennerståls användning av informationen från miljöprogrammet leder till på
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kort respektive lång sikt förklarar han att det på kort sikt handlar om de dagliga sakerna som
de utför. På lång sikt menar han att hans val av användning påverkar planeringen av staden.
Framtagning av mål och mått för miljöprogrammet görs enligt Wennerstål till stor grad av
hållbarhetsgruppen och personligen är inte han delaktig i den processen. Han menar dock att
han har medarbetare som är delaktiga. Däremot förklarar han att förvaltningschefer har en
möjlighet att ge synpunkter på framtagningen via remisser. Detta görs vid revidering av
programmet, menar Wennerstål. Nedan sammanfattas Wennerståls användning av
information från miljöprogrammet.

Lars Wennerströms användning av
information från miljöprogrammet
Kommunicera med anställda
Se till att personalen arbetar i rätt riktning
Varför används information?
Angående målen och måtten i miljöprogrammet uttrycker sig Wennerstål enligt nedan:
Jag anser att det fångar upp vad som behöver fokuseras på. Jag hade dock
önskat att man fokuserat mer på miljöprogrammet i kommunfullmäktiges
budgetar för att förbättra arbetet. Min åsikt är att det görs mycket men vi kan
alltid bli bättre och ta ytterligare kliv. Vi måste dock vara realistiska eftersom
det finns en begränsning för hur mycket pengar som kan spenderas på olika
saker. När det gäller målen i miljöprogrammet finns det olika ambitionsnivåer i
kommunen och de kan tolkas på olika sätt. Mycket av det vi gör idag har en
koppling till miljöprogrammet även om vi inte tänker på det.
Gällande svårighetsgraden på de mål som finns i miljöprogrammet anser Wennerstål att vissa
mål är svåra att uppfylla, medan vissa mål är lite enklare att uppfylla. Det beror helt enkelt på
hur målen sätts, förklarar han. Han menar att både höga mål som inte uppnås och låga mål
som uppnås utan några större problem kan ge samma slutresultat. Vidare menar Wennerstål
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att det viktigaste är att målen är realistiska så inte medarbetarna tappar suget. Vidare förklarar
han att det inom Växjö kommun finns en måltrötthet, inte bara när det gäller miljöfrågor utan
mer generellt på kommunnivå. Han menar att det är mycket som skall mätas och redovisas
och det skall göras om det leder till något bättre, men det får aldrig uppfattas som:
Nu måste jag mäta igen.
Wennerståls användning av information från miljöprogrammet har inte påverkats av stress
eller tidspress, men han påtalar att för andra förvaltningar har det varit mycket omfattande
redovisning, vilket har varit tidskrävande. Informationen från miljöprogrammet används
enligt

Wennerstål

inte

bara

i

förvaltningar

utan

även

kommunfullmäktige

har

miljöprogrammet i åtanke när de avsätter pengar och tar fram budgetar. Vidare förklarar han
att miljöprogrammet är relativt allmän vilket medför att de som förvaltningschefer inte bara
kan använda informationen från miljöprogrammet hur som helst utan det måste ske i samråd
med kommunfullmäktige:
De har miljöprogrammet i åtanke när de bestämmer politiken och vad vi ska
göra för att nå målen. Det är inte mycket från miljöprogrammet som går direkt
ner till oss på förvaltningsnivå utan det går genom andra vägar.
När det gäller Wennerståls handlingsfrihet som chef vid användning av information från
miljöprogrammet är det mycket som är förenat med kostnader, vilket betyder att det är
kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden som tar de större besluten. Vidare uttrycker han:
Det finns däremot många mindre situationer i vardagen där jag anser att det är
viktigt att arbeta med miljöprogrammet med min personal. Bara för att man inte
kan göra några större grejer eller att vissa saker prioriteras bort, så deppar vi
inte för det utan vi kan göra allt det andra. Jag anser att jag har stor
handlingsfrihet utöver de större besluten som tas.
Wennerstål förklarar att han aldrig känt sig pressad att använda informationen på ett visst sätt,
och att han inte heller pressar sina medarbetare:
Jag kan inte gå in och styra allt, utan det viktiga är att få in miljötankar i
medarbetarnas ryggmärg. Jag tror på den enskilda människans godhet och jag kan
inte gå in och styra allting, det blir inte bra. Det skall göras av glädje, vilja och
motivation och där tror jag vi har kommit en bra bit på vägen.
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Enligt Wennerstål använder han indirekt informationen från miljöprogrammet varje dag, då
en del av informationen är applicerbart i deras arbete vid exempelvis utfärdande av bygglov.
Vad gäller tillförlitligheten till informationen i miljöprogrammet menar Wennerstål att han
inte alltid är i behov av absolut sanning, utan han lägger större vikt vid vilken riktning
förvaltningen tar. Han berättar:
När det pratas om att mäta så skärper medarbetare till sig vilket ger ett bättre
resultat. Sedan om vi uppnår ett mål till 90 procent eller 110 procent spelar inte
mig någon roll överhuvudtaget, utan det som spelar roll är att vi arbetar i rätt
riktning. Jag har lite svårt när det läggs ned för mycket tid på om man lyckas
uppfylla målen till 50, 100 eller 110 procent utan jag tycker det är viktigare att
förvaltningen arbetar i rätt riktning och i miljöprogrammets anda.
På frågan huruvida Wennerstål anser att förvaltningen arbetar tillräckligt med
prestationsmätning inom miljöområdet anser han att det alltid går att göra saker bättre. Han
menar att miljöfrågor har blivit allt viktigare och tar kontinuerligt kliv framåt vilket ställer
krav på dem att hänga med i utvecklingen:
Vi måste ständigt försöka förbättra oss inom detta område. Arbetet med
miljöprogrammet i Växjö kommun har blivit bättre och både politiker och chefer
pratar mer om miljöprogrammet nu. Det finns med i diskussionerna på ett annat
sätt nu än tidigare. Kommunledningen har visat på vikten av en egen
hållbarhetsgrupp vilket enligt mig har bidragit till en organisatorisk förbättring.
Arbetet med miljöprogrammet har blivit mer systematiskt och i dagsläget
fungerar miljöprogrammet väl, vilket ger oss energi att arbeta med dessa
frågor.

4.3.2 Intervju 2
Miljö- och hälsoskyddskontoret är en förvaltning inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Arbetet i denna förvaltning består till största delen av myndighetsutövning där
förvaltningen tillsynar kommunala verksamheter och säkerställer att de uppfyller lagens krav
inom olika områden. Vid tillsyn av verksamheter följer miljö- och hälsoskyddskontoret fem
olika lagstiftningar; miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen samt lagen
om receptfria läkemedel. Förvaltningen har 30 anställda och är uppdelad på två avdelningar,
en miljöbalktillsynsavdelning och en livsmedelstillsynsavdelning.

	
  

44	
  

Användaren
Chef för miljö- och hälsoskyddskontoret är Madeleine Karlsson, 45 år. I utbildningsväg har
Karlsson en magisterexamen inom miljö- och hälsoskydd på Umeå Universitet. Hon förklarar
att hennes tidigare erfarenheter till största delen innefattas av arbete inom den offentliga
sektorn, men hon har även arbetat i den privata sektorn. Hon har sedan tidigare arbetat i tre
olika kommuner samt en period på länsstyrelsen. Karlsson tillträdde som förvaltningschef på
miljö-och hälsoskyddskontoret i augusti 2016.

Prestationsmätning för miljö
Karlsson berättar att på miljö- och hälsoskyddskontoret finns ett stort intresse av att arbeta
med miljöfrågor och att detta område anses vara av stor vikt. Hon uttrycker:
Vi vill vara i framkant gällande miljöfrågor och vi hade velat att miljöfrågorna
prioriterades ännu högre än vad de gör i dagsläget.
Miljö- och hälsoskyddskontoret är enligt lag skyldiga att tillsyna kommunala verksamheter,
däremot finns inga regleringar gällande vad som skall tillsynas, menar Karlsson. Därför
används miljöprogrammet som en riktningsgivare och är således ett användbart verktyg för
förvaltningen då det hjälper dem att prioritera vad dem skall arbeta med.
Miljöprogrammet ser jag som ett styrverktyg, ett styrmedel, där vi får
möjligheten att se vad vi gör rätt eller om vi behöver satsa mer på någonting.
Sen gäller det att det är rätt saker man gör, att det är rätt saker vi tittar på och
mäter. Att man sen mäter prestationen det är ju jättebra för då kan man ju rikta
in sig, men att ta reda på att vi mäter rätt saker det är lite svårare.
Av samtliga mål som följs upp i förvaltningen är större delen miljörelaterade. Vidare förklarar
Karlsson att förvaltningen har arbetat med miljöprogrammet sedan det introducerades och att
de berörs av de flesta målen som finns i programmet. Miljöprogrammet används både i
förvaltningens interna och externa arbete.
Ett exempel på ett mål som vi berörs av är att vi skall vara fossilbränslefria år
2020. Vi skall även bedriva effektiv myndighetsutövning på samtliga
miljöfarliga verksamheter där det finns ett tillsynsbehov. I vårt uppdrag ingår
även att se till att enskilda avlopp blir åtgärdade och där skall 5000
avloppsanläggningar ha godtagbar rening senast 2020. Detta mål utgör en stor
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del av vårt arbete och vi måste se till att vi uppfyller detta mål. Ovanstående
mål värderas högt i förvaltningen, då det finns ett starkt politiskt intresse för
dessa frågor.
Hur används information?
Karlsson

berättar

att

informationen

från

miljöprogrammet förs

in

i förvaltningens internbudget och sedan till deras specifika tillsynsplaner. Vidare förklarar hon
att informationen används vid planering, resursfördelning samt som ett målstyrningsverktyg.
Den används således vid beslut gällande internbudget, tillsynsplaner, kontrollplaner samt
omfördelning av resurser under året. Karlsson förklarar att hon även använder informationen
för att de skall utvecklas och bli bättre, både internt och externt.
Jag använder den för förbättring, både för oss själva men även för att hjälpa
kommunen att förbättra sig.
Vidare ger Karlsson ett konkret exempel på en situation där informationen i miljöprogrammet
används:
5000 st avloppsanläggningar skall ha godtagbar rening senast 2020. Hur
förvaltningen presterar gällande målen skall redovisas varje år, och år 2016
var vi uppe i 3900 st avloppsanläggningar som hade godtagbar rening. Det
betyder att vi behöver se till att ca 200 avloppsanläggningar per år får
godtagbar rening för att vi skall nå målet år 2020. Det innebär att vi behöver se
till att vi har resurser till det, vi kanske behöver styra om, flytta folk, anställa
mer eller vad det nu kan vara. Vid sådana situationer har jag nytta av
informationen från miljöprogrammet.
Karlssons användning av informationen från miljöprogrammet har en effekt på kort och lång
sikt. Hon förklarar att på kort sikt är det en fråga om att använda resurserna på rätt sätt, att
fördela dem på rätt ställe. På lång sikt har arbetet en stor miljöpåverkan, menar Karlsson.
Vidare förklarar hon att miljömål inte brukar ha en direkt effekt utan att de måste blicka
längre fram i tiden:
Om vi minskar belastningen från enskilda avlopp kommer det gynna våra
vattendrag, människors hälsa och dricksvattenkvaliteten. Det är likadant med
målet

om

att

vi

skall tillsyna kommunala

verksamheter. Det
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arbetet gynnar dels dagvattnet som går ut i sjöarna och dels luftkvaliteten som
blir bättre. Allt vi jobbar med är ju egentligen i syfte att uppnå miljömålen. Det
har vi fått ett uppdrag att sköta, att se till att vi följer lagar som är baserade på
miljömålen.
Karlsson förklarar att hon använder informationen ungefär en gång i halvåret. Inför
årsplanering använder hon informationen när hon går igenom vad som skall prioriteras
kommande år. Vidare förklarar hon att informationen sedan redovisas för kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Informationen redovisas
i delårsrapporter samt i årsredovisningen. Dock har de inga kontinuerliga möten för att följa
upp arbetet, berättar hon. Vidare förklarar Karlsson att på miljö- och hälsoskyddskontoret har
samtliga anställda tillgång till denna information och att hon kan inte strunta i att använda
den. Hon tillägger:
Då får jag ha en väldigt bra motivering till det.
Angående Karlssons handlingsfrihet vid användning av information från miljöprogrammet
anser hon att den är ganska stor. Det gäller bara att motivera väl för nämnden,
kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige, berättar Karlsson. Någon press att använda
informationen på ett visst sätt är inget som hon känt, utan medger att den bara är till stöd för
henne i sitt arbete. Hon förklarar också att hon tror att informationen från miljöprogrammet är
tillförlitlig och att de flesta resultat förmodligen är kvalitetssäkrade. Vidare uttrycker hon sig
enligt nedan:
Varje förvaltning plockar ut och redovisar sina delar från miljöprogrammet och
sedan

sitter

kommunledningsförvaltningen

och

sammanställer

denna

information. Under min tid som förvaltningschef har jag inte fått någon
återkoppling på mitt arbete och jag har inte fått några synpunkter på att vi inte
skulle ha levt upp till de förväntningar som finns.
Nedan sammanfattas Karlssons användning av information från miljöprogrammet.
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Madeleine Karlssons användning av
information från miljöprogrammet
Planering
Resursfördelning
Målstyrningsverktyg
Utveckla verksamheten

Varför används information?
Angående målen och måtten i miljöprogrammet anser Karlsson att miljöprogrammet fångar
upp många viktiga områden och programmet syftar till att kommunen förbättrar miljön på
sikt. Vidare berättar hon att de mål i miljöprogrammet som har en anknytning till deras
förvaltning är bra. Däremot förklarar Karlsson att det finns ett antal brister gällande målen i
miljöprogrammet, hon uttrycker:
Vissa mål är inte tillräckligt mätbara vilket går att förbättra. För några av
målen i miljöprogrammet räcker det att ha gjort minsta antydan till att uppnå ett
visst mål, så syns det att man har arbetat med det. Där finns det nog mera att
göra, för vissa mål kanske ambitionsnivån måste höjas, och för vissa behöver
den kanske sänkas.
Karlsson berättar att målens svårighetsgrad är varierande, där vissa av målen är svåra att
uppnå medan vissa är lättare att uppnå. Framtagning av mål och mått i miljöprogrammet är
inget som Karlsson personligen varit delaktig i eftersom hon är ny på Växjö kommun.
Däremot tror hon att förvaltningen varit delaktig. Vidare medger hon att det finns tillräckligt
med personer inblandade i framtagningen så hon känner inget behov av att vara delaktig i den
processen.
Karlsson berättar att stress är något som hon påverkas av i sin användning av information i
miljöprogrammet. Hon medger att målet som finns för enskilda avlopp är stressande. Hon
menar att tidsfristen som finns för att de skall uppnå detta mål är knapp och blir personal
sjukskrivna eller föräldralediga förlorar förvaltningen viktig kompetens, vilket är svårt att
lösa, menar Karlsson. Någon som underlättar arbetet på miljö-och hälsoskyddskontoret enligt
Karlsson är att det finns väldigt tydliga indikationer på vad politikerna i kommunfullmäktige
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tycker är viktigt att prioritera. Vidare menar Karlsson att den budget som de har tillgång till
för att kunna utföra deras arbete är tillräcklig. Hon tillägger:
Sedan har vi fördelen att vi på miljö-och hälsoskyddskontoret har egna intäkter,
vilket gör att ju mer vi utför desto mer pengar får vi.
På frågan om Karlsson påverkas av hur andra förvaltningar och kommunala bolag presterar
svarar hon:
Eftersom vi ansvarar för tillsyn av våra förvaltningar och kommunala bolag tror
jag inte att jag påverkas av att någon annan presterar bättre inom ett specifikt
mål. Däremot kan det vara så att vi behöver påtala för exempelvis ett
kommunalt bolag att de inte följer något mål. Viktigt när vi gör det är att vi har
lagstiftning som grund för att vi skall ha rätt att ställa krav. Miljöprogrammet
är mer djupgående än vad lagstiftningen är.
Vidare förklarar Karlsson att hon använder informationen från miljöprogrammet på olika sätt.
Om information som är av positiv respektive negativ karaktär uttrycker Karlsson:
Om vi har lyckats uppnå ett mål skulle vi kunna fira framgången, men det gör vi
inte i dagsläget. Generellt tycker jag vi är lite dåliga på att visa uppskattning
när vi har gjort något bra. I den interna redovisningen visas dock denna
information, men inte mer än det. Vad gäller negativa resultat har vi inte haft
något, så det är svårt att ge ett konkret exempel. Skulle vi få reda på att vi inte
presterar enligt uppställda mål måste vi fundera över prioritering av resurser,
helt enkelt vad som behövs för att vi skall kunna prestera bättre. Det kanske
exempelvis krävs utbildning eller fler tillsynsinsatser. Så får man väl använda
den informationen helt enkelt.
Sammantaget anser Karlsson att det är svårt att urskilja vad som förväntas att de på miljö- och
hälsoskyddskontoret

ansvarar

för

i

miljöprogrammet.

De

mål

som

miljö-

och

hälsoskyddskontoret är huvudansvariga för vet de vad som skall göras, men de mål som berör
fler förvaltningar och kommunala bolag är det otydligt vad som förväntas att de skall bidra
med för att de målen uppnås. I slutet av intervjun uttrycker Karlsson:
Nu när jag tänker efter och när vi pratar om frågor som berör miljöprogrammet
inser jag att vi gör väldigt mycket bara på ren instinkt för att vi tycker det är
viktigt. Vi kanske inte agerar för att det står i miljöprogrammet, utan vi agerar
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mer på instinkt. Vi köper exempelvis ekologiskt och kravmärkt och vi
försöker vara miljösmarta, men jag kanske borde titta lite mer på innehållet i
miljöprogrammet. Det är också lite intressant nu när jag tänker efter att det inte
är någon som frågar efter eller ger oss feedback om vi följer miljöprogrammet
eller inte. Utifrån det har jag svårt att tro att vi skulle få en reprimand för att vi
inte har följt det, med undantag för enskilda avlopp. Med tanke på att vi inte har
haft några röda siffror vad jag kan minnas kanske en uppföljning eller
påbackning aldrig har varit aktuellt för vår förvaltning.

4.3.3 Intervju 3
Vidingehems uppdrag är att bygga, äga och förvalta bostäder och lokaler med landsbygden i
fokus.

Bolaget

förvaltar

utbildningsförvaltningen,

även
kultur-

lokaler
och

åt

olika

förvaltningar,

fritidsförvaltningen,

som

exempelvis

omsorgsförvaltningen

och

förvaltningen arbete och välfärd. Utöver ovanstående är Vidingehem även involverade i
sockenråd, samhällsföreningar, byggderåd och de har ett stort samhällsansvar att lyfta olika
orter på landsbygden. Bolagets uppdragsområde innefattas av 18 orter och fyra stadsdelar
(Sandsbro, Öjaby, Högstorp och Östra lugnet). Vidingehem har i dagsläget 52 anställda.

Användaren 	
  
VD på Vidingehem är Stefan Blomkvist, 53 år. Han har sedan tidigare gått en 2-årig
gymnasieutbildning samt läst fortsättningskurser, trainee- och arbetsledarutbildningar.
Blomkvist förklarar att han även har gått en intern miljörelaterad utbildning som benämns
”Första insikten”. Om sina tidigare arbetserfarenheter uttrycker han sig enligt nedan: 	
  
Jag började arbeta på Securitas 1985-86 någon gång, och jobbade inom
företaget i 15 år, sedan bedrev jag eget företag i sex år. Jag kom in i offentlig
sektor på VÖFAB och arbetade som fastighetschef där i två år, sedan som VD
för VÖFAB i sex år. Därefter var jag affärschef för NCC i Kronoberg/Blekinge i
två år. Nu är jag VD för Vidingehem och har varit det sedan fem år tillbaka.
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Prestationsmätning för miljö 	
  
Blomkvist förklarar att bolaget inom miljöområdet följer kommunfullmäktiges mål (KF-mål)
där miljöprogrammet utgör grunden. Därefter implementeras detta i Vidingehems verksamhet.
Blomkvist berättar: 	
  
Vi har ju miljö, energi och trafik som är det målområdet som ligger i
kommunfullmäktiges plan som vi alla skall följa, oavsett om vi är ett bolag eller
en förvaltning. Där har vi tre mål som berör oss, vi brukar fokusera på två av
dessa, kemikalier samt fossilbränslefritt, sedan har vi även lagt till det här med
träbyggnationer. 	
  
Fredrik Rosendal, verksamhetsutvecklare på Vidingehem tillägger: 	
  
Sedan finns det ju allmänna mål runt energibesparingar, och vi försöker få in
dessa mål i vår egen verksamhet och föra ihop dem med våra egna mål.

	
  

	
  

På frågan om bolagets relation till miljöprogrammet menar Blomkvist att i grund och botten
handlar om "Europas grönaste stad" och att det finns en vilja att ta ansvar för nästkommande
generation. Vidare förklarar han att det är även handlar om att tillsätta resurser för att
genomföra åtgärder inom området. Rosendal tillägger: 	
  
Vi kan ju säga att vi har gått från att ha egentligen två uppsättningar med mål
(KF-mål och verksamhetsmål) som två separata öar, så har vi egentligen styrt
mer över mot KF-målen och prioriterar dem och har en mindre del med
verksamhetsspecifika mål, och det gjorde vi på grund av att då har vi resurser
till att arbeta med KF-målen, och vi vet att vi jämförs inom koncernen och vi
måste ju prestera där. 	
  

Enligt Blomkvist försöker bolaget få miljöprogrammet att följa med ända ner till
utvecklingssamtalet med sina anställda. Blomkvist visar KF-målen på datorn och förklarar att
det är av stor betydelse att de anställda förstår meningsfullheten i varför de gör vissa saker.
Han ger ett exempel: 	
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Det handlar inte bara om att jag byter ut en kvicksilverlampa till en annan
lampa. Utan mer att jag är införstådd med att jag påverkar ett mål i
miljöprogrammet som exempelvis målet att vi skall få bort kvicksilver. Att man
förstår det sammanhanget som anställd är viktigt och det är KF-målen vi följer i
första hand, sedan gör vi våra egna mål i handlingsplanerna, och i sin tur sätter
du målen i utvecklingssamtalet med individerna, där de kan vara med och
påverka.

Hur används information?
På frågan varför Blomkvist använder informationen från miljöprogrammet svarar han att det i
grund och botten handlar om att gemensamt ta ansvar för nästkommande generation. Vidare
uttrycker han: 	
  
Det är egentligen det första som vi måste vara klara över. Vi måste vara
medvetna om vad som påverkar vår miljö gällande fastigheter och transporter
och så vidare. Utifrån det implementerar vi det ända från styrelsen,
ledningsgruppen och sedan använder vi det som berör oss i miljöprogrammet,
och då får vi också in det och lägger upp det i vårt intranät, så det blir
tillgängligt för all personal.

	
  

Rosendal, verksamhetsutvecklare lägger till: 	
  
Jag ser det först och främst som att, har du inte har detaljerade nyckeltal så har
du ingen mätstock, då ser du aldrig att du gör några framsteg. Hela vår
handlingsplan bygger på att försöka hitta nyckeltal som är konkreta och
mätbara. Det är så vi mäter vår utveckling. 	
  

På frågan hur informationen från miljöprogrammet används svarar Blomkvist att han inte
använder själva miljöprogrammet i sig utan att de istället använder de direktiv som de får från
miljöprogrammet genom KF-målen. Blomkvist berättar: 	
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Själva miljöprogrammet är inte något som vi tar upp, utan från
miljöprogrammet så färdigställs det från ägaren ett antal mål som vi sedan
bryter ned. 	
  
Rosendal vidareutvecklar: 	
  
Miljöprogrammet är för abstrakt och övergripande som sådant för att vi skall ha
någon rejäl nytta av det internt. Allt är inte mätbart, men när vi bryter ned det
till mål så går det att anpassa till vår verksamhet. Man försöker bryta ned målen
från en ganska abstrakt nivå till mer konkreta mål. 	
  

Senare förklarar Blomkvist att informationen från miljöprogrammet används som
beslutsunderlag för ledningsgruppen och styrelsen. Rosendal tillägger: 	
  
Framförallt ligger det till grund för budgetar, strategiska beslut samt
investeringsbeslut. Under 2017 skall vi satsa på HVO (Hydrogenated Vegetable
Oil) till exempel, då tar man ju med det redan i budgetarbetet på hösten 2016
och så jobbar man med det under hela 2017. Så det är på det strategiska planet
framförallt.

	
  

Det framkommer även att informationen från miljöprogrammet används vid upphandlingar,
där Vidingehem enligt Blomkvist lägger in miljökrav i förfrågningsunderlagen. Vidare
förklarar han att det är viktigt att de leverantörer som är ute hos Vidingehems hyresgäster
också uppfyller de miljökrav som Vidingehem ställer. På kort sikt anser Blomkvist att hans
användning av informationen skall öka förståelsen och kunskapen inom området medan han
på lång sikt menar att det skall bidra till en bättre värld och att människor inte skall vara
oroliga för miljön i lika stor utsträckning som idag. Rosendal tillägger att det handlar om en
trovärdighetsfråga: 	
  
Jag anser att det handlar om en trovärdighetsfråga där vi som bolag egentligen
alltid har haft en miljöprofil. Vi verkar på landsbygden och har sådana
kärnvärden som ligger väl i linje med miljöprogrammet. Oavsett om
miljöprogrammet hade funnits eller inte så hade vi ändå arbetat med de här
frågorna. Det är en naturlig del av vår verksamhet. Skillnaden är att vi skall
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arbeta med samma målområden som kommunkoncernen så att det
synkroniseras. Men det skulle vara oerhört konstigt för oss och för våra
anställda om vi plötsligt sa att vi inte var intresserade av miljöfrågor.

	
  

Angående Blomkvist handlingsfrihet vid användning av information från miljöprogrammet
förklarar han att han som VD har stor handlingsfrihet. Han berättar också att han aldrig känt
sig pressad att använda informationen på ett visst sätt, däremot uttrycker han: 	
  
Det har mer varit pressat att få till olika parametrar att vi skall bygga på rätt
sätt, att vi dels skall ha en förhållandevis bra hyresnivå så att vi möjliggör att
det är uthyrningsbart på landsbygden, med den bostadsbrist som är. Sedan vill
man ju uppfylla alla de här särkraven och få det att gå ihop. Det är en
utmaning, helt klart. Det är ju olika parametrar där för även om vi uppfyller
miljökraven fullt ut som vi skall göra, men om vi då står med en tom lägenhet
istället. Det är två intressenter mot varandra då ju. Det är en utmaning.

	
  

Informationen används enligt Blomkvist dagligen, däremot berättar han att de konkreta
bitarna som handlar om sammanställning och redovisning till Växjö kommun AB och
kommunfullmäktige görs fyra gånger om året. Vidare förklarar han att informationen även
följs upp på ledningsgruppsmöten. Blomkvist förklarar även att kraven för att uppfylla
specifika mål inte kan bli tydligare än de KF-mål som finns:
Det är vår ägare som ställer kraven och då måste vi också uppfylla målen. 	
  
På frågan hur Blomkvist använder information som är av negativ karaktär svarar han: 	
  
Först måste vi analysera varför vi inte uppnått målet, och kommentera saker och
ting, ta reda på anledningen. Vi måste göra en analys, och sen utifrån den
analysen försöka skapa förutsättningar för att kunna uppnå målet. Det ligger ju
alltid någonting bakom varför vi inte uppnått det. 	
  

Att använda information som är av positiv karaktär är något som Blomkvist anser att de skulle
kunna bli bättre på:
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Där skulle man kunna bli bättre. Men vi sprider den informationen, både internt
och externt. Vi skriver ju varje månad i VD-rapporter, och då lägger man in
detta men även i rapporterna mot kommunfullmäktige finns det med. Men där
kan man alltid bli bättre, det är som en del säger, när vi lyckas med saker och
ting så firar vi för lite.

Nedan sammanfattas Blomkvists användning av information från miljöprogrammet.

Stefan Blomkvists användning av
information från miljöprogrammet
Skapa medvetenhet, förståelse och kunskap
Används som beslutsunderlag
Intern och extern kommunicering

Varför används information?
Blomkvist förklarar att målen och måtten i miljöprogrammet är bra och att de prioriteras högt
i bolaget: 	
  
Det ligger ju högt, alltså miljön är ju viktig, inte bara för "Europas grönaste
stad" utan även att det skapas en medvetenhet, att man tar ansvar för
nästkommande generation. Vad är det som kan prioriteras högre än det? Sen är
det ju givetvis en resursfråga av ekonomiska skäl helt klart. Det är rätt svårt att
ta ansvar för nästkommande generation, skall vi lägga dessa pengar på det,
eller skall vi inte göra det? Vad får det för konsekvenser för framtiden?

	
  

Rosendal tillägger: 	
  
Det är en naturlig del i bolaget att ha positiva värden på miljöområdet. Att vi
förknippas med det. 	
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Angående Blomkvists delaktighet när det gäller framtagning av mål och mått i
miljöprogrammet förklarar han att han har en viss påverkan. Han uttrycker: 	
  
Det informeras på våra koncernråd och där kommer ju den ansvarige som är
tjänsteman för miljöprogrammet och lägger upp detta, ställer frågor och får
input från oss förvaltningschefer och kommunala bolagschefer. Vi hör då sedan
med vår egen personal och specialister som exempelvis Fredrik (Rosendal). 	
  
Vidare berättar Rosendal: 	
  
Jag sitter ju i miljönätverket och där bollas ju ofta de här frågorna innan det
formuleras mål. Där tar de ofta in feedback. 	
  

På frågan om hur Blomkvists användning av information från miljöprogrammet har förändrats
över tid uttrycker han att det har, som mycket annat, utvecklats och blivit mer strukturerat och
mer konkret. Rosendal lägger till: 	
  
Man har jobbat även från kommunalt håll att sammanföra de olika
programmen. Tidigare har det varit isolerade öar och då har vi kanske haft fyra
olika rapporteringsvägar för samma information. Det har blivit bättre och nu
har man ju börjat försöka slå ihop det.

	
  

Blomkvist instämmer: 	
  
Det har man ju märkt generellt, inte bara miljöprogrammet, att det har blivit
bättre. Vi har tidigare skickat fyra, fem likadana informationer till olika
instanser. Nu skickar vi till en, vilket gör det mer effektivt.

	
  

Blomkvist förklarar att bolaget har arbetat med miljöprogrammet under många år och han
upplever att informationen från programmet är relativt tillförlitlig. Rosendal framför: 	
  
Min känsla är att tjänstemännen och framförallt de som sitter på kommunen som
då sammanställer det är kompetenta och duktiga på sin sak. 	
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Stress och tidspress är inget som påverkar Blomkvist utan han förklarar att det handlar om att
skapa rutiner: 	
  
Alltså, skapar vi rutiner och struktur på det hela så blir det betydligt enklare. Då
blir det inte stressbetonat utan då sitter det i ryggmärgen och då känner vi oss
mer trygga i vår användning. 	
  

På frågan om hur Blomkvist påverkas av hur andra förvaltningar eller kommunala bolag
presterar, berättar han att han gärna lär sig av andra. Han ser också att samverkan mellan olika
förvaltningar och kommunala bolag är av stor vikt: 	
  
Det handlar om att lära av varandra. Det är först då vi får ihop helheten, så att
vi inte behöver uppfinna hjulet flera gånger. Då sparar vi resurser.	
  

4.3.4 Intervju 4
Planeringskontoret ingår i kommunledningsförvaltningen och kan delas in tre olika
avdelningar. Den första avdelningen består av en mark- och exploateringsdel, en köp- och
säljdel av kommunens mark samt en del som ansvarar för utbyggnadsområden. Herbertsson
förklarar att den andra avdelningen innefattas av en översiktsplaneringsgrupp som har hand
om det strategiska arbetet. Detta arbete berör hur Växjö skall växa på sikt och i vilken
riktning. Den tredje avdelningen består av en lokalförsörjningsgrupp där planeringskontoret
ser till att skolor och kommunala nyttolokaler byggs på lämpliga ställen och i lämplig mängd.
Herbetsson förklarar att planeringskontoret behöver ligga steget före gällande byggnationer
eftersom Växjö växer. Planeringskontoret befinner sig under nämnden kommunstyrelsen och
har i dagsläget 22 anställda.

	
  

	
  

Användaren 	
  
Paul Herbertsson är 47 år och verksam som chef för Växjö kommuns planeringskontor. På
frågan om vilken tidigare utbildning han har svarar han: 	
  
Jag är högskoleingenjör och jag har fil kand-examen i företagsekonomi. 	
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Vidare förklarar han att det är en treårig byggutbildning med inriktning anläggning som han
har examen i. Utbildningsmässigt har planeringschefen inga tidigare utbildningar som har
fokuserat på miljö att tillgodoräkna sig. Sina tidigare erfarenheter i privat respektive offentlig
sektor beskriver Herbertsson enligt följande: 	
  
Jag har jobbat som, om du tänker befattningar, då jobbade jag tidigare på
vägverket produktion som det hette på den tiden. Det var ju på entreprenadsidan
inom vägverket, det var en helt fristående entreprenadverksamhet. Sen bytte jag
till kommunen 2002 och jobbade först på tekniska förvaltningen och sen blev jag
mark- och planeringschef där. Sen har det varit lite omorganisationer, men
sedan 2014 är jag chef för planeringskontoret på kommunledningsförvaltningen. 	
  

Prestationsmätning för miljö 	
  
Herbertsson förklarar att det är vissa mål i miljöprogrammet som planeringskontoret berörs
av, medan vissa ligger vid sidan av hans ansvarsområde. Om målen i miljöprogrammet
uttrycker sig Herbertsson enligt nedan: 	
  
Det är ju många mål och börjar man bläddra i de här 30 målen så är det många
mål som kanske inte direkt berör oss. Det handlar ju om allt från att köpa
närodlat och sådant och de målen kan man inte direkt omsätta till min
verksamhet. 	
  

Inledningsvis väljer Herbertsson att nämna de mål i miljöprogrammet som planeringskontoret
berörs av, istället för att svara på frågan om hur stor andel av målen och måtten
planeringskontoret mäter och följer upp som är av miljökaraktär: 	
  
Kollar man på hur vi följs upp genom budgeten så är det ju egentligen målet om
träbyggnationer som följs upp. Det handlar om att vi skall ha en viss andel
träbyggnationer fram till år 2020, 50 % vilket ni säkert ha sett. Detta mål följs
upp av politikerna varje år och vi redovisar hur det går. 	
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Herbertsson nämner även att planeringskontoret använder mål som har med energiprestanda
att göra. Övergripande mål för minskad energianvändning samt träbyggnationsmålet bryts
enligt Herbertsson ned till verksamhetsnivå. Målet om minskad energianvändning bryts
exempelvis ned och blir ett krav som planeringskontoret ställer på byggnation av antingen
fjärrvärmehus eller passivhus. Målet om träbyggnationer bryts ned och där ställer
planeringskontoret krav att de som vill bygga i vissa områden skall bygga i trä. Ju längre
intervjun fortskrider växer antalet mål som Herbertsson anser att planeringskontoret kan
kopplas ihop med:
I vår verksamhet handlar det mer om målen att minska energianvändningen,
träbyggnationer

och

kanske

till

en

viss

del

avfallshantering

på

byggarbetsplatser. Även kemikalieanvändning i byggmaterial skulle kunna vara
ett mål som berör oss. 	
  

Herbertsson berättar att han studerade miljöprogrammet innan intervjun och märkte upp vilka
mål som berör planeringskontoret. När Herbertsson under intervjun bläddrar i
miljöprogrammet framkommer det att planeringskontoret även berörs av mål nummer 19 och
20 i miljöprogrammet. Herbertsson uttrycker att det säkerligen finns något annat mål utöver
dessa som de kan beröras av, men att målen ovan är ganska tydliga och kan direkt appliceras i
deras verksamhet.

Hur används information?
När planeringschefen skall förklara varför han använder informationen från miljöprogrammet
och vad som motiverar hans användning tvekar han till en början men svarar sedan: 	
  
Träbyggnadsmålet exempelvis, följer vi ju upp varje år och det stäcker sig till
2020. Vi följer upp det årligen för att se hur trenden ser ut, ser vi att vi inte
bygger tillräckligt i trä för att uppfylla målet 2020 då tar vi till oss det och för
aktivt ut det så att de kommunala bolagen måste bygga mer i trä. Då ser vi ju
resultatet, ser ju trenden, kommer vi att uppfylla målen eller inte och då måste vi
agera därefter. På så sätt är det ju en uppföljning och ett agerande som går
tillbaks i organisationen hur vi hanterar det. 	
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Herbertsson fortsätter med att poängtera att det är kunden som står i centrum i
planeringskontorets arbete: 	
  
Vi jobbar hela tiden mot allmänheten, i mångt och mycket det vi gör på
planeringskontoret är mot extern kund. 	
  

Med extern kund menar han allmänheten, det vill säga de intressenter som kan tänkas vara
intresserade av villatomter som planeringskontoret ansvarar för. Således använder han
miljöprogrammet som en inspirationskälla som hjälper honom att bestämma vilket område i
hans verksamhet som behöver uppmärksamhet. På frågan om hur han använder information
från miljöprogrammet svarar Herbertsson:
Vi kan väl säga såhär. När vi går ut och säljer mark till byggherrar, alltså de
som bygger lägenheter och större kvarter då utför vi något som heter
markanvisningstävling. Det är en tävling där olika byggare får komma in med
förslag på vad de vill bygga, samtidigt som vi ställer vi upp ett antal kriterier
som skall uppfyllas. Där är ju ofta energianvändning och miljömedvetenhet ett
tydligt krav som vi alltid ställer. Så vi vill att de skall återkomma till oss och
redovisa vad de vill göra, hur miljömedvetna de kan vara. Det är inte så att vi
direkt säger att ni skall uppfylla det, det, och det, utan vi vänder lite på frågan,
vi lägger bollen hos dem. Vi efterfrågar i denna tävling att ni är väldigt
miljömedvetna, ”vad kan ni ge tillbaka till oss?”, visa vad ni kan göra. Så på så
sätt applicerar vi egentligen målen direkt mot kund också, ställer krav utåt. Det
är väl ett exempel. 	
  

Chefen för planeringskontoret famlar först med orden under tiden han tänker, men svarar
sedan bestämt på frågan om informationen i miljöprogrammet ligger till grund för
beslutsfattande: 	
  
Om vi tar fram kvalitetsprogram när vi skall bygga upp ett nytt område, det gör
vi inte alltid, vi har gjort det ibland. Då är det ju dokument som politiskt
beslutas, så de krav som vi då ställer in som en del är plockade från
miljöprogrammet och sådant. Det lyfts upp till politikerna, som sedan får ta
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ställning till att detta skall vi använda, detta skall vi efterleva. Så då blir det ju
ett tydligt krav som också är förankrat politiskt i kommunen. Jag kommer inte
ihåg exakt hur du vinklade frågan där men... 	
  
När vi diskuterar vilka som berörs av miljöprogrammet svarar Herbertsson: 	
  
Först och främst kan man väl säga att det i första hand är ett internt dokument
som visar vilka krav vi jobbar efter eller vilka målsättningar vi vill uppfylla i
Växjö kommun genom de verksamheter vi bedriver. Så egentligen alla
beslutsfattande chefer och alla medarbetare i Växjö kommun är ytterst
ansvariga och berörda av miljöprogrammet och skall följa det. Sen omsätts det
mot det externa och mot allmänheten också i form av olika handlingar. Vi har
exempelvis träbyggnadsmålet och energimålet som vi pratade om innan, vi tar
det till oss och sedan ut i verksamheten, vi anpassar det i kravställande mot
kund så att vi skall uppfylla målet. Så det blir ju en följdeffekt kan man säga. 	
  

Informationen från miljöprogrammet följs upp årligen i samband med budgeteringen där även
målen finns med. Det sammanställs årsrapporter och delårsrapporter som är tillgängliga för
alla. Samtliga som har ett intresse för dessa frågor har således en möjlighet att få en
kontinuerlig uppföljning av Växjö kommuns arbete med miljöprogrammet. Vilket inflytande
och dignitet miljöprogrammet har för såväl Herbertsson själv samt hans medarbetare
reflekterar han över nedan: 	
  
När man leder en verksamhet så är du ju ganska tvungen att ha koll på målen,
så att på så sätt så måste jag ju ha det. Om alla är med på det som står här, alla
medarbetare, blir det ju mycket lättare att jobba, då är ju alla på väg åt samma
håll så att säga. Sen om man skall vara självkritisk vet jag inte riktigt om alla i
hela organisationen i koncernen Växjö kommun (6500-7000 personer) är
jätteinsatta i miljöprogrammet. Vi som sitter i kommunhuset (500-600 personer)
är nog ganska medvetna för det är ju egentligen tjänstemän alla som sitter här.
Men att miljöprogrammet har nått allra längst ut till alla leden kan jag inte säga
att det har gjort, det vet jag inte riktigt, men det finns säkert en bra bit till att
vandra. Man skall inte tro att vi är helt i mål med detta, men det viktigaste i
första läget är givetvis att chefer och verksamhetsansvariga känner till målen
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och lever efter att följa upp målen så att säga, annars uppfyller vi inte
politikernas krav på oss. 	
  

Herbertsson menar att hans användning av miljöprogrammet på kort sikt ter sig i all planering
av byggen som planeringskontoret ansvarar för. På lång sikt svarar han att hans användning i
slutändan skall leda till en bättre miljö och att det är därför miljöprogrammet finns.
Miljöprogrammet framhålls av Herbertsson som ett dokument som är en del i arbetet för ett
hållbart samhälle: 	
  
Vi har ju det inte bara som en slogan i Växjö att vi skall vara "Europas grönaste
stad", utan vi försöker faktiskt leva upp till det och det är miljönyttan som vi är
ute efter. Så är det ju. 	
  

På frågan om han anser sig använda informationen i miljöprogrammet som det är tänkt svarar
han med bestämdhet att planeringskontoret arbetar aktivt och försöker anpassa sin verksamhet
utefter målen i miljöprogrammet. Herbertsson anser att det inte finns några måsten eller att
han blir hämmad i sin användning av miljöprogrammet utan menar att det resultat som
kommer genom programmet är ett faktum över vad som faktiskt har skett. På frågan om han
har känt sig pressad att använda innehållet i miljöprogrammet på ett visst sätt svarar han efter
en stunds eftertanke: 	
  
Nej det kan jag väl inte tänka, men alltså fritt använda, det är väl klart att du
måste förhålla dig till alla mål. Om jag som chef har ett antal kravställningar på
mig så kan jag inte bara gå in och uppfylla ett mål och slopa de andra. Det är
inte så att jag egenrådigt bara för att uppfylla ett mål i miljöprogrammet
omarbetar hur ett helt område eller en hel stadsdel skall se ut för det kan jag
inte göra. Jag kanske uppfyller krav i miljöprogrammet, men då kanske jag
slopar andra krav som jag också måste uppfylla. Så på så sätt så är det klart att
det måste användas tillsammans med de övriga krav som finns och se en helhet.
Det går inte bara att applicera det som står där i och se solitärt på det, utan du
måste se det i förhållande till andra mål och verksamhetsmål också. 	
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Miljöprogrammet används, enligt Herbertsson, i den dagliga verksamheten i samband med
planering och genomförande av projekt. Inte alla, men några av de 30 målen som finns i
miljöprogrammet är högst väsentliga i de projekt som man ansvarar för. Vidare resonerar
Herbertsson kring mätbarheten av målen i miljöprogrammet och ger uttryck för att han inte
riktigt är tillfreds med de nuvarande målen: 	
  
Alltså vissa mål är ju svårare att mäta än andra, andel träbyggnation är jättelätt
att mäta det är inga bekymmer då det är faktiska tal. Sen när du pratar om ökad
medvetenhet, att allmänheten skall ändra sitt beteende, då är det helt plötsligt
väldigt svårt att mäta. Vissa mål kan vi ha direkt nytta av att mäta och det tycker
jag väl att vi gör. Det är ju klart att man skall tänka på om man har rätt mål
eller inte, är de mätbara? Är de inte det kanske man skall omarbeta målen och
är de mätbara då skall de ju följas upp. 	
  

Om planeringschefen får reda på att de har presterat väl och har uppfyllt mål i
miljöprogrammet använder han resultatet för att bestämma framtida planering av kommande
områden. Om däremot planeringskontoret får till sig att de har presterat mindre bra inom ett
visst mål reflekterar Herbertsson över hur han skulle använda denna vetskap: 	
  
Då får man ju antingen ställa hårdare krav, det kan ju vara att man skall ställa
hårdare krav vid exempelvis upphandlingar i markanvisningar. Sen är det ju
som vi sa innan, att det är vissa mål som går stick i stäv med andra mål. Det är
väl bara att vara ärlig och diskutera med politikerna, väga för- och nackdelar.
Det går ju inte att mörka heller. Är det något som vi har misslyckats med och vi
känner att vi inte har jobbat tillräckligt mycket med det, kan det också vara
någonting man får tillbaks. Exempelvis att vi måste stärka upp detta eller att vi
måste jobba mer med det, eftersom trenden inte går i den riktning vi vill. Då kan
det ju vara så att vi ökar någonting successivt för att öka chansen att vi
uppfyller ett visst mål.
Nedan sammanfattas Herbertssons användning av information från miljöprogrammet.
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Paul Herbertssons användning av
information från miljöprogrammet
Rikta fokus
Beslutsunderlag
för planering av verksamheten

Varför används information?
På frågan om hur Herbertsson ser på de nuvarande målen och måtten i miljöprogrammet
svarar han att de är väldigt omfattande och att de täcker in större delen av verksamheten. Han
förklarar att 30 mål är många nog och att planeringskontoret mäter ganska mycket i nuläget
och att antalet mål inte bör utökas. Vidare menar Herbertsson att målen i miljöprogrammet
har en politisk förankring och att det inte finns någon politisk oenighet angående målen, vilket
Herbertsson anser är viktigt. Dock framförs en viss problematik angående vad som skall
prioriteras av alla program som finns tillgängliga. Herbertsson förklarar: 	
  
Egentligen skall de ju vara likställda, men som sagt vi har en massa olika... vi
har

ju

miljöprogram,

trästrategier,

energiplaner,

grönstrukturplaner,

transportplaner och avfallsplaner. Allt det här är ju delar av en helhet som vi
skall uppfylla. Det finns egentligen inget som är rangordnat högre än något
annat, men man kan ju hoppas att de inte går emot varandra. Där kan det ibland
finnas vissa bekymmer att olika program säger lite olika saker och att det kan
vara lite motstridigt. Men allting som är antaget som program av
kommunfullmäktige skall ha samma dignitet. 	
  

Herbertsson förklarar att miljöfrågor är en väldigt profilerad fråga för Växjö kommun. Han
menar att Växjö är kända för sina miljömål utåt sett och medger att det kanske påverkar att det
fokuseras ganska mycket på miljöprogrammet i förhållande till de andra programmen.
Innehållet i miljöprogrammet, de 30 mål som ingår är enligt Herbertsson ganska statiska och
ändringar görs inte särskilt ofta. Däremot menar han att planeringskontoret är väldigt
	
  

64	
  

delaktiga gällande uppföljning och han känner att han kan påverka målen och måtten i
programmet genom att ge synpunkter. Däremot medger han att det är svårare att få till en
ändring i programmet eftersom det är en lång process, där många skall tycka till och ett
förslag på en förändring skall då lyftas upp till politikerna. Sammantaget känner Herbertsson
att han har en viss påverkan på målen och måtten i miljöprogrammet. Herbertsson belyser
vikten av att det är de ansvariga i de olika verksamheterna som måste omsätta målen i
miljöprogrammet i praktiken: 	
  
Att vi tar fram ett dokument med 30 mål gör ingenting så länge ingen följer upp
det eller arbetar efter det.

	
  

Herbertsson berättar att miljöfrågor diskuteras i högre utsträckning idag än tidigare, och det
har medfört att det blivit enklare att ta till sig miljöprogrammet. Han menar också att
programmet har blivit tydligare och mer integrerat i budgeten, vilket var ett problem tidigare.
Angående informationen i miljöprogrammets tillförlitlighet förklarar Herbertsson att målen i
programmet skall vara mätbara och inte bygga på någon subjektiv uppfattning: 	
  
Mätbarheten är jätteviktig. Jag kommer inte ihåg exakt hur du vinklade frågan
där men siffror än väl ändå siffror, jag tror inte att man manipulerar siffror för
att det skall se bättre ut, det tror jag inte utan man är nog ganska objektiv i
bedömningen. Det viktiga är att målen är mätbara så att det inte blir subjektivt
tyckande, utan det skall vara det faktum att någonting skall visa att en trend har
ändrats eller att en siffra har ökat eller minskat. Så återigen är det väl
mätbarheten som är otroligt viktig tror jag. Jag tror väl att det är tillförlitligt om
det var det som var frågan.

	
  

På frågan om hur Herbertsson påverkas av hur andra förvaltningar eller kommunala bolag
presterar förklarar han att det finns en god samverkan mellan olika verksamheter i kommunen
och att de har en ömsesidig påverkan. Exempelvis berättar Herbertsson att vid
träbyggnationsmålet arbetar de ihop med kommunens byggbolag. Vidare menar han att
samverkan är av stor betydelse och de olika verksamheterna får inte arbeta runt sina egna
stuprör, som Herbertsson uttrycker det. Herbertsson avslutar med att poängtera hans ansvar
som chef: 	
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Jag tycker att det är högsta chef som måste se till att verksamheten jobbar enligt
de mål som finns. 	
  

4.3.5 Intervju 5
VÖFAB är ett kommunalt bolag som ägs av Växjö kommun, via moderbolaget Växjö
kommunföretag AB. VÖFAB:s uppdrag är att bygga, förvalta samt tillhandahålla
ändamålsenliga och hållbara lokaler. Företagets hyresgäster är till 91 % Växjö kommun och
resterande 9 % hyrs ut till marknaden. VÖFAB:s verksamhet består av fyra olika avdelningar,
där fastighetsservicen utgör den största delen. Inom detta område finns 32 anställda. Företag
består även av en byggserviceavdelning bestående av 14 anställda som utför mindre
ombyggnader och renoveringar. Det finns även en projektavdelning inom VÖFAB på 9
anställda, som bedriver och hanterar företagets projekt. Den fjärde och sista avdelningen
består av ekonomiadministration och där finns 8 anställda.

	
  

Användaren
Christer Carlsson är 61 år och VD på VÖFAB. Tidigare har Carlsson arbetat som
fastighetschef på VÖFAB. Hans tidigare utbildningar innefattas av en examen som idag
motsvarar en högskoleingenjörsexamen. Carlsson har slutfört en fyraårig teknisk utbildning
med byggteknik och husbyggnad som fördjupningar. Carlsson förklarar att han har ett stort
miljöintresse och har gått flera interna utbildningar inom miljöområdet. Han är även
ordförande i föreningen Goda Hus sedan 5-6 år tillbaka, som han beskriver har en stark
koppling till både miljö och energi. Carlsson medger att han har erfarenheter både från privat
och offentlig sektor. I privat sektor har han arbetat på olika konsultfirmor men även på ett
arkitektkontor, där arbetade han fram till 1997. I offentlig sektor har Carlsson tidigare arbetat
som fastighetsingenjör på SJ fastigheter och är sedan 2003 verksam på VÖFAB.
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Prestationsmätning för miljö
Carlsson förklarar att verksamheten mäter och följer upp en mängd olika mål där en stor andel
är miljörelaterade. Han uttrycker sig på följande sätt: 	
  
Vi har ett antal mål i kommunen och det är klart att vi mäter ju alla mål. 	
  

Vidare menar Carlsson att de mål som verksamheten fokuserat mest på är energianvändning
och kemikalier. I citatet nedan beskriver han bolagets relation till miljöprogrammet: 	
  
Vi lever miljöprogrammet. Vi är det bolaget som bygger, äger och förvaltar
fastigheter åt Växjö kommun, så vi lever miljöprogrammet varje dag. Annat vore
konstigt. Vi kan ju inte säga en sak och sedan göra en annan. 	
  

På frågan om Carlsson kan nämna vilka mål och mått som de berörs av i miljöprogrammet
svarar han lite skämtsamt:
Jag kan de knappt, men miljöbyggnad och energi berör ju oss mycket. 	
  

En fråga som Carlsson menar att VÖFAB är väldigt engagerade i är energifrågan. Han
förklarar att bolaget anställde en energitekniker år 2005 som enbart arbetar med sådana
frågor. Enligt Carlsson var detta ett avgörande beslut, vilket har bidragit till att företaget ha
kunnat göra energibesparingar. I målet om energiförbrukning finns det krav och regler från
boverket att följa, men Carlsson menar att Växjö kommun har förstärkt dessa krav vilket har
bidragit till en rejäl minskning av energiförbrukningen. Träbyggnadsstrategin, och mål om
kemikalieanvändning är också intressant för VÖFAB, och de nämns varje dag, menar
Carlsson. Han fortsätter med att beskriva att VÖFAB lever målen fullt ut. Målet är att ta dessa
krav ett steg längre än vad som finns i Boverkets byggregler (BBR).
	
  

Hur används information?
På frågan om hur Carlsson använder sig av informationen från miljöprogrammet och vad som
motiverar hans användning svarar han: 	
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Vi har använt det framförallt för att inspirera och stimulera anställda. Jag lever
i en tro att folk älskar att tävla och jag tror att inom bolagsvärlden både i Växjö
men även nationellt så stimuleras man av att andra har nått framgång. Jag
brukar lyfta fram sådana saker när vi har arbetsplatsträffar, att visa på
framgångsfaktorerna i miljöarbetet. Vi är ju även med och påverkar den globala
uppvärmningen och det är väl det som leder detta arbete, jag menar varför skall
vi förstöra vår miljö? 	
  

Carlsson förklarar att han för kontinuerlig statistik, dock inte på alla målen, men framförallt
på de som har med energi att göra, där har de väldigt bra statistik. Han beskriver även att de
arbetar mycket med målet att vara fossilbränslefira 2020, vilket han medger att de kommer
klara av utan några större problem. Uppföljning av målen görs en gång om året, men Carlsson
förklarar att de skulle kunna följa målen oftare men att det då blir så små skillnader. Om
informationens användning uttrycker sig Carlsson enligt nedan: 	
  
Vi använder den för oss själva. Men det kan också vara så att vi använder den
för att få beslutsfattare att ta ett beslut. Men som sagt den finns hela tiden i
verksamheten, men vi låter oss inte stressas av det på något sätt. 	
  

Carlsson förklarar att VÖFAB använder information som är av positiv karaktär genom att
påtala det för allmänheten. Vidare berättar Carlsson att de får god hjälp av media eftersom
tidningar, framförallt branschtidningar är oerhört intresserade av sådan information. Senare
förklarar Carlsson att VÖFAB inte har för avsikt att driva på detta utan han menar att de vet
när de gjort något bra och då kommer det att bli uppmärksammade för det efterhand. Om
förvaltningen inte uppnår målen ser Carlsson det som en utmaning och försöker därmed
förbättra arbetet.

På frågan om hur Carlsson använder informationen från miljöprogrammet vid beslutsfattande
tar han målet om en fossilbränslefri kommun år 2020 som exempel. Han förklarar att det kan
bli svårt för alla förvaltningar och kommunala bolag att klara av detta mål, vilket kan innebära
att kommunen inte uppfyller det till 100 %. Vidare förklarar Carlsson att han redovisar
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informationen för styrelsen en gång om året angående hur VÖFAB presterar. Mer arbetar inte
bolaget med informationen, menar Carlsson. Han bedömer att han tillsammans med andra
anställda på VÖFAB använder informationen på ett bra sätt. Vidare medger Carlsson att det
finns en controller i bolaget som driver detta arbetet. Han menar att de använder
informationen på det sätt som är bäst för VÖFAB och för Växjö kommun. Det är helheten
som är det viktigaste, menar Carlsson. Vidare förklarar han att de hela tiden försöker hitta nya
vägar för att förbättra arbetet. Carlssons handlingsfrihet som bolagschef vid användning av
information från miljöprogrammet beskriver han på följande sätt:
Inga gränser som jag ser det. Det är helt och hållet upp till oss chefer. Det finns
inga begränsningar. 	
  

På frågan om Carlsson anser att VÖFAB arbetar tillräckligt med prestationsmätning inom
miljöområdet svarar han:
Ja, det tycker jag nog egentligen. Man kan inte heller springa och mäta hur
mycket som helst. 	
  

Nedan sammanfattas Carlssons användning av information från miljöprogrammet.

Christer Carlssons användning av
information från miljöprogrammet
Inspirera och stimulera
Stöd vid beslutsfattande
Intern och extern kommunicering
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Varför används information?
Carlsson berättar att han har varit väldigt delaktig vid framtagning av mål och mått för
miljöprogrammet och anser att målen och måtten i miljöprogrammet i dagsläget är helt okej.
Vidare uttrycker Carlsson: 	
  
Jag har ju haft förmånen att ingå i MET-gruppen (Miljö, energi och trafik) ända
sedan 2005-2007. Jag har fått vara väldigt delaktig i det, jag har fått peta, haft
synpunkter hela tiden. Jag känner att jag har blivit bra bemött där. 	
  

Synen på miljöfrågor och miljöprogrammet har förändrats enligt Carlsson. Han menar att för
10-12 år sedan när programmet var nytt var det många som behövde lära sig det. Han
fortsätter och förklarar att i dagsläget kan nästan alla det mesta inom miljöområdet. Alla är
väldigt pålästa, både den yngre och äldre generationen, menar Carlsson. Angående
svårigheten att uppnå målen i miljöprogrammet menar Carlsson att vissa mål är svårare att
uppnå än andra. Han förklarar dock att generellt sett har de på VÖFAB inte har haft några
större svårigheter att uppnå sina mål. Tillförlitligheten till informationen menar Carlsson är
hundraprocentig: 	
  
Mätningen och resultatet är ju alltid rätt. Men man mäter olika. Det kan även
vara skillnader mellan bolag och förvaltningar. Jag vet att olika bolag i
kommunkoncernen mäter olika, men vidgar man vyerna ytterligare, skiljer det
nog sig ännu mer hur man mäter.	
  

4.3.6 Intervju 6
Tekniska förvaltningen är en förvaltning som ansvarar för teknisk service inom kommunen. I
tekniska förvaltningens arbetsuppgifter ingår såväl skötsel som underhållning och förnyelse
av gator, parker och torg. Dessutom ombesörjer förvaltningen alla renings- och avloppsverk
samt alla ledningar som finns under gatorna. Tekniska förvaltningen ansvarar även för avfall,
det vill säga sophämtningar, matavfallsinsamling samt återvinningscentraler. Tekniska
förvaltningen

har

i

dagsläget

250

anställda.

Tekniska

förvaltningens

interna

organisationsstruktur beskrivs av Sundell Isling enligt följande: 	
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Vi har fyra verksamhetsavdelningar och en stabsavdelning. En renhållningsavdelning,
en väg- och vattenavdelning, en produktionsavdelning och en planeringsavdelning
som rör skattefinansieringen. Vi är både finansierade av taxa, men även av
skattemedel, så vi har en ganska komplex finansiering utav vår verksamhet. Det skiljer
sig lite från andra förvaltningar gällande finansieringen. Det mesta är ju
skattefinansierat. 	
  

Användaren 	
  
Maria Sundell Isling är 58 år och verksam som förvaltningschef på Växjö kommuns tekniska
förvaltning.

Hon

är

utbildad

landskapsarkitekt,

efter

att

ha

gått

en

femårig

universitetsutbildning. Utbildningens huvudområden var samhällsplanering och som
landskapsarkitekt kan man jobba med gestaltning av det offentliga rummet genom
Länsstyrelsen, konsultfirmor eller i offentlig tjänst. Det handlar om att säkra allmänna platser
med parker och torg. Miljö har varit en viktig del i utbildningen, då kurser som
miljövetenskap också ingick i utbildningen. Genom utbildningen får man dessutom lära sig
om hydrofysiologi, biologi, botanik och ekosystem berättar Sundell Isling. Hennes
arbetslivserfarenhet är främst från offentlig sektor eftersom hon har jobbat i nästan 30 år på
gatukontoret inom Malmö kommun. Den enda erfarenheten hon har från den privata sektorn
är ett år på ett teknik- och konsultföretag. Hon förklarar att hon fick jobbet som
förvaltningschef på Växjö kommun år 2013 och hon har sedan dess haft samma position. 	
  
	
  

Prestationsmätning för miljö 	
  
Enligt Sundell Isling är miljömålen de mål som är mest framträdande vad gäller tekniska
förvaltningens totala prestationsmätning. På frågan om hur stor andel av det totala antalet
prestationsmätningar de har som fokuserar på miljö, svarar Sundell Isling: 	
  
Om man skulle säga en andel så kanske det är 80 %, om man tittar på vår budget så
är det nog så. Så vi har ju ansvar för sjömiljö och för park och natur med
dekorationsområden och vi har ansvar för avfallsfrågorna och för vatten- och
avloppsfrågorna, allting är miljöfokuserat.	
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Samtidigt som hon funderar över frågan bläddrar hon i miljöprogrammet som hon har framför
sig och fortsätter sedan: 	
  
Jag tror att vi alla känner att det är en jätteviktig del av vår vardag att förhålla oss till
miljöprogrammet och att jobba efter de mål som står uppställda här och de är ju med
i vår internbudget väldigt tydligt också. Vårt viktigaste målområde är ju miljö, energi
och trafik. Vi har i stort sett tagit med alla mål som berör vår verksamhet i vår interna
budget. 	
  

Hon fortsätter att påtala att miljöprogrammet har varit och är en självklar del i den tekniska
förvaltningens interna verksamhet. På frågan om vilka mål som berör tekniska förvaltningen
vänder Sundell Isling återigen blicken mot miljöprogrammet för att studera dess innehåll
innan hon svarar: 	
  
Om man tittar på målen så… Leva livet är ju vårt, det är ju det här med förstås, avfall
och konsumtion och vår natur är ju helt och hållet vårt, både när det gäller vatten,
natur och buller. Sen, målet om fossilbränslefritt Växjö har vi jättestor del i, både vad
gäller klimat, energi och trafik. Så det är ju liksom nästan allt utom möjligen
miljötillsyn och sen är kanske inte det här heller.. kemikalier känner vi väl inte att vi
kanske, i alla fall är vi än så länge inte den som har drivit den hårdast, utan det har
kanske varit mer riktat mot utbildningsförvaltningen än så länge. Men, vi kommer ju
säkert att blandas in i det också med tanke på avloppsverken, som säkert kommer att
fokusera mer och mer på det så småningom. 	
  
	
  

Hur används information?
Sundell Isling väljer att påtala att målen i miljöprogrammet är tydliga och enkla att applicera i
verksamheten. Hon säger även att det är förvaltningens ansvar att nå upp till målen och att ett
negativt resultat tyder på att förvaltningen inte arbetar tillräckligt med dessa frågor. Tekniska
förvaltningens ansvar skildrar förvaltningschefen genom att säga: 	
  
Väldigt mycket står och faller med att tekniska förvaltningen gör sin läxa och då är ju
jag ytterst ansvarig för vår förvaltning att driva på det arbetet. Det handlar inte bara
om mitt arbete, men om inte jag gör tydligt att det här är jätteviktigt för oss så kanske
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vi inte har samma möjlighet att lyckas. Att jag ser det som ett av mina allra viktigaste
uppdrag tror jag kan bidra till att målen i slutändan kan uppnås. 	
  

På resultat- och bokslutsdagar som anordnas årligen berättar Sundell Isling att hon
tillsammans med ansvariga på hållbarhetsgruppen presenterar hur väl Växjö kommun har
presterat utifrån miljömålen. Den allra största utmaningen tror hon att frågorna som berör
trafiken och transporter är: 	
  
Det som är den allra största utmaningen är det här med trafiken och transporterna.
Där måste politiken våga ta lite obekväma beslut och kanske göra det knöligare för
bilisterna att komma fram, för det är det enda som kan få oss till att nå upp till detta
mål. Alltså när det gäller just transportfrågan då skulle jag säga att det faktiskt
handlar om att det måste tas politiska beslut som inte går stick i stäv. Det är min
personliga uppfattning, sen befinner man sig ju som tjänsteman i ett politiskt
sammanhang där man måste ha lojalitet också, jag kan ju inte driva mina personliga
uppfattningar. Har politiken sagt sitt måste man följa det, vilket är ett litet dilemma
med att vara tjänsteman. 	
  

På frågan om hur hon använder informationen från miljöprogrammet svarar Sundell Isling: 	
  
Det är ju dels när vi gör boksluten för det föregående året då använder vi ju målen,
och när vi gör upp den nya internbudgeten då använder vi ju dem också för att
"pinpointa" och under årets gång när vi skall verkställa besluten har man
återkoppling och ser till vad som händer. Nu fick vi exempelvis ny statistik för det här
med cykel som inte visar på något bra resultat tyvärr för Växjö, då blir ju det liksom
en slags väckarklocka för oss att vi kanske jobbar på fel sätt eller att vi måste vara
ännu tydligare för politiken att såhär illa är det och att dem på något sätt också måste
agera utifrån det. 	
  

Förvaltningschefen på tekniska förvaltningen har svårt att komma på ett konkret exempel på
hur hon använder sig av informationen från miljöprogrammet, men efter en stunds betänketid
säger hon: 	
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Ett exempel är ju det här med att vi skall minska andelen brännbara sopor, då har vi
ju det som argument för att bygga en återbruksby. Återbruksbyn skall leda till att man
istället för att bränna upp soporna skall återbruka materialet. Då driver jag ju på det,
pekar på det här målet och säger att för att vi skall kunna uppnå det här då räcker
inte det vi gör utan vi måste göra mer saker och då är en återbruksby ett sätt att göra
det. På så sätt så blir ju miljöprogrammet väldigt konkret i att driva frågorna inom
min egen förvaltning. 	
  

Sundell Isling fortsätter med att utveckla sitt svar angående hur hon använder programmet
genom att tydliggöra att hon ser miljöprogrammet som verktyg för att ta beslut. Återigen tar
hon upp målet om minskad transport som exempel när hon skall förklara hur hon menar: 	
  
Det är jättetydligt uttalat både i miljöprogrammet och i transportplanen som är
antagen av politikerna att vi skall minska andelen som åker bil och det blir ju ett
väldigt starkt incitament för att vi skall göra andra satsningar. Exempelvis nu när vi
bygger om Liedbergsgatan i Växjö för kollektivtrafikkörfält, så är det ju en drivkraft
för att uppnå det målet och ett verktyg som vi kan använda som argument. 	
  

Sundell Isling talar varmt om miljöprogrammet och uttrycker att det är väldigt konkret och
lättförståeligt. Vidare menar hon att detta miljöprogram är ganska detaljerat, det vill säga att
det innehåller väldigt specifika mål, vilket hon ser som positivt då andra program tenderar att
vara mer omfattande och svåra att ta till sig. Tack vare att det nuvarande miljöprogrammet är
så tydligt beskrivet anser hon att det gör att programmet blir mer transparent och mer
lättkommunicerat. På frågan om för vilka hon använder informationen i miljöprogrammet
svarar Sundell Isling: 	
  
Mycket är ju rapportering upp mot politiken, men till sist handlar det ju om att
miljöprogrammet är till för att Växjö skall bli en mer attraktiv och trevlig stad att bo i.
Så tillslut handlar det ju om växjöborna, att de skall uppfatta att det här är en stad
som vill något och som har en vision om att det skall vara en bra stad att bo i för alla. 	
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Ur kort respektive längre tidsperspektiv anser Sundell Isling att hennes val av användning av
miljöprogrammet bidrar till följande: 	
  
På kort sikt så blir miljöprogrammet en viktig del i vår internbudget där man faktiskt
kan "pin-pointa" vissa åtgärder som går hand i hand med det och på lång sikt handlar
det ju om att vi skall få en värld som överlever liksom. Så det är ju målet med
miljöprogrammet att vi, Växjö kommun skall dra vårt strå till stacken för att göra den
här världen bättre för våra barn och barnbarn. 	
  

Sundell Isling tror att hon använder informationen i miljöprogrammet som det är tänkt och
förklarar att tekniska förvaltningen jobbar tätt ihop med hållbarhetsgruppen som är
huvudansvariga

för

programmet.

I

samband

med

kommande

revidering

anser

förvaltningschefen för tekniska förvaltningen att det kan finnas nya områden som blivit mer
aktuella och att hon är öppen för komplettering i kommande miljöprogram. Sedan tycker
Sundell Isling att målen i programmet skulle kunna göras mer enhetliga, att man skulle lägga
sig på en nivå där man talar samma språk. Hon tycker att de nuvarande målen är för olika, det
vill säga att vissa mål är övergripande och medan andra är väldigt detaljspecifika. Angående
miljöprogrammets nuvarande omfattning anser hon att det nog krävs runt 30 mål för att täcka
in hela spannet om vad miljöfrågor handlar om. På frågan om hur stor handlingsfrihet hon har
svarar Sundell Isling: 	
  
Nej, men jag känner nog att det kanske är rätt så bra att man inte är... att jag känner
att jag inte kan välja bort det. Den friheten har jag inte och det är nog bra att jag inte
tar mig den friheten heller, det hade ju inte varit bra för miljöprogrammet tror jag. 	
  

Sundell Isling fyller i genom att förklara vad hon kom att tänka på angående innehållet i
miljöprogrammet: 	
  
Jag tror ändå att vi är ganska så bokstavstroende för dem här, vi följer ju upp alla
faktiskt precis så som dem står. Så det är ju inte så att någon… och jag tror faktiskt att
det gäller generellt inom kommunen, att alla som på något sätt är delaktiga i det här
känner nog ett väldigt stort ansvar för att man faktiskt gör sin läxa. Sen kan man ju
tycka att miljöfrågor inte bara handlar om de hårda förvaltningarna, det är ju oerhört
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fokuserat på de hårda förvaltningarna och det tror jag att man kanske i nästa
miljöprogram

skulle

kunna

tydliggöra

även

för

utbildnings-

och

omsorgsförvaltningen, att de också är viktiga spelare i det här. 	
  

Förvaltningschefen för tekniska förvaltningen förklarar att det är kommunfullmäktige som
bestämmer vad som gäller. Det som står i kommunfullmäktiges budget är ju mitt uppdrag och
i miljöprogrammet är det ju väldigt tydligt vad vi skall göra. Sundell Isling ser
miljöprogrammet mer som ett stöd som visar i vilken riktning hon skall styra sin explicita
verksamhet än att uppleva en press att hon måste prestera. Vidare anser hon att hennes
förvaltning arbetar tillräckligt med prestationsmätning inom miljöområdet och att varje
avdelning inom förvaltningen bryter ned målen för att anpassas till just dess ansvarsområde.
Informationen i miljöprogrammet använder hon månatligen. Nedan sammanfattas Sundell
Islings användning av information från miljöprogrammet. 	
  

Maria Sundell Islings användning av
information från miljöprogrammet
Rikta fokus
Verktyg för beslutsfattande

Varför används information? 	
  
Förvaltningschefen för tekniska förvaltningen förklarar att miljöfrågor prioriteras väldigt högt
i deras verksamhet. Hon påtalar dock att det är olika människor med olika kompetens som är
inblandade, vilket kan leda till att det fokuseras på olika saker beroende på vilken kompetens
de besitter. På frågan om det framgår tydligt vilket ansvar förvaltningen har för de olika
målen i miljöprogrammet svarar Sundell Isling med stöd av miljöprogrammet som hon har
framför sig:
Här står det ju utpekat vilken nämnd som har ansvar, men sen måste ju vi i vår tur
bryta ned det här för att peka ut huvudansvariga personer och det kanske vi inte har
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gjort i någon uttalad tabell eller så. Det har vi inte gjort och det kanske man skulle
kunna göra. Sen är det ju så att människor kommer och går och en sådan lista blir
snabbt inaktuell när folk slutar och sådär. Men det är möjligt att man skulle göra, jag
tror att man gör det, nu har jag inte riktigt koll på det men jag tror att man gör det i
sin verksamhetsplan. Där drar man ju ner det i uppdrag mer och vem som då
ansvarar för vad och det är ju också kopplat till budgeten "de här pengarna finns att
göra det här för" i år eller nästa år. 	
  

Vidare förklarar Sundell Isling att hon inte har varit med vid framtagande av de mål och
mätetal som finns i det nuvarande miljöprogrammet, men att hon hoppas att hon kommer att
vara med i en styrgrupp vid utveckling av kommande program. Hon anser att de nuvarande
målen generellt sett är högt ställda och att tekniska förvaltningen inte kommer att nå upp till
några av dessa. När den uppsatta ambitionsnivån diskuteras säger Sundell Isling: 	
  
Det är en lite intressant fråga faktiskt, för exempelvis det här med Växjö stad, att
andelen invånare skall ha högst 300 m till närmsta tillgängliga park eller
naturområde. Nu förtätar man istället jättemycket och bygger i parker, dessutom när
man bygger den nya staden är det inte alls säkert att det blir några parker så där kan
man undra. Detta kommer vi att ta upp nu med kommunledningen. Man har ett mål,
men politiken tar massa beslut som går emot det målet så då kan man ju undra var
logiken finns liksom och likaså den här andra som jag sa med att minska biltrafiken.
Man säger en sak i det här som man är väldigt överens om politiskt, men sen samtidigt
så bygger man något som går emot det, så det är inte alltid logiskt. 	
  

Respondenten fortsätter att tala om miljöprogrammets dignitet genom att ge ett konkret
exempel på en situation där det kan ifrågasättas: 	
  
Det finns ett mål som vi diskuterar mycket som handlar om att: "den hårdgjorda ytan
på Västra marks verksamhetsområde skall minska med minst 600 kvm mellan 20132020”. I denna fråga är det ingen som vågar ta några som helst beslut som gör att
man minskar den hårdgjorda ytan utan man är mer rädd om att företagen som finns
på Västra mark skall få fortsätta och att arbetstillfällena skall kvarstå, än att man gör
något till något grönt där. 	
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Sundell Isling anser som sagt att det finns flera mål i miljöprogrammet som är svåra för den
tekniska förvaltningen att uppnå: 	
  
Något som är svårt är ju, som jag sa, det här med brännbara sopor. Det är att avfall
från återvinningscentralen som skickas för förbränning skall minska, det är ett
jättesvårt mål för det handlar inte bara om Växjö isolerat utan det handlar om hela
Västvärldens inställning till konsumtion. Det kommer ju inte vi i Växjö kommun kunna
påverka kanske, inte ens med en återbruksby. Det handlar istället om inställningen
hos medborgarna att vi kanske måste börja tänka på ett annat sätt när vi handlar. 	
  

Förvaltningschefen för Växjö kommuns tekniska förvaltning förklarar att hon har förändrat
sin användning av miljöprogrammet sedan hon var ny på sin position: 	
  
Eftersom jag var helt ny när detta kom så tar det ju en stund innan man fångar upp
vad miljöprogrammet är för någonting. Så på något sätt har jag... det här är ju ett sätt
för mig att lära känna kommunen och lära känna drivkrafterna i kommunen och förstå
mig på politiken. Vad de vill, så på något sätt så har det väl förändrats lite grand
under årens gång. 	
  
På frågan om hur tillförlitlig Sundell Isling anser att resultatet från miljöprogrammet är svarar
hon: 	
  
Vad jag förstår är det svart eller vitt för Henrik som gör den här sammanfattningen.
Det är liksom ingen tolkningsfråga som "snart är vi på gång och sådär", utan han
säger plus eller minus. Det är tydligt, men jag trodde att man kunde tolka de där
pilarna upp och ner "ja, men i framtiden tror vi", men så ser han inte det utan han ser
bara det senaste årets trend. I boksluten gör vi våra egna bedömningar och vi har
själva varit lite snällare än vad Henrik har varit. För han har varit väldigt svart eller
vit. 	
  

Sundell Isling påverkas inte av stress eller tidspress utan hon säger att hon drivs av att ha
tydliga mål att arbeta mot. Vidare förklarar hon att om bara målen är tillräckligt tydliga och
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specifika så är de ett väldigt bra redskap för att förändra och flytta det som många tror är stora
berg till att ompositionera sig. Hon tycker helt enkelt att den här typen av program tas fram är
viktigt och bra för hennes arbete som chef för en förvaltning. När Sundell Isling talar om hur
andra förvaltningars arbete påverkar hennes sätt att arbeta säger hon följande: 	
  
Mycket av de här målen är ju faktiskt vi själva som är huvudansvariga för. Det är
möjligt en sådan sak som det här med hårdgjord yta på Västra mark, den kan vi
omöjligen uppnå utan att ha med oss andra förvaltningar. Det är väl en sådan sak.
Det är inte så att jag upplever att vi har olika syn på det här miljöprogrammet. Det
jag har förstått när den här kom, för då var jag ju ny, när ansvariga på
hållbarhetsgruppen presenterade den här på koncernledningsmötet då kändes ju inte
alls de mjuka förvaltningarna med på banan, utan de kände att det här hade skett
någon annanstans, utan att de fick delta. Det var nog en läxa som ansvariga på
hållbarhetsgruppen lärde sig utav det här arbetet att vi liksom måste fånga upp hela
kommunkoncernen om vi skall lyckas hela vägen. 	
  

Angående vilka krav som ställs på förvaltningen att uppnå ett specifikt mål säger Sundell
Isling: 	
  
Det är ju inte direkt att vi… jag blir ju inte avskedad om jag inte lyckas, men jag har
ju ändå en skyldighet att redovisa öppet och transparent när vi inte lyckas. Till viss
del handlar det om oss själva, att vi inte har lyckats prestera i den omfattning som
man hade hoppats på. Det faller tillbaks en del på mig, det gör det ju, det känner man.
Helst hade man velat se gröna kors hela vägen i Henriks redovisning, men samtidigt
kan jag tycka att tro fan att vi inte lyckas om inte politiken vågar ta lite obekväma
beslut också. 	
  

Den kritik som Sundell Isling får på sitt arbete förklarar hon kommer från kommunchefen.
När kommunchefen anser att Sundell Isling brister på ett eller annat sätt i sitt arbete berättar
hon det, men Sundell Isling påtalar att det är hennes nämnd som då måste reagera: 	
  
Det är nämnden som måste tala om när de anser att jag inte driver frågorna
tillräckligt tufft för att uppnå målen. Det är ju de som är min uppdragsgivare. 	
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Diskussionen fortsätter angående hur uppföljningen ser ut och hur Sundell Isling använder sig
av information som är av positiv kontra negativ karaktär: 	
  
Du menar om vi firar och så? Haha, ja… jag kommer ju att presentera det nu för
kommunledningen när vi ses. De här målen har vi faktiskt gjort något åt, de här är vi
påväg att uppnå och så. På så sätt kan man väl säga check på dem då, men samtidigt
kanske det inte är så enkelt att man kan säga check på vissa av dem, man måste väl
ändå fortsätta att hålla i dem tror jag för att lyckas med det. Sen redovisar vi också
det i vårt bokslut, genom sådana här plus och minus för alla mål, det gör vi. Men man
skulle ju kunna använda dem kanske lite mer för att också fira framgång, det har vi
faktiskt inte gjort. Vad gäller resultat av negativ karaktär så blir ju väldigt skarpt läge
för politiken, de kan ju inte ducka då faktiskt. När jag drog bokslutet så hade jag ju en
del röda kors för politiken och då tyckte dem att jag hade varit för dysterkvistig i min
analys utav det. De vill ju ogärna att det skall stå rött, men samtidigt måste man ju
tala klarspråk och sanningsenligt så att jag kan ju inte mörka sanningen. Det gör
kanske ont på vissa håll bland politiker och det bör det ju göra för på något sätt är ju
det en signal för dem att de kanske måste fundera annorlunda och antingen får
omformulera målet om man vill ha mer plus nästa år, kanske målet är för högt satt
eller något. Eller så måste de ge oss mer resurser och faktiskt rikta uppdrag till oss
som de tror då kombinerar till att man kanske kan ändras framöver. 	
  

Sundell Isling påtalar att det skiljer sig mellan de olika förvaltningarna och kommunala
bolagen hur de mäter målen: 	
  
Vi förstod ju när Henrik skickade den här sammanställda listan på plus och minus och
gult och sådär, att vi inte hade tolkat det på samma sätt som honom. Det var en miss i
kommunikationen där, jag trodde att pilarna skulle visa på framtida trend, medan han
mätte från 2016 års början till 2016 slut och då blev ju pilarna lite olika. 	
  

Avslutningsvis förklarar Sundell Isling med viss osäkerhet att hon anser att syftet med
prestationsmätning för miljö är följande: 	
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Ja, det är ju att vi skall... flytta fokus och styra mot ett mer hållbart samhälle, det är
väl den allra viktigaste punkten. På kort sikt handlar det om att målen blir på något
sätt styrande för hur vi i den närmaste framtiden skall tänka när vi lägger upp vår
internbudget, vilka åtgärder vi skall jobba med för att kunna uppnå målen.
Miljöprogrammet blir ju styrande för de kommande investeringarna för vår budget
och sen handlar det också om att upprätthålla epitetet "Europas grönaste stad", att
miljöprogrammet blir ju en oerhört viktig parameter i att vi skall kunna stå
rakryggade så att säga, att vi är "Europas grönaste stad". 	
  

Efter intervjun förklarar Sundell Isling att det inte alltid är så lätt att svara på sådana frågor
som man vanligtvis inte reflekterar över, men att hon hoppas att hennes svar har varit
tillräckliga.	
  
	
  
	
  

4.3.7 Intervju 7
Utbildningsförvaltningen är Växjö kommuns största förvaltning och har hand om all
verksamhet från förskola upp till gymnasiet. Inom ramen för utbildningsförvaltningen finns
också kulturskola och fritidsgårdsverksamhet. Förvaltningen har ungefär 2600 anställda.

	
  

Användaren 	
  
Förvaltningschef på utbildningsförvaltningen är Camilla Holmqvist, 49 år. Holmqvist är
utbildad grundskolelärare och förklarar att hon har läst ett antal kurser på lärarutbildningen
som har varit inriktade på hållbar utveckling. Om hennes tidigare utbildningar uttrycker hon
sig enligt nedan: 	
  
När jag gick på lärarutbildningen så var det väldigt mycket fokus på
miljöfrågor. Det ingår ju som en naturlig del i läroplanen för våra barn och
elever så det är faktiskt någonting som har följt med. Sen har jag även gått lite
rektorsutbildningar, toppledarprogram och lite sådant och där upplever jag att
miljöperspektivet finns med i ganska stor utsträckning.
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Holmqvist förklarar att hon har erfarenhet från både privat och offentlig sektor. På den privata
sidan har hon erfarenheter från en privat friskolekoncern och på den offentliga sidan har hon
erfarenheter från arbete i flera olika kommuner. Holmqvist berättar att hon började arbeta på
Växjö kommun år 2012. Till en början var hon verksamhetschef och även ställföreträdande
förvaltningschef i samma roll. Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen blev hon i
september 2014.

	
  

	
  	
  

Prestationsmätning för miljö 	
  
Holmqvist förklarar att det finns ett stort miljöintresse i kommunen och väljer att beskriva
förvaltningens relation till miljöprogrammet enligt nedan: 	
  
Jag tror att som medarbetare och chef i Växjö kommun så är man väldigt
medveten om koncerngemensamma målsättningar där miljö är en väldigt viktig
del av Växjö kommuns varumärke, som "Europas grönaste stad". Det tycker jag
genomsyrar hela kommunens arbete och jag är väldigt medveten om att man
ligger väldigt långt fram om man jämför med andra kommuner i Sverige inom
miljöområdet. 	
  

Holmqvist förklarar att förvaltningen använder ett stort antal mål och mätetal, där de som är
kopplade till miljö svarar för en liten del av dessa. Hon uppskattar att miljöinriktade mål och
mätetal uppgår till ungefär 5-10 % av totalen i förvaltningen. Holmqvist plockar fram
förvaltningens internbudget och berättar vilka mål som förvaltningen har tagit från
miljöprogrammet

och

integrerat

i

verksamheten.

Vidare

förklarar

hon

att

utbildningsförvaltningen berörs av målet om att minska fossilbränslet, att förskolorna skall
vara kemikaliesmarta samt att de skall se till att odlingslotter ses som en naturlig del i
verksamheten. Vidare uttrycker Holmqvist:
Det är ju det vi mäter utifrån miljöprogrammet, alltså det som är nedbrutet i vår
förvaltning. Sedan tycker jag att det är, vi arbetar ju liksom med hållbar
utveckling hela tiden i vår förvaltning och den uppföljningen sker ju inte kopplat
till miljöprogrammet eller internbudgeten. Det sker istället i elevernas
kunskapsutveckling och kunskapsresultat utifrån att det finns delar i

	
  

82	
  

undervisningen som berör det området och det mäts ju egentligen i betyget och
kunskapsutvecklingen. Så det blir ju en indirekt koppling.

	
  

Holmqvist förklarar att utbildningsförvaltningen även berörs av mål som inte ingår som en
huvuddel i deras förvaltning. Hon ger ett exempel: 	
  
Vi bygger ju en del nya skolor och förskolor, men då är det ju inte vi som bygger
utan det är VÖFAB eller Vidingehem. I vår beställning så finns det ju med att
vissa miljökrav skall uppfyllas. Vi vill ju ha en så bra miljö och arbetsmiljö på
både nya och gamla skolor. Men vi är ju inte direkt den som utför arbetet, och
då har vi ju inte med det i vår internbudget, där har vi bara de mål som vi
berörs mest av. Sen kan man ju fundera på om, bra att ni ställde den frågan, vi
är ju som sagt en viktig del i många av de andra miljömålen och processerna
också som inte är med i vår internbudget. Vi är ju med indirekt på många mål,
sen redovisar vi inte det, utan det blir en indirekt koppling till oss. 	
  

Hur används information?
På frågan om hur Holmqvist använder informationen från miljöprogrammet samt vad som
motiverar användningen svarar hon med bestämdhet: 	
  
Ja, alltså allt det vi mäter och följer upp skall ju ligga till grund för nya beslut,
det är ju så systematiskt kvalitetsarbete fungerar. Om vi inte använder det som
grund för nya beslut kan vi ju strunta i att mäta. Det handlar också om att öka
sin kunskap överhuvudtaget tänker jag. Jag är väldigt för det här med
uppföljning, eller systematiskt kvalitetsarbete som vi kallar det, det här med att
man planerar, genomför, följer upp och så ligger det till grund för nästa
planeringar, nya beslut och så vidare. På något sätt är det ju grunden för all
utveckling, för att flytta fram positionerna. Och tänker man i ett globalt
perspektiv så är det ju jätteviktigt utifrån att vi skall ha en framtid som skall
hålla till alla våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn framöver.

	
  

Holmqvist utvecklar resonemanget ovan och förklarar att informationen används som ett
verktyg för att visa på vad som behöver göras i verksamheten. Holmqvist berättar: 	
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Informationen används inför upprättandet av en ny internbudget. All
uppföljning, även miljöprogrammet ligger till grund för nästa års internbudget.
Vi använder informationen från miljöprogrammet från 2016 nu, plus att vi tittar
på, vi gör en liten temperaturmätning här i delåret nu, hur ligger vi till 2017, är
vi på rätt väg? Det görs ju uppföljningar under året också, och sedan ligger det
till grund för den internbudget som vår nämnd tar i oktober som gäller för 2018.
Vi försöker beskriva våra målsättningar här väldigt tydligt, med olika strategier.
Vi har även en verksamhetsplan kopplat till internbudgeten där vi på
förvaltningsnivå skriver med hur skall detta gå till, vad kostar det, har vi
resurser och så vidare. 	
  

På frågan om för vem eller för vilka informationen används svarar Holmqvist att den
framförallt används som underlag för politiken för beslutsfattning, men också för den egna
förvaltningen eftersom det är värdefull information till förvaltningsledningen. Vidare
förklarar Holmqvist att förvaltningen måste se till att det underlag som ges till politiken för
beslutsfattande är i linje med vad som behövs göras i förvaltningen. Enligt Holmqvist sprids
informationen till alla chefer i förvaltningen, hon bläddrar i internbudgeten och förklarar att
förvaltningen använder en styrkedja där målen bryts ned. Samtliga mål i förvaltningen,
inklusive miljömålen bryts ned och trattas ner i kedjan från Holmqvist som förvaltningschef,
via verksamhetschefer, avdelningschefer, områdeschefer, skolledare, arbetslag, pedagoger
ända ner till barnen och eleverna: 	
  
Det är faktiskt ganska många som har kännedom om resultatet. Sen
miljöprogrammet i sin helhet och alla mål för kommunen, det tror jag inte att
alla på förvaltningen har koll på, men det som rör vår förvaltning och nämnds
verksamhet, det bryts ned. 	
  

Vidare förklarar Holmqvist att det är av stor betydelse att informationen är synlig för
ledningsgruppen i förvaltningen. I ledningsgruppen finns funktioner som gör beställningar på
lokaler samt arbetar med arbetsmiljöfrågor, vilket medför att de behöver ha kännedom om
informationen från miljöprogrammet, berättar Holmqvist. Om förvaltningen inte lyckas uppnå
målen i miljöprogrammet menar Holmqvist att det är viktigt att man tittar på varför det ser ut
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som det gör och försöker lära sig av det. Har förvaltningen däremot lyckats uppnå sina mål är
det enligt Holmqvist av stor betydelse att ge signaler tillbaka till verksamheten att ett bra
arbete har utförts, även om det alltid kan bli bättre: 	
  
Då kan man ju höja ribban lite till och kanske skriva målen på ett sätt så att det
finns en möjlighet att nå ännu högre. Det är mycket roligare när det är positiva
resultat, jag är inte den som slår mig till ro utan då kan man se, vad bra det här
blev, nu kan vi göra något mer, det kanske finns mer som vi kan påverka.

	
  

Enligt Holmqvist har miljöprogrammet utvecklats och blivit bättre efterhand. Hon menar att
det finns en tydligare struktur på arbetet, målen är tydligare och det är lättare för förvaltningen
att bryta ur det som rör dem. Tidigare ansåg Holmqvist att programmet var abstrakt och målen
inte programmet var svåra att följa upp. Miljöprogrammet har enligt Holmqvist blivit bättre,
dock anser hon att det fortfarande är ett omfattande program med många mål som skall följas
upp. Vidare uttrycker Holmqvist att för utbildningsförvaltningen är inte omfattningen ett
problem men som helhet anser hon att det innehåller väldigt många mål. Holmqvist har själv
varit med och påverkat utvecklingen av miljöprogrammet: 	
  
Jag tyckte att miljöprogrammet levde sitt egna liv lite tidigare, och det har jag
framfört. Jag menar, det följdes upp separat, det vävdes inte in i
förvaltningarnas internbudgetar så tydligt tidigare. Det har jag varit med och
påverkat på kommunövergripande nivå. Finns det ett annat program
någonstans, då skall man hålla reda på en massa olika dokument, nu får vi in
det i internbudgeten, och då har jag mycket lättare att få en genomslagskraft i
min verksamhet. Tidigare upplevde jag att det levde sitt egna liv, det låg vid
sidan om. En så viktig fråga som miljöfrågan, som handlar om samhället i stort,
hållbar utveckling. Det måste vara en integrerad del av vår verksamhet, och då
skall det finnas i internbudgeten.

	
  

Gällande uppföljning av informationen i miljöprogrammet väljer Holmqvist att beskriva
uppföljningsprocessen för samtliga mål, inte bara för de i miljöprogrammet. Hon förklarar att
det görs utredningar, analyser i verksamheten hela tiden, och rapportering sker en gång i
månaden i deras rapporteringssystem. Vidare berättar Holmqvist att denna uppföljning dock
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inte sker på detaljnivå, utan ”djupdykningarna” som hon uttrycker det, genomförs vid
delårsrapporter och årsrapporter, vilket sedan ligger till grund för kommande prioriteringar,
enligt Holmqvist. Nedan sammanfattas Holmqvists användning av information från
miljöprogrammet. 	
  

Camilla Holmqvists användning av
information från miljöprogrammet
	
  

Beslutsunderlag
Planering
Intern kommunicering

Varför används information?
På frågan om hur Holmqvist ser på innehållet i miljöprogrammet svarar hon att hon inte är
insatt i allt innehåll eftersom programmet är omfattande: 	
  
Ja, nu är jag ju inte jätteinsatt i alla mål, det är ju så många. Jag tror, alltså
mycket är väldigt bra och det har blivit mycket bättre än tidigare. Målen är mer
konkreta, mer mätbara. Däremot undrar jag om det inte är så att en del är
skrivna så att de nästan inte går att uppnå, man skulle kunna se över
målformuleringarna, nu säger jag det utan att kunna ge ett konkret exempel.
Men vi ser ju det när vi skriver målsättningar utifrån betyg och annat också att
det beror helt på hur man skriver målen, delmål och så vidare. De är inte riktigt
mätbara vissa mål. Men jag tycker ändå att det har blivit mycket bättre än
tidigare, men att man kan titta på konkretiseringsnivån ytterligare för det är
viktigt att det blir konkreta och tydliga mål. Det är då det blir lätt att integrera i
verksamheten. 	
  

Holmqvist förklarar att förvaltningen i första hand fokuserar på målområdet barn och
utbildning i internbudgeten och hon visar att detta område innehåller flera sidor med olika
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mål. Vidare berättar hon att detta målområde tar betydligt större plats i förvaltningen än vad
miljöprogrammet gör: 	
  
Sen har vi inte valt att göra någon prioritering på det sättet för att är det nu sagt
att vi skall arbeta med miljöprogrammet så måste vi göra det också. Och jag
brukar säga att det som står under de målområden som vi kanske inte upplever
är direkt vår kärnverksamhet så har vi ändå försökt skriva de målen så att de
skall ligga till grund för ökad måluppfyllelse för skola eftersom det är ju vår
kärnverksamhet, alltså att varje elev skall gå ut med bra måluppfyllelse i skolan.
De olika delarna hänger ihop lite, man får inte se det som separata delar. Allt
det vi gör, oavsett vilket målområde det handlar om skall leda till en högre
måluppfyllelse för elever.

	
  

Vidare förklarar Holmqvist att hon upplever att det finns en målträngsel i verksamheten,
vilket kan göra att fokus flyttas från olika områden beroende på vad som är mest akut. Hon
uttrycker: 	
  
Det är klart att vi har fokus på olika frågor, just nu är det social oro som vi
arbetar mycket med tillsammans med integrationsfrågor och nyanländas
lärande. Så det är klart att det är väldigt mycket fokus på det nu och då står inte
miljöfrågorna överst på agendan för mig, det gör de inte. Samtidigt så tycker jag
att allt det som står i mitt uppdrag från politiken, det finns alltid där. Jag kan
inte lägga det åt sidan, för jag skall kunna redovisa vad vi har gjort och så. 	
  

Enligt Holmqvist ställs det givetvis krav på att förvaltningen skall ha en god måluppfyllelse
gällande målen i miljöprogrammet: 	
  
Ja, det ställs ju krav på att vi skall ja en god måluppfyllelse, att vi skall sträva
efter så god måluppfyllelse som möjligt, det upplever jag. Det är ju inte så kul
att stå på resultat- och bokslutsdagarna med röda markeringar, det kan jag
säga. Så bara det är ju en drivkraft till att få så mycket grönt som möjligt och
eftersom miljöfrågan är så högt prioriterad i kommunen så blir det ju viktigt. 	
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Lyckas andra förvaltningar eller kommunala bolag bättre än utbildningsförvaltningen bidrar
det enligt Holmqvist till att de får något att sträva efter. Hon berättar däremot att hon inte
upplever någon konkurrens eller tävling mellan förvaltningar och kommunala bolag och
uttrycker enligt nedan: 	
  
Jag upplever ingen konkurrens eller tävling, utan vi bidrar med vår del i
uppföljningen, och gör andra det bättre än oss så är det ju någonting vi kan titta
på, och se vad de har lyckats bra med som vi inte har lyckats med i sådana fall. 	
  
	
  

På frågan om hur stor handlingsfrihet Holmqvist har gällande användningen av informationen
från miljöprogrammet tvekar hon en aning, men svarar sedan: 	
  
Jag tror att jag har ganska stor handlingsfrihet. Det är ju vad man gör av det
tycker jag. Det handlar om att ta till sig resultatet och vara öppen för att
analysera utifrån våra behov och våra förutsättningar. Det tycker jag att vi som
chefer har. Och vi får ju, jag menar hållbarhetsgruppen gör ju ett jättebra
arbete med att förse oss med information och alla delarna där.

Holmqvist medger att hon inte har varit delaktig vid framtagning av mål och mått i
miljöprogrammet, men tillägger att hon hade velat vara mer delaktig. Holmqvist förklarar
däremot att utbildningsförvaltningen har fått utrymme att styra om vissa mål för att öka
konkretiseringsnivån. Hon exemplifierar: 	
  
Vi valde att ändra, det kanske var bra, för först står ju skrivningen att det skulle
vara kemikaliefria förskolor. Den är ju helt omöjlig. Så då fick vi vara med och
styra om det, så att det blev kemikaliesmart istället. Så det handlar nog lite om
vad vi tar för aktiv part och del i att faktiskt göra målen så att de blir möjliga att
uppfylla helt enkelt. 	
  

Angående tilltron till informationen från miljöprogrammet förklarar Holmqvist att hon förlitar
sig på hållbarhetsgruppen i deras uppföljningar. Vidare förklarar hon: 	
  
Det jag själv för tillbaka utifrån vårt arbete känner jag mig trygg med utifrån
vårt arbete med uppföljning och den processen. Det har vi under de senaste
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åren blivit bättre på också. Men helheten vågar jag inte uttala mig om, men jag
upplever att det finns en väldigt god kompetens i hållbarhetsgruppen, så jag har
stort förtroende för dem.

4.3.8 Intervju 8
Videum AB har i skrivande stund funnits i 30 år. Det kommunala bolaget har två
huvudsakliga uppdrag, bygga och förvalta fastigheter samt utveckla och driva Science Park.
Bolagets strävar efter att skapa en kreativ miljö för entreprenörer och arbeta för vad man
kallar för trippel helhetssamverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga samhället.
Videum AB äger samtliga fastigheter som Linnéuniversitetet i Växjö brukar. Sammanlagt
äger bolaget 30 byggnader, 20 av dessa är relaterade till Linnéuniversitetet och fem till
Science Park-verksamheten och avslutningsvis äger de fem äldre fastigheter: Slottsstallarna,
Teleborgs slott, Stenladan, Brygghuset och Teleborgs handelsträdgård. Videum AB har 20
anställda, har en balansomslutning på ungefär en miljard och omsätter drygt 100 miljoner om
året.	
  
	
  

Användaren	
  
David Svensson är 49 år och har varit VD för Videum AB 8,5 år tillbaka. Tidigare
utbildningar är en fil-kand i statsvetenskap samt en universitetsexamen i informatik. Ingen av
Svenssons akademiska utbildningar har fokuserat på miljö, men internt i bolaget har han
genomgått miljödiplomeringsutbildningar. På frågan om hans bakgrund i offentlig respektive
privat sektor svarar han:	
  
Innan jag kom hit, så jobbade jag nästan 10 år som regionchef för Handelskammaren
i länet, men även i Blekinge och i Halland. Det är en privat näringslivsorganisation
som ägs utav företag och innan dess var jag studentkårsordförande vid
Linnéuniversitetet eller som det hette på den tiden Växjö Universitet. Man kan säga att
jag har jobbat med samma frågor men från tre olika plattformar. 	
  
	
  

Prestationsmätning för miljö	
  
Inledningsvis förklarar Svensson hur Videum AB arbetar med miljöprogrammet:	
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Ja alltså, vi har ju två uppdrag i miljöprogrammet, det ena är ju att arbeta efter de
mål som är fastslagna här och sen har vi ju att leverera statistik in i underlaget och
sen i olika omfattning så påverkas vi av de här tre profilområdena: Leva livet, Vår
natur och Fossilbränslefritt Växjö, men vi kanske inte påverkas lika mycket av alla tre.	
  
	
  

Vidare berättar Svensson att miljö är en central fråga för Videum AB, men att det är svårt att
säga hur det står sig i relation till andra frågor. Målen i miljöprogrammet är utgångspunkt för
hur Videum AB väljer att agera i det vardagliga arbetet, exempelvis uppger Svensson att man
bygger utifrån den trästrategi som finns och att de sätter solcellspanel på nybyggnationer som
är igång. På frågan om hur Videum AB förhåller sig till miljöprogrammet svarar Svensson:	
  
Ja alltså... Det raka svaret är att det är ett program vi givetvis arbetar efter och förser
dem med den information de vill ha samt gör vårt yttersta för att nå de mål som vi kan
påverka. 	
  
	
  

När Svensson skall beskriva vilka mål och mått i miljöprogrammet som berör Videum
behöver han bläddra i de dokument han har framför sig, däribland miljöprogrammet innan han
svarar:	
  
Ja det kan jag göra, för att bläddra lite... ehh... Vi har ju det här exempelvis under
mätbara mål för Leva livet, att man inte skall upphandla några produkter/tjänster
innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga… Och sen gör vi ju så att vi faktiskt
skriver in sådana här saker, jag tänker på mål nummer 9... I kommunkoncernens
samtliga bygg och rivningsupphandlingar skall krav ställas på att avfallet skall
källsorteras med mera och det skriver vi ju in i alla våra upphandlingar, men vi
skriver även in det här med kemikalier i produkter… På området mätbara mål för
fossilbränslefritt Växjö så har vi nummer 24 här, Växjö kommun som koncern skall
vara fossilbränslefri. Nummer 25, i kommunen skall 50 % av all kommunal
nybyggnation vara träbaserad, vi har tre nybyggnationer just nu på gång och samtliga
tre klarar det här träbaserade kravet. Sen har vi, som jag tycker kan vara lite
intressant, nummer 27, eller alla är ju intressanta... I kommunala fastigheter skall den
totala energianvändningen minska med 20 % mellan 2010 och 2020.	
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Svensson visar stolt upp ett diplom Videum AB mottagit för sitt miljöarbete år 2015 som
berör mål 27 i Växjö kommuns miljöprogram, diplomet var ett bevis på att det kommunala
bolaget hade sänkt energiåtgången mest trots sina redan låga siffror. Vidare medger Svensson
att Videum AB gillar att tävla och prestera på topp.

Hur används information?
På frågan om varför Svensson använder informationen från miljöprogrammet och vad som
motiverar hans användning svarar han:	
  
Jag menar vi är ju duktiga på att tänka miljömässigt på Videum, men så är vi ju då i
en Science Park-miljö där man jobbar med innovationer, man jobbar med att bryta ny
mark. Det finner sig ganska naturligt att om man är verksam i en sådan här rätt
dynamisk miljö att det är ganska givet att vi gör vad vi kan för att ta ännu mer gröna
steg framåt va.	
  
	
  

Svensson utvecklar sitt resonemang genom att se sin användning ur ett längre perspektiv:	
  
Det är ju en profilfråga kan jag ju tycka. Minska miljöbelastningen är ju givetvis det
yttersta, hitta balansen, men det är ju också en komparativ fördel om vi är duktiga på
det. Det blir ju en profil så att säga, att Växjö inte nämns som "Europas grönaste
stad" för intet. I och med att vi genom Science Park är en affärsdrivande verksamhet,
med hyresgäster och företag och egna juridiska personer, har det ett högt signalvärde
va. Jag eller bolaget kan då kommunicera att vi värdesätter detta, att vi vill tänka
grönt så långt det går och så vidare. Vi har ju liksom en samhällsfunktion att
kommunicera.	
  
	
  

När vi sedan kommer in på för vem eller vilka Svensson använder informationen från
miljöprogrammet svarar han först att han redogör för allt Videum AB har gjort under det
senaste året på bolagsstämmorna. Sedan förklarar han att all statistik som skall redovisas
levereras efterhand till kommunen och att informationen också används i samband med
marknadsföring. När Svensson ombeds redogöra mer i detalj hur han använder informationen
från miljöprogrammet svarar han:	
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Jag vet inte hur mycket mer i detalj jag kan beskriva det, alltså det är klart att om jag
frågar vår tekniska administratör Tina som jobbar specifikt med varje siffra så kan
hon säkert... hon sitter ju med i hållbarhetsgrupper och så vidare. Vi är ju med i olika
sammanhang och vi vill vara med i hållbarhetsgruppen, vi vill liksom fånga upp
resonemangen, vi vill omsätta dem i verklighet och så vidare.	
  
	
  

En reflektion som Svensson har om tillgången till information är att den är omfattande:	
  
Alltså det här med information, är ju väldigt spännande. Det produceras ju några
hyllmeter varje år i årsredovisningar och vi kommunicerar via vår webb och vårt
intranät och så vidare, men det ligger ju också mycket på mottagaren att aktivt söka
egen information också.	
  
	
  

Svensson berättar att han hade varit öppen för förändringar av hur han använder sig av
informationen från miljöprogrammet. Vidare menar han att information om hur han skall
använda informationen hade kunnat uppmärksammas i samband med möten med
koncernledningen, där koncernchefen, VD:s för de kommunala bolagen och en handfull
förvaltningschefer närvarar: 	
  
Jag skulle gärna se att vi i det sammanhanget fick en bra dragning om: så här
presterar vi idag, kan vi ha målet att vi skall prestera "X" nästa år. Den dragningen
skulle jag vilja ha, vad krävs för att vi skall kunna göra detta. Det är ju resursfrågor,
med resurs menar jag i det här fallet inte bara pengar utan personella resurser, det
handlar om att jag kanske måste ha en inläsningsperiod. Det kanske inte är just jag
som måste göra det i bolaget, det kanske är någon inom företaget som måste göra det,
så skulle jag gärna se att det gick till. Tydligare riktlinjer och gemensamt beslutade
mål. Målen sätter väl politiken i och för sig men jag menar att tillvägagångsättet för
hur man så att säga skall kunna uppfylla målet ligger ju i stor utsträckning på
verksamheterna och det är ju viktigt att man gör det så synkront som möjligt.	
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Angående hur stor handlingsfrihet Svensson upplever att han har svarar han:	
  
Ja, alltså jag uppfattar väl att jag... alla gröna initiativ råder jag ganska väl över i
förhållandet om satta ramar som jag har i form utav budget och policys. Jag försöker
alltid ge extra i sådana här frågor, jag försöker inte bromsa utan tvärtom, men
däremot kan vi begränsas av de ekonomiska ramarna, budgetarna eller arbetsbördan.	
  

Svensson förklarar att han aldrig har känt sig pressad att använda informationen från
miljöprogrammet på ett bestämt sätt. Vidare berättar han att informationen från
miljöprogrammet kommer han som VD i kontakt med månadsvis ofta i samband med
presentationer eller uppföljningar av miljöprogrammet. På frågan om han anser att Videum
AB arbetar tillräckligt med prestationsmätning inom miljöområdet svarar han att han tror att
man alltid kan göra mer. Nedan sammanfattas Svenssons användning av information från
miljöprogrammet. 	
  

David Svenssons användning av
information från miljöprogrammet
Extern kommunicering
Resursfördelning
Varför används information?	
  
På frågan om hur han ser på målen och måtten i det nuvarande miljöprogrammet svarar
Svensson med stöd av de dokument han har framför sig:	
  
Exempelvis det här målet som finns… nummer 27: minska den totala
energianvändningen med 20 % mellan 2010-2020. Ja, det är ju ett kvantitativt mått,
men jag skulle också kunna tänkt mig ytterligare ett mål liksom att man då kan ha ett
angivet riktvärde. Jag menar som sagt att vi har ju en låg energianvändning redan, så
det är ju svårt att pressa 20 %. Å andra sidan så står det ju 2010, jag har inte siffran i
huvudet vad vi hade då och vad vi har nu men vi har nog gjort de där 20 och säkert
ännu mer, men nu blir det svårare och svårare. Nu är ju jag ju väldigt förtjust i sådant
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här va, det borde ju rimligtvis mina koncernkollegor också vara. Det är ju kul att göra
en liten tävling av det, alltså att försöka vinna sådana här grejor. Det är ju klart, det
kanske inte är lika lätt för de som ligger långt ifrån men de kanske kan ägna sig åt att
sänka 20 %. Men vi som kanske ligger långt ner kan försöka vinna sådana här, alltså
man skulle kunna ha ett litet tillspetsat mål. Säger jag nu så här lite utan att veta, det
kanske finns en bottennivå vi kanske inte kan gå under av olika anledningar. 	
  
	
  

Svensson förklarar att han prioriterar de mål som Videum AB är ålagda att svara statistik på
för att ge ägarna det som efterfrågas. Sedan menar Svensson att Videum AB alltid försöker
bidra till de mål som de inte är huvudansvariga för också, men poängterar samtidigt att det i
första hand handlar om att leverera statistik för de mål som de är huvudansvariga för.
Svensson medger att han inte är speciellt delaktig vid framtagningen av målen i
miljöprogrammet och när han får frågan om han skulle vilja vara mer delaktig svarar han:	
  
Ehh... Jag vill att bolaget skall vara delaktig i framtagningen av de mål som bolaget
berörs. Jag ska kanske inte vara delaktig utan, vår reserverade resurs som jobbar med
de här frågorna, som kan frågorna väldigt bra, tycker jag är centralt att dem är med i
den mån det går om det inte är en ren politisk fråga för då skall man ju hålla isär det
givetvis.	
  
	
  

Svensson berättar att han upplever att det har skett en förändring över hur han använder
informationen från miljöprogrammet: 	
  
Jag upplever att bolaget alltid har arbetat i linje, men jag upplever att vårt fokus på
de här målen har blivit skarpare. Det är ju klart att om jag skiter i frågorna så finns
det ju alltid en risk att dem blir lite akterseglade, men jag tycker överhuvudtaget att
bolaget, både ledning och medarbetare är ganska medvetna om dem här frågorna, en
hög medvetandegrad tror jag finns om värdet och vikten av dem. Sen är det svårt att...
det borde försmädligt att säga att det beror på mig, men kanske kulturen,
bolagskulturen som vi har här är ju att det mesta är möjligt och vi jobbar tycker jag
väldigt mycket i symbios med att lösa alla grejer och göra saker och ting bättre hela
tiden. Det ligger lite i vårt DNA. 	
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Tillförlitligheten till informationen från miljöprogrammet anser Svensson är hög, men
tillägger att han inte har någon sakmässig kompetens inom detta område och att han säkert
hade kunnat hitta saker om han var mer insatt. När stress och tidspress diskuteras säger
Svensson följande:	
  
Generellt kan jag säga, vi är ju bara 20 anställda som skall lösa väldigt mycket.
Trycket på oss ökar när man gör nyinvesteringar som vi gör nu, vi jobbar väldigt
mycket med koncerngemensamma frågor idag jämfört med vad vi gjorde för ett antal
år sedan. Det är inte så att just det här området på något vis får stryka på foten utan
rent generellt sätt är det svårt att frigöra mer tid för saker, generellt sätt. Det kräver
allt mer av en planering, en långsiktig planering och att man har framförhållning.	
  
	
  

Kraven anser Svensson är tydliga i miljöprogrammet eftersom det står vem som ansvarar för
vad och att det finns mål att förhålla sig till. Dessa förutsättningar för att man vet vad som
skall göras. Om han får reda på att Videum AB inte når upp till ett mål i programmet förklarar
han att han ser det som en utmaning att ta tag i det. Det kan fungera som ett startskott för att ta
tag i frågan och förändra arbetssättet, en kritik av detta slag kan väldigt nyttigt då det belyser
vad som behöver göras bättre. Om informationen från miljöprogrammet istället är av positivt
slag menar Svensson att man får en bekräftelse att man är på rätt väg. Det skickar signaler till
andra, man är en vägvisare för andra förvaltningar och kommunala bolag. När Svensson får
frågan om för vilka han vill förmedla denna information svarar han:	
  
Det är ju företagarna som är vår huvudsakliga målgrupp i Science Park. Sen
redovisar vi ju givetvis i årsredovisningen och det är ju för ägarna, såklart man
lyfter fram det man kan lyfta fram då.	
  
	
  

Svensson berättar att han får ta del av resultatet av prestationsmätningarna på bolagsstämman
som är en gång om året. Vidare menar Svensson att förmedlingen av denna information skulle
kunna förbättras: 	
  
Jag kan nog få mer riktad feedback i de här områdena tror jag. Jag tror att det
hade varit positivt att till exempel hållbarhetsgruppen som finns, att den kanske
gjorde någon "peer review" per förvaltning, per bolag, utifrån deras
förutsättningar. För det skall man ju komma ihåg, det finns ju olika resurser. Så
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tillsammans arbeta fram någon form av trappa för hur man skulle kunna ta sig
framåt, och då måste man ju ha med sig vad man har för krav på sig. Det är ju
inte bara att addera grejer, utan då får man också addera mer resurser. 	
  
Avslutningsvis kommer Svensson tillbaks till vad han anser att syftet med att använda
informationen från miljöprogrammet är:	
  
Syftet är ju att få en hållbar miljö. Alltså, vi lever ju i en tillväxtorienterad
kommun som växer väldigt snabbt det är klart att det blir slitningar och tryck på
miljöfrågorna och det är ju viktigt att få ihop hela den delen… jag skulle säga
såhär att frågorna blir viktigare och viktigare i takt med att vi växer.
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5. Analys
I följande kapitel kommer det empiriska resultatet att analyseras utifrån studiens referensram.
Kapitlet delas in i två huvudområden, hur används information från prestationsmätning för
miljö och varför informationen används.	
  

5.1 Hur används information från prestationsmätning för miljö?
Ur det empiriska resultatet framgår det att vissa respondenter tenderar att vara mer benägna än
andra att använda information från miljöprogrammet. Samtliga respondenter förklarar att de
använder informationen på ett eller annat sätt, dock finns det respondenter som har svårt att på
ett konkret sätt beskriva hur de använder denna information. Att lokalisera vad det kan bero
på kan vara tidskrävande, men ack så viktigt för att verksamheten skall utveckla sitt arbete
med dessa frågor. Flera av respondenterna svarar att de ser miljöprogrammet som något de
lever efter varje dag och som finns med dem i vardagen. Någon reflektion över chefernas
individuella användning har inte funnits sedan tidigare, vilket kan förklaras genom att flertalet
respondenter uttrycker att de tidigare inte har tänkt eller funderat över hur deras användning
ter sig i praktiken. Det fanns också ett bestående intresse från respondenternas sida vad deras
svar skulle bidra till för resultat. Den osäkerhet som respondenterna utstrålar när de besvarar
frågor som berör hur de använder information från miljöprogrammet, samt det faktum att
deras användning inte följs upp, vittnar om att detta område likt Kroll (2012) samt Speklé och
Verbeeten (2014) påtalar ofta förbises. Frågan är således om det finns skäl att tvivla på att
miljöprogrammet används på det sätt som det är tänkt att det skall göra och huruvida det finns
någon plan för hur chefer skall använda information från miljöprogrammet.

En faktor från det empiriska resultatet som kan vara en bidragande orsak till att vissa
respondenter tar till sig och använder information från miljöprogrammet i större utsträckning
än andra är att programmet upplevs abstrakt och för omfattande. Detta kan medföra att
respondenterna har svårt att ta till sig all information som finns i miljöprogrammet och
därmed inte har en klar idé för hur informationen skall användas. Detta till trots går det att se
mönster i respondenternas användning. Respondenternas svar om hur information från
miljöprogrammet används skiljer sig från de syften som Behn (2003), Hammerschmid, Van
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de Walle och Stimac (2013), Moynihan, Pandey och Wright (2012), Zhang, Van de Walle och
Zhuo (2016) samt Van Dooren och Van de Walle (2011) framhåller. Trots att respondenterna
använder sig av andra formuleringar när de ska förklara hur de använder informationen från
miljöprogrammet, finns det likheter som pekar på en indirekt koppling mellan
respondenternas svar och dessa författares syften. Nedan följer en sammanställning över hur
samtliga respondenter har svarat gällande användningen av information från Växjö kommuns
miljöprogram (se tabell 5-1). Respondenternas användning har kategoriserats utifrån studiens
teoretiska referensram.

Respondenter

Interna(syften
Utvärdera

Kontrollera

Budgetera

Interna/externa(syften
Förbättra

X

Lars%Wennerstål
Madeleine%Karlsson

X

X

Stefan%Blomkvist

X

Paul%Herbertsson

X

Christer%Carlsson

X

Maria%Sundell%Isling

X

X

X

Camilla%Holmqvist

X

X

X

David%Svensson

X

X

Lära

Motivera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fira%framgångar

Externa(syften
Öka%legitimitet/
ansvarstagande

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Tabell 5-1: Respondenternas användning av information

Genom att studera ovanstående tabell går det att utläsa mönster i respondenternas användning,
exempelvis att majoriteten av respondenterna använder information från miljöprogrammet för
interna syften. Ur det empiriska resultatet framgår det att flertalet respondenter använder
informationen som beslutsunderlag alternativt för att få beslutsfattare att ta mer välgrundade
beslut, vilket enligt Halachmi och Bouckaert (1996) är det huvudsakliga syftet med
prestationsmätning. Även Wilmshurst (2000) och Kroll (2012) belyser vikten av att
information från prestationsmätning skall användas för beslutsfattande. Det empiriska
resultatet visar att det skiljer sig mellan respondenterna gällande hur konkreta de är i sina svar
när de skall förklara vid vilka situationer informationen ligger till grund för beslut.
Exempelvis förklarar en av respondenterna att informationen används vid beslut gällande
internbudget, tillsynsplaner, kontrollplaner samt omfördelning av resurser, medan en annan
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respondent endast uppger att informationen används som beslutsunderlag. Utifrån det
empiriska resultatet och med studiens referensram som stöd har vi tagit ett ställningstagande
att under det huvudsyfte som Halachmi och Bouckaert (1996) presenterar, inkluderar interna
syften som budgetera och utvärdera. Respondenter som angett att de använder information
från miljöprogrammet för att rikta fokus och se till att verksamheten arbetar i rätt riktning
använder då informationen för att kontrollera (se tabell 5-1). Utifrån det empiriska resultatet
går det att utläsa att flertalet respondenter använder information för att lära och förbättra,
främst skildras detta då en respondent förklarar att hen använder information för att utveckla
verksamheten. Det finns även respondenter som uppger att det går att ta lärdom av utförda
prestationer och därigenom förbättra framtida arbete. Eftersom miljöprogrammet är Växjö
kommuns styrverktyg för att mäta miljöprestationer är det essentiellt att dessutom ta syften
som är särskilt anpassande för prestationsmätning inom miljöområdet i beaktning. Enligt det
empiriska resultatet framgår det att flera respondenter använder information från
miljöprogrammet för att kommunicera samt för att motivera sina anställda vilket är i linje med
de syften som Jasch (2000) presenterar angående prestationsmätning för miljö.

Två syften med användning av information från prestationsmätningar kan enligt Behn (2003)
vara såväl interna som externa (se tabell 5-1). Att använda information för att motivera
uppges av fem respondenter och det skildras genom att dessa respondenter uttrycker att de
använder information från miljöprogrammet för att inspirera och stimulera anställda samt att
informationen används för intern kommunicering. Det andra syftet med användning som
enligt Behn (2003) kan vara både internt och externt är för att fira framgångar. Tre av studiens
respondenter uppger att informationen används för att kommunicera framgångar till
intressenter, vilket både Hammerschmid, Van de Walle och Stimac (2013) samt Moynihan,
Pandey och Wright (2012) ger stöd för. Exempelvis förklarar en av respondenterna att hen
förmedlar information från miljöprogrammet till allmänheten, dock med en viss
återhållsamhet eftersom respondenten anser att media är duktiga på att förmedla denna
information. Ur det empiriska resultatet framgår det också att flera respondenter i studien
menar att framgångar borde kommuniceras i högre grad än vad som görs idag och att denna
information sedan kan spridas både internt och externt. Att det finns delade uppfattningar
huruvida informationen skall förmedlas externt, kan tyda på att det inte finns tillräckligt
tydliga riktlinjer för hur informationen skall användas på chefsnivå i Växjö kommuns
förvaltningar och kommunala bolag. Det faktum att endast tre av åtta respondenter, samtliga
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kommunala bolagschefer, använder informationen för att kommunicera med externa
intressenter indikerar att detta inte prioriteras av förvaltningschefer i Växjö kommun.
Eftersom Hammerschmid, Van de Walle och Stimac (2013) samt Van Dooren och Van de
Walle (2011) menar att information från prestationsmätningar kan användas för att
kommunicera med externa intressenter i syfte att öka legitimitet och visa ansvarstagande finns
det därmed skäl att argumentera för att både förvaltningschefer och kommunala bolagschefer
borde kommunicera informationen externt i högre utsträckning än vad som görs i dagsläget.
Sedan att flertalet respondenter medger att de har stor handlingsfrihet (se tabell 5-2) gällande
deras användning samt att de själva uttrycker att de skulle kunna bli bättre på att
kommunicera information externt styrker detta resonemang.

Utifrån ovanstående diskussion kan vi konstatera att samtliga respondenter använder
information från miljöprogrammet internt och att tre av studiens respondenter även använder
informationen för externt bruk. Enligt Lee (2008), Baretta och Busco (2011) samt Chaston
(2011) har kraven på offentliga verksamheter förändrats och följden av NPM har inneburit ett
ökat behov av effektivisering av verksamheter samt ett ökat behov av att visa ansvarstagande.
Mot bakgrund av ovanstående går det därför att argumentera för att förvaltningschefer och
kommunala bolagschefer i Växjö kommun använder informationen från miljöprogrammet för
att utveckla det interna arbetet snarare än att uppvisa ansvarstagande gentemot externa
intressenter. Att respondenternas svar angående användningen skiljer sig kan påverkas av
vilken handlingsfrihet de anser sig ha. Enligt det empiriska resultatet framgår det att flertalet
såväl förvaltningschefer som kommunala bolagschefer har stor handlingsfrihet gällande hur
de skall använda informationen från miljöprogrammet (se tabell 5-2).
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Tabell 5-2: Respondenternas handlingsfrihet vid användning av information

Handlingsfrihet
Respondenter

Liten

Medel

Lars&Wennerstål

X

Madeleine&Karlsson

X

Stor

X

Stefan&Blomkvist

X

Paul&Herbertsson

X

Christer&Carlsson

X

Maria&Sundell&Isling

X

X

Camilla&Holmqvist
David&Svensson

X

X

X

Ur det empiriska resultatet går det också att utläsa att det saknas tydliga riktlinjer för hur
informationen skall användas, vilket kan vara en förklaring till den upplevda handlingsfrihet
cheferna känner. Att ha frihet under ansvar kan vara ett utmärkt arbetssätt om det faller väl ut,
men frågan är hur det ter sig i praktiken. Enligt det empiriska resultatet råder en osäkerhet
angående hur och varför förvaltningschefer och kommunala bolagschefer skall använda
information från miljöprogrammet. Van Dooren och Van de Walle (2011) menar att målstyrda
verksamheter behöver utveckla rutiner för hur man använder information från
prestationsmätning på samma sätt som man har rutiner för framtagning av mål. En situation
hämtad ur det empiriska resultatet som stödjer Van Dooren och Van de Walles (2011)
resonemang är när en respondent uttrycker att hen ser miljöprogrammet som ett styrverktyg
som "svävar i luften". Användningen blir då svår att ta på och det kan vara ett tecken på att
miljöprogrammet glöms bort och åsidosätts till förmån för andra program. Kroll (2012) är
inne på samma spår, det vill säga att en lösning på ovanstående situation är att ställa krav och
upprätta tydligare riktlinjer för hur användningen skall se ut. I slutändan kan detta leda till att
designern av programmet får bättre kontroll över förvaltningschefers och bolagschefers
användning. Att lösningen ovan skulle kunna vara lämplig för förvaltningschefer och
kommunala bolagschefer i Växjö kommun styrks av att nära hälften av respondenterna
förespråkar tydligare styrning i form av hårdare riktlinjer för hur användningen skall se ut.
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Det finns dock faktorer som indikerar att det kan finnas än större problem med
miljöprogrammet. Det faktum att förvaltningscheferna och kommunala bolagscheferna i
Växjö kommun inte har fått ta del av information om hur och varför miljöprogrammet skall
användas, medför att det går att ifrågasätta vad miljöprogrammet egentligen är till för. När en
av respondenterna dessutom säger att miljöprogrammet "svävar i luften" samt att en annan
respondent uttrycker att programmet är abstrakt, kan det finnas skäl att fundera över huruvida
miljöprogrammet behövs eller ej. Att tydlighet saknas angående dessa aspekter är påtagligt
och det styrks av det empiriska resultatet, där flertalet respondenter framförde att frågor som
berörde deras användning var nytt för dem, att det var ett område som inte har diskuterats
eller uppmärksammats tidigare. Således är frågan om miljöprogrammet enbart handlar om att
insamla information om utförda prestationer och leverera denna information vidare för att
stärka sitt varumärke, och senare kunna bli "Europas grönaste stad" eller om det finns en vilja
att programmet skall leda till bättre miljö. Ur det empiriska resultatet framgår det att flera
respondenter arbetar med miljö, men de har svårt att säga om det är tack vare
miljöprogrammet eller om det är lagstadgade regler som ligger till grund för deras handlingar.
Detta ger indikationer på att verksamheter arbetar med miljö utan att reflektera över vad som
ligger bakom deras agerande. Med ovanstående diskussion i beaktande är det relevant att
ställa frågan om miljöprogrammet endast används för att Växjö kommun skall kunna uppvisa
hur de presterar i miljöfrågor. Enligt Johansson (2017-03-02) är syftet med miljöprogrammet
att det skall förbättra miljökvaliteten, dock kvarstår frågan om detta är det verkliga utfallet.
Detta är en ytterst viktig fråga som behöver lyftas, för att försäkra att arbetet kommunen
lägger ner på sitt miljöarbete stämmer överens med det huvudsakliga syftet Johansson (201703-02) presenterar.

Ovanstående diskussion styrker tesen att det i Växjö kommun saknas tydliga rutiner för hur
informationen skall användas och varför det är viktigt att använda den. Enligt Kroll (2012) är
användning det fjärde steget i PDSA-cykeln. Författaren menar att detta steg vanligen
förbises, vilket det empiriska resultatet ger stöd för. Johansson (2017-03-02) på
hållbarhetsavdelningen uppger exempelvis att Växjö kommun är duktiga på att specificera
vad som skall mätas, det vill säga sätta upp mål, men att man inte lägger någon större vikt vid
hur cheferna använder informationen från miljöprogrammet. Det finns således en gråzon
gällande hur informationen skall användas, vilket skildras i form av att det finns en spridning
gällande hur respondenterna använder informationen. Att en respondent dessutom säger att
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det inte är någon som frågar om hen använder miljöprogrammet är ytterligare ett bevis på att
hållbarhetsgruppen lämnar över detta ansvar till cheferna.

Upprättande av tydligare riktlinjer för att stärka bilden av vad som förväntas kan vara en väg
att gå, en annan väg kan vara att hållbarhetsgruppen är noggrannare vid spridningen av
information som berör miljöprogrammet. Tydlighet är den mest frekvent återkommande
faktorn som respondenterna upplever brister vid förmedling av miljöprogrammet och hur de
som chef skall bidra med för att uppnå målen i programmet. Genom det empiriska resultatet
går det att utläsa en försiktig tro att man vet vad som förväntas att man skall göra, men bakom
detta finns en bestående osäkerhet gällande vilket ansvar som vilar på varje chefs axlar. Att
cheferna vet vad som förväntas samt vet vilket ansvar de har är något som Johansson (201703-02) anser är av stor betydelse för att miljöprogrammet skall fungera. Det faktum att
respondenterna uttrycker att det finns brister gällande detta, tyder på att området skulle kunna
förbättras. Ovanstående kan bero på att cheferna inte tycker att syftet med miljöprogrammet
framgår eller att cheferna inte är tillräckligt engagerade för att de har fler program att fokusera
på, vilket Fryer, Antony och Ogden (2009) ger stöd för. Enligt det empiriska resultatet
delegerar de kommunala bolagscheferna delar av ansvaret för miljöprogrammet till
medarbetare, vilket kan sända signaler till den explicita verksamheten att miljöprogrammet
inte har hög prioritet. Att respondenterna hanterar dessa frågor på olika sätt gör att det finns
en risk att de drar åt olika håll, vilket i det längre perspektivet kan leda till en oenighet inom
kommunkoncernen gällande miljöprogrammets dignitet.

5.2 Varför används information från prestationsmätning för miljö?
Vad användarna gör med den handlingsfrihet som finns i Växjö kommun är individuellt och
kan härledas genom flera olika faktorer. Genom det empiriska resultatet framgår det att
respondenterna har olika syn på miljöprogrammet och därmed använder informationen från
programmet på olika sätt.
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5.2.1 Autopilot eller konstflygare?
I enlighet med Johanssons (1989) studie, där hon kategoriserar användarna som
”konstflygare” och ”autopiloter” går det att göra en liknande uppdelning av studiens
respondenter. Användare som kategoriseras som ”autopiloter” är återhållsamma i sin
användning, det vill säga att de ger inte uttryck för sina egna åsikter utan följer de mål som är
fastslagna. Utifrån Johanssons (1989) studie kan "konstflygare" i denna studie vara en
användare som utvecklar de befintliga målen eller sätter upp nya mål, man ser
miljöprogrammet mer som en inspirationskälla. Det empiriska resultatet visar att
respondenterna främst kan kategoriseras som ”autopiloter”, då fyra av studiens åtta
respondenter har egenskaper som passar in under denna kategori. Utifrån det empiriska
resultatet kan två av studiens återstående fyra respondenter kategoriseras som ”konstflygare”.
Utöver ovanstående kategorisering har det empiriska resultatet även visat att det inte alltid är
en självklarhet hur respondenter skall kategoriseras, då två respondenter är svårplacerade och
har egenskaper som både skulle kunna passa in i kategorin ”konstflygare” såväl som
”autopilot”.

Det empiriska resultatet visar att respondenterna som kategoriseras som "autopiloter" agerar
beskyddare till miljöprogrammet och ser till att målen i programmet följs, vilket bekräftar
Johanssons (1989) teori. Ett sådant agerande stärks även av Henri (2006) som menar att
prestationsmätning i offentliga verksamheter kan bidra till samordning eller fungera som en
övervakningsfunktion. Respondenterna kan således vara en bidragande faktor för att
säkerställa att miljöprogrammet efterlevs, vilket i sin tur kan underlätta Växjö kommuns
uppföljning och övervakning över hur förvaltningarna och kommunala bolagen presterar i
förhållande till de gemensamma målen i miljöprogrammet. De respondenter som
kategoriseras som "autopiloter" har uttryckt sig enligt nedanstående citat:
Det är ju våra folkvalda politiker som styr kommunen och vi är deras redskap
för att förverkliga deras mål.
... jag känner att jag inte kan välja bort det. Den friheten har jag inte och det är
nog bra att jag inte tar mig den friheten heller, det hade ju inte varit bra för
miljöprogrammet tror jag. 	
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Det raka svaret är att det är ett program vi givetvis arbetar efter och förser med
den information dem vill ha och gör vårt yttersta för att nå de målen som vi kan
påverka. 	
  
...vi lever miljöprogrammet varje dag. Annat vore konstigt. Vi kan ju inte säga
en sak och sedan göra en annan.	
  

Om hållbarhetsgruppen anser att människan behöver styras kommer "autopilotens"
användning av information från miljöprogrammet att fungera utan problem, eftersom det då
finns tydliga riktlinjer som "autopiloten" följer (se ruta ett i figur 5-1).

Hållbarhetsgruppen
Människan,behöver,styras

Människan,är,kompetent

1

2

Autopilot

Användaren
Konstflygare

Problemfri

Problem,för

användning

användaren

3

4
Problem,för

Problemfri

hållbarhetsgruppen

användning

Figur 5-1: Användning av prestationsmätning i Växjö Kommun, modifierad (Johansson 1989)

Om hållbarhetsgruppen däremot anser att människan är kompetent och inte behöver styras
kommer "autopiloterna" stöta på problem vid användning av information från
miljöprogrammet (se ruta två i figur 5-1). Enligt det empiriska resultatet framgår det att en av
respondenterna som kategoriseras som "autopilot" uttrycker att vissa av målen i
miljöprogrammet är svårtolkade, en annan respondent efterfrågar tydligare direktiv över hur
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verksamheten behöver arbeta för att uppnå ett visst mål. Att dessa respondenter dessutom
uppger att de har stor handlingsfrihet (se tabell 5-2) gör att det går att argumentera för att
hållbarhetsgruppen anser att cheferna har tillräckligt med kompetens för att använda
miljöprogrammet. Således bedömer hållbarhetsgruppen att cheferna inte behöver styras.
Enligt Johansson (1989) kan situationer likt ovan rendera i problem för användaren av
ekonomisystemet (Växjö Kommuns miljöprogram). Utan styrning från konstruktören av
systemet (hållbarhetsgruppen) finns risk att "autopiloterna" inte använder systemet alternativt
använder det på ett sätt som inte är önskvärt från konstruktörens sida. Eftersom hälften av
studiens respondenter kategoriseras som "autopiloter" och att dessa respondenter utstrålar
osäkerhet gällande hur miljöprogrammet skall användas finns det argument för att
hållbarhetsgruppen behöver se över styrningen av användarna. Det empiriska resultatet pekar
dessutom på att hållbarhetsgruppen lämnar över ansvaret till cheferna gällande hur
information från miljöprogrammet bör användas. Med stöd av Johansson (1989), menar vi att
hållbarhetsgruppen behöver utveckla riktlinjer och ge tydligare direktiv till användarna för hur
informationen i miljöprogrammet skall användas. Genom att se över ansvarsfördelningen och
styrningen av användarna kan hållbarhetsgruppen således få "autopiloterna" att känna sig
tryggare i sin användning, vilket enligt Johanssons (1989) teori leder till en problemfri
användning.

Offentliga verksamheter är enligt Johansson (1989) i behov av såväl "autopiloter" som
"konstflygare". Då Rantanen et al. (2007) menar att prestationsmätning i offentliga
verksamheter kan resultera i minskad motivation och innovationstänkande, kan det också
finnas behov av anställda som är mer innovativa i sitt agerande. Johansson (1989)
kategoriserar individer som själva vill bestämma hur de skall agera som ”konstflygare”.
”Konstflygare” ser miljöprogrammet som ett riktmärke och inspirationshandling för hur de
skall strukturera sin verksamhet. Nya verksamhetsspecifika mål formas för att bättre skildra
vad som behöver göras i just deras förvaltning eller kommunala bolag, för att i slutändan
kunna bidra till att målen i miljöprogrammet uppnås. Enligt Henri (2006) är övervakning en
viktig del i samband med mätning och rapportering av verksamhetens prestationer. Van
Dooren och Van de Walle (2011) utvecklar detta resonemang genom att påtala att det ställs
allt högre krav i offentliga verksamheter att kvantifierbar data skall finnas tillgänglig för att
förenkla jämförelse och bedömning av utförda prestationer. Genom det empiriska resultatet

	
  

106	
  

framgår det att mål i miljöprogrammet behöver brytas ner och formuleras om för att anpassas
till den enskilda verksamheten för att miljöprogrammet skall kunna nyttjas på ett
ändamålsenligt sätt. Däremot finns det enligt det empiriska resultatet skillnader i hur målen
mäts, vilket kan ge effekt på sammanställningen av resultatet. Att "konstflygare" är mer
experimentella i sin användning kan medföra att det blir för stora skillnader gällande mätning
av målen mellan olika verksamheter. Mätningar som genomförs på olika sätt kan försvåra
jämförelsen av prestationer, även om verksamheterna har utfört liknande prestationer kan
skillnaden i hur man mäter medföra att utfallen ser olika ut. Med stöd av Henri (2006) samt
Van Dooren och Van de Walle (2011) kan det därmed finnas behov av ökad övervakning. En
hög grad av övervakning skulle dock skapa problem för förvaltningar och kommunala bolag i
Växjö kommun då de är i behov av att anpassa målen i miljöprogrammet till den explicita
verksamheten. Däremot bör hållbarhetsgruppen övervaka mätningen så det inte blir överdrivet
stora skillnader i hur målen mäts för att förhindra senare problem vid jämförelser av olika
prestationer. Det är utöver ovanstående diskussion essentiellt för Växjö kommun att ta tillvara
på dessa chefers kreativa tänkande eftersom det kan leda till gynnsam utveckling av det
nuvarande miljöprogrammet, idéerna kan således vara betydande i samband med kommande
revideringar av programmet. Citat från det empiriska resultatet som exemplifierar
respondenter inom denna kategori är:
Miljöprogrammet används därför som en riktningsgivare och är ett användbart
verktyg för vår förvaltning då det hjälper oss att prioritera vad vi skall arbeta med...
Nu när jag tänker efter och när vi pratar om frågor som berör miljöprogrammet inser
jag att vi gör väldigt mycket bara på ren instinkt för att vi tycker det är viktigt. Vi
kanske inte agerar för att det står i miljöprogrammet, utan vi agerar mer på instinkt. 	
  
Jag tror att jag har ganska stor handlingsfrihet. Det är ju vad man gör av det tycker
jag. Det handlar om att ta till sig resultatet och vara öppen för att analysera utifrån
våra behov och våra förutsättningar. 	
  

Enligt Johanssons (1989) studie är "konstflygare" inte benägna att använda system som
begränsar dess frihet och dessa individer har ett behov av att arbeta ostört. Enligt det
empiriska resultatet framkommer det att hållbarhetsgruppen lämnar över ansvaret om hur
miljöprogrammet skall användas till förvaltningschefer och kommunala bolagschefer. Att
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"konstflygarna" likt "autopiloterna" bedömer att handlingsfriheten stor, medför med stöd av
Johanssons (1989) studie att detta scenario kan resultera i problemfri användning (se ruta fyra
i figur 5-1). Om hållbarhetsgruppen däremot skulle öka styrningen av användarna kan det
begränsa "konstflygarnas" frihet, vilket kan ha negativ påverkan på dessa individers
användning. Ett sådant scenario kan leda till problem för hållbarhetsgruppen, då
"konstflygarnas" motivation att använda miljöprogrammet kan försämras (se ruta 3 i figur 51). Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det finns goda skäl för hållbarhetsgruppen att
införa tydligare styrning i form av striktare riktlinjer för hur användarna skall använda
miljöprogrammet. För att inte "konstflygarna" skall känna sig mindre motiverade att använda
miljöprogrammet kan hållbarhetsgruppen involvera dessa individer vid fastställande av
riktlinjer och således nyttja deras kreativa egenskaper. Genom att hållbarhetsgruppen låter
"konstflygarna" vara delaktiga samt att "autopiloterna" får tydligare riktlinjer att förhålla sig
till anser vi att det borde främja användningen av miljöprogrammet.

Utöver ovanstående kategorisering har det empiriska resultatet visat att det inte alltid är en
självklarhet hur respondenter skall kategoriseras. Det är främst två respondenter i studien som
är svårplacerade och har egenskaper som både skulle kunna passa in i kategorin
”konstflygare” såväl som ”autopilot”. Nedan följer citat från det empiriska resultatet som
skildrar respondenter som placeras i denna kategori:
Själva miljöprogrammet är inte något som vi tar upp, utan från miljöprogrammet
så färdigställs det från ägaren ett antal mål som vi sedan bryter ned. Det är vår
ägare som ställer kraven och då måste vi också uppfylla målen. 	
  
När man leder en verksamhet så är du ju ganska tvungen att ha koll på målen, så
att på så sätt så måste jag ju ha det. Vi har exempelvis träbyggnadsmålet, vi tar
det till oss och sedan ut i verksamheten, vi anpassar det i kravställande mot kund
så att vi skall uppfylla målet.
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5.2.2 Förtroende
Det empiriska resultatet visar att majoriteten av respondenterna har hög tilltro till
informationen från miljöprogrammet (se tabell 5-3).

Tabell 5-3: Tillförlitlighet till information från miljöprogrammet

Tillförlitlighet
Respondenter
Lars&Wennerstål

Låg

Medel
X

X

Madeleine&Karlsson
Stefan&Blomkvist

Hög

X

Paul&Herbertsson

X

Christer&Carlsson

X

Maria&Sundell&Isling

X

X

Camilla&Holmqvist

X

David&Svensson

X

Flertalet respondenter anser att de har förtroende för hållbarhetsgruppen på Växjö kommun
och att de som arbetar på denna avdelning besitter god kompetens. Enligt Zhang, Van de
Walle och Zhuo (2016) kan begreppet förtroende användas för att förklara chefers användning
av information från prestationsmätningar i offentliga verksamheter. Eftersom flertalet
respondenter medger att de känner förtroende för informationen och bedömer att anställda på
hållbarhetsgruppen har god kompetens, finns det skäl att argumentera för, med stöd av Zhang,
Van de Walle och Zhuo (2016) att dessa respondenter kommer att förlita sig på informationen
och således inte avvisa den. Även Baldvinsdottir och Johansson (2005) stödjer det faktum att
om en användare känner förtroende, finns det fog för att användaren kommer göra ytterligare
ansträngningar för att prestera bättre. Ur det empiriska resultatet går det att utläsa att fyra av
respondenterna på ett tydligt sätt kan konkretisera sin användning av information, som de
erhåller från en förtroendeingivande källa. Mot bakgrund av ovanstående finns därmed
empiriskt stöd för det som Zhang, Van de Walle och Zhuo (2016) samt Baldvinsdottir och
Johansson (2005) framhäver i sina studier.
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Även om flertalet respondenter anser att de har förtroende för hållbarhetsgruppen, har några
respondenter uppgivit att informationens kvalitet är bristande, i form av att målen i Växjö
kommuns miljöprogram inte är tillräckligt mätbara. Flera respondenter uttrycker också att
mätningen av målen skiljer sig mellan förvaltningar och kommunala bolag, vilket kan
försvåra sammanställningen av den totala prestationen för Växjö kommun. Här skulle
samarbetet

mellan

hållbarhetsgruppen

och

förvaltningscheferna

och

kommunala

bolagscheferna kunna stärkas ytterligare, för att förbättra kvaliteten på informationen som
produceras. Att cheferna har en möjlighet att påverka kvaliteten på informationen ger Kroll
(2012) stöd för. I studien framhäver en av respondenterna att synpunkter på informationen i
miljöprogrammet framförs vid revidering av programmet. En annan respondent medger dock
att hen har kunnat arbeta med att förbättra konkretiseringsnivån på ett mål som berör hens
förvaltning, vilket har förbättrat användningen av informationen. Det går således att
argumentera för att en ökad delaktighet vid både framtagning och uppföljning av mål i
miljöprogrammet för chefer i såväl förvaltningar som kommunala bolag skulle kunna
förbättra kvaliteten och mätbarheten i målen. Det finns också flera respondenter som förklarar
att de i dagsläget redan är delaktiga, alternativt skulle vilja vara delaktiga. Det skall dock tas i
beaktande att respondenter i studien uttrycker att det både finns en måltrötthet samt
målträngsel i Växjö kommun, vilket möjligen skulle försvåra arbetet med att få cheferna mer
delaktiga. Målträngseln skulle även kunna innebära att chefer ställs inför en situation där man
behöver prioritera bland potentiella åtaganden, men eftersom samtliga respondenter är eniga
om att miljöfrågor är högt prioriterat i kommunen finns det skäl att öka chefernas delaktighet.

5.2.3 Användarens beteende
Enligt Ajzen (1985, 1991) samt Kroll (2012) kan individers användning påverkas av en rad
olika faktorer. Vid studier angående användning av information menar Kroll (2012) att
individer kan påverkas av vilken attityd man har till informationen, sociala normer samt
informationens användbarhet. Ur det empiriska resultatet framgår det att respondenternas
attityd till informationen varierar. Nedan presenteras exempel på citat som skildrar
respondenternas attityd till informationen från Växjö Kommuns miljöprogram (se tabell 5-4).
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Tabell 5-4: Respondenternas attityd till informationen

Respondenternas attityd
Allting som vi gör går inte via miljöprogrammet men det
går ju egentligen i miljöprogrammets anda.
Jag använder informationen för förbättring, både för oss själva
men även för att hjälpa kommunen att förbättra sig
Själva miljöprogrammet är inte något som vi tar upp, utan från miljöprogrammet
så färdigställs det från ägaren ett antal mål som vi sedan bryter ned.
Att vi tar fram ett dokument med 30 mål gör ingenting så länge
ingen följer upp det eller arbetar efter det.
Vi redovisar ju denna information för styrelsen i stort sett en gång om året.
Mer arbetar vi inte med det.
Jag tror att vi alla känner att det är en jätteviktig del av vår vardag
att förhålla oss till miljöprogrammet.
Om vi inte använder informationen som grund för nya beslut,
kan vi ju strunta i att mäta.
Det raka svaret är att det är ett program som vi givetvis arbetar efter
och förser dem med den information de vill ha samt gör
vårt yttersta för att nå de mål som vi kan påverka

Ur ovanstående tabell går det att se mönster som visar att hälften av studiens respondenter
anser att informationen i miljöprogrammet är betydelsefull för deras arbete. Hos dessa
respondenter finns en tro att om man använder informationen kan det leda till förbättringar för
de enskilda verksamheterna samt för kommunen som helhet. Två av dessa respondenter
uttrycker samtidigt att om inte informationen används är det inte nödvändigt att ha ett
miljöprogram. En positiv attityd till ett beteende är enligt Ajzen (1985, 1991) en bidragande
orsak till att en individ får en stark intention att utföra ett beteende. Även Kroll (2012), som
har studerat varför chefer i offentliga verksamheter använder information från
prestationsmätningar, anser att en positiv attityd till informationen ökar möjligheten till
användning av den. Det finns också respondenter som ger sken av att miljöprogrammet i sig
inte påverkar hur de agerar. Dessa respondenter har ingen märkbar negativ inställning till
informationen i miljöprogrammet, men ger heller inte någon indikation på att de är angelägna
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att använda informationen. Det går därmed att argumentera för att den förväntade
användningen hos dessa respondenter inte är lika hög som för de respondenter som anser att
informationen är betydelsefull. Utifrån ovanstående går det att se att respondenternas attityd
gentemot informationen från miljöprogrammet varken är övervägande positiv eller negativ.

Ytterligare en faktor som enligt Kroll (2012) är betydelsefull vid studier om varför
information från prestationsmätning används, är sociala normer. Ur det empiriska resultatet
går det att identifiera mönster som visar att det existerar sociala påtryckningar i form av att
leva upp till sitt varumärke att vara "Europas grönaste stad", och att det därmed finns ett tryck
från politikernas håll att informationen från miljöprogrammet används. Det finns en
övervägande bild av att miljöområdet är ett centralt och högt prioriterat område i kommunen
(se tabell 5-5).
Tabell 5-5: Sociala normer som kan påverka respondenternas användning

Sociala normer
Arbetet med miljöprogrammet i Växjö kommun har blivit bättre och
både politiker och chefer pratar mer om miljöprogrammet nu.
Det finns med i diskussionerna på ett annat sätt nu än tidigare.
Detta mål utgör en stor del av vårt arbete och vi måste se till att vi uppfyller
detta mål.! Ovanstående mål värderas högt i förvaltningen,
då det finns ett starkt politiskt intresse för dessa frågor.
Det handlar om "Europas grönaste stad" och att det finns en vilja
att ta ansvar för nästkommande generation.
Vi har ju det inte bara som en slogan i Växjö att vi skall vara
"Europas grönaste stad", utan vi försöker faktiskt leva upp till det.
Vi är ju även med och påverkar den globala uppvärmningen och det är väl det
som leder detta arbete, jag menar varför skall vi förstöra vår miljö?
Mycket är ju rapportering upp mot politiken, men till sist handlar
det ju om att miljöprogrammet är till för att Växjö skall bli
en mer attraktiv och trevlig stad att bo i.
Miljö är en väldigt viktig del av Växjö kommuns varumärke.
Det blir ju en profil så att säga, att Växjö inte nämns
som "Europas grönaste stad" för intet.
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Påtryckningar från intressenter kan enligt (Kroll 2012) medföra att chefer i offentliga
verksamheter väljer att använda sig av information istället för att ignorera den. Mot bakgrund
av ovanstående kan dessa påtryckningar leda till en starkare vilja att använda informationen.
Ur det empiriska resultatet framgår det att respondenternas attityd till informationen från
miljöprogrammet varierar. Däremot uttrycker samtliga respondenter att det upplever ett
socialt tryck att använda informationen. Enligt Ajzen (1985, 1991) samt Kroll (2012)
påverkar dessa två faktorer den förväntade användningen (se figur 5-2).

Attityd
Positiv/ negativ
attityd

Sociala normer
Påtryckningar om att
leva upp till sitt
varumärke

Förväntad användning

Figur 5-2: Planerat beteende, modifierad (Kroll 2012)

Exempelvis menar Kroll (2012) att en positiv attityd och sociala påtryckningar kan öka
chefers intention att använda information från prestationsmätningar. Med Krolls (2012) studie
som stöd har därmed de respondenter som anses ha en gynnsam attityd till informationen en
högre förväntad användning än de respondenter som inte ser informationen i
miljöprogrammet som något de nödvändigtvis behöver använda. Vidare menar dock Kroll
(2012) att det finns en kritisk faktor som kan begränsa chefers faktiska användning,
informationens användbarhet. Utifrån det empiriska resultatet framgår det att synen på
användbarheten i informationen från miljöprogrammet skiljer sig mellan studiens
respondenter (se tabell 5-6).

	
  

113	
  

Tabell 5-6: Respondenternas syn på informationens användbarhet

Informationens användbarhet
Arbetet med miljöprogrammet har blivit mer systematiskt och i dagsläget fungerar
miljöprogrammet väl, vilket ger oss energi att arbeta med dessa frågor.!!

Vissa mål är inte tillräckligt mätbara, vilket går att förbättra.

Miljöprogrammet är för abstrakt och övergripande.

Vissa mål är ju svårare att mäta än andra.

Målen och måtten i miljöprogrammet är i dagsläget helt okej.

Tydliga mål som är starkt kopplade till vår verksamhet.

Ja, nu är jag inte jätteinsatt i alla mål, det är ju så många. Mycket är väldigt bra och
det har blivit mycket bättre än tidigare. Målen är mer konkreta, mer mätbara.
Tydligare riktlinjer och gemensamt beslutade mål. Tillvägagångssättet för hur man skall
kunna uppfylla målet ligger ju i stor utsträckning på verksamheterna
och det är ju viktigt att man gör det så synkront som möjligt.

Flera respondenter uttrycker att miljöprogrammets mål är tydliga och bra medan andra
respondenter har en annan uppfattning och menar att mätbarheten i målen är bristande. Enligt
Speklé och Verbeeten (2014) finns det en risk att om mål är komplexa och tvetydiga, kan det
försvåra chefers möjlighet till användning av information från prestationsmätningar. Vidare
menar Kroll (2012) att det finns stöd för att både informationens tillgänglighet och kvalitet
har en stark koppling till användandet av informationen. Således menar författaren att en
bättre brukbarhet och kvalitet på informationen påverkar chefers användning på ett positivt
sätt. Med ovanstående i beaktande går det därför att argumentera för att bristande mätbarhet
gällande målen i miljöprogrammet kan begränsa flera respondenters faktiska användning av
informationen. Att flera respondenter uttrycker att nuvarande mål i miljöprogrammet inte är
mätbara eller att de är för abstrakta för deras explicita verksamhet kan enligt Kroll (2012)
påverka hur informationen sedan används. Ovanstående resonemang går att kopplas ihop med
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Krolls (2012) teori om PDSA-cykeln, där användningen är det fjärde steget. Mot bakgrund av
att flera respondenter agerar med en viss tveksamhet vid beskrivning av hur informationen
används, går det argumentera för att det första steget i PDSA-cykeln, det vill säga formulering
av mål och mätetal, inte fungerar optimalt och att det i sin tur påverkar det fjärde steget,
användningen. Då information från prestationsmätningar enligt Kroll (2012), Halachmi och
Bouckaert (1996), Frost och Wilmshurst (2000) samt Van Dooren och Van de Walle (2011)
skall användas vid beslutsfattande, kan det vara svårt för förvaltnings- och kommunala
bolagscheferna att ta beslut på information som är av bristande kvalitet. Det kan därmed
konstateras att kvaliteten på informationen från miljöprogrammet behöver förbättras för att
öka användbarheten och därmed den faktiska användningen, vilket Kroll (2012) ger stöd för.

Med Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende samt Krolls (2012) studie som
utgångspunkt, har vi i detta avsnitt analyserat varför förvaltningschefer och kommunala
bolagschefer använder information från miljöprogrammet. För att chefer skall ha intention att
använda information menar Kroll (2012) att det behöver finnas ett tryck från intressenter att
chefer skall använda informationen samt att cheferna bör ha positiv attityd till informationen.
Enligt det empiriska resultatet (se tabell 5-5), upplever respondenterna att det finns ett socialt
tryck från politiker att de skall använda informationen från miljöprogrammet. Däremot
framgår det av det empiriska resultatet (se tabell 5-4) att respondenternas attityd gentemot
informationen från miljöprogrammet skiljer sig. Det går därmed att argumentera för att de
respondenter som anses ha en positiv attityd till informationen förväntas använda
informationen i större utsträckning än de respondenter som uppger att miljöprogrammet inte
ligger till grund för deras agerande. Den förväntade användningen är inte alltid lika med den
faktiska användningen, utan Kroll (2012) menar att den faktiska användningen också kan
påverkas av huruvida informationen anses vara användbar eller ej (se figur 5-3).
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Attityd
Positiv/ negativ
attityd

Sociala normer
Påtryckningar om att
leva upp till sitt
varumärke

Faktisk användning

Förväntad användning

Informationens användbarhet
Varierande syn på
användbarheten

Figur 5-3: Planerat beteende - varför information används, modifierad (Kroll 2012)

För de respondenter som har en positiv attityd till informationen, upplever att det finns sociala
påtryckningar samt anser att informationen är användbar, finns det enligt Krolls (2012) studie
inget som hindrar en faktisk användning. För de respondenter som inte har lika positiv attityd
till informationen, men som upplever att det finns sociala påtryckningar och anser att
informationen är användbar går det att argumentera för att en faktisk användning är möjlig,
men i mindre utsträckning än för de respondenter med en mer gynnsam attityd till
informationen. För de respondenter som däremot anser att kvaliteten på informationen är
bristande kommer den faktiska användningen med stöd av Kroll (2012) att begränsas. Av det
empiriska resultatet framgår det således att vissa respondenter är mer benägna att använda
informationen än andra. Det framgår inte med tydlighet att samtliga förvaltningschefer och
kommunala bolagschefer faktiskt använder informationen från miljöprogrammet, vilket gör
att det går att ifrågasätta om miljöprogrammet verkligen är värt ansträngningen. Att
informationen används är enligt Moynihan och Pandey (2010) samt Kroll (2012) en
förutsättning för att prestationsmätning skall vara värt ansträngningen. Information från
prestationsmätning bör enligt Fryer, Antony och Ogden (2009) användas i verksamhetens
styrning för att de faktiska prestationerna skall kunna förbättras. Med stöd av detta går det att
ifrågasätta miljöprogrammets dignitet och huruvida det leder till förbättrad miljö eller ej.
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6. Slutsatser och reflektioner
I detta kapitel besvaras studiens inledande problemfrågor och studiens slutsatser presenteras.
I kapitlet förs även en kritisk diskussion kring val som gjorts under studiens gång. Kapitlet
avslutas med att vi ger förslag på fortsatt forskning inom ämnet.

Forskning om användning av information från prestationsmätning har länge varit i behov av
utveckling. Det övergripande syftet med studien har därför varit att beskriva och analysera
hur förvaltningschefer och kommunala bolagschefer använder information från Växjö
kommuns miljöprogram samt förklara varför informationen används. Därigenom har denna
studie bidragit med ökad kunskap inom området för hur och varför information från
prestationsmätning används av chefer i offentliga verksamheter. Dessutom ger studien
förbättringsförslag som stödjer Växjö kommuns arbete med prestationsmätning för miljö.

I

inledningskapitlet

problematiserades

användningen

av

information

från

prestationsmätningar. Det fördes även en diskussion om vikten av att konkretisera
användningen för att uppnå nyttan med prestationsmätning. Problemdiskussionen mynnade ut
i följande frågeställningar:
Hur använder förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på Växjö kommun
information från prestationsmätningar för miljö och varför används informationen?
Hur kan Växjö kommun vidareutveckla sitt arbete med prestationsmätning för miljö?

6.1 Slutsatser
Studien visar att respondenterna använder informationen från miljöprogrammet på olika sätt
och i varierande omfattning. Inledningsvis besvarar vi studiens första problemfråga:
Hur använder förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på Växjö
kommun information från prestationsmätningar för miljö och varför används
informationen?
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Ur tabell 5-1 framgår att förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på Växjö kommun
använder information från miljöprogrammet främst för interna syften. Trots att
respondenterna uttrycker sin användning på annat sätt än de syften som Behn (2003) och
Hammerschmid, Van de Walle och Stimac (2013) presenterar, finns det likheter som medför
att respondenternas svar kan kategoriseras utifrån dessa syften. Efter kategorisering framgår
det att syften som utvärdera, budgetera och lära är frekvent återkommande. I studien framgår
även att flera respondenter använder information från miljöprogrammet för kommunicering
och för att motivera sina anställda. Användning av information för dessa ändamål är enligt
Jasch (2000) vanligt vid prestationsmätning för miljö. Däremot är det få av respondenterna
som uppger att de använder informationen i externt syfte, för att öka legitimitet och för att öka
ansvarstagande. Slutsatsen är således att förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på
Växjö kommun genom att främst fokusera på intern användning riskerar att förbise den
externa användningen. Enligt Zhang, Van de Walle och Zhuo (2016) och Hammerschmid,
Van de Walle och Stimac (2013) har offentliga verksamheter ett ansvar gentemot sina
intressenter och kan genom att öppet visa och redogöra för sina handlingar få allmänhetens
stöd. Med stöd av Behn (2003) bör förvaltningschefer och kommunala bolagschefer således
använda informationen från prestationsmätning för miljö för att kommunicera sina
prestationer och ur ett längre perspektiv öka kommuninvånarnas förtroende för Växjö
kommun. Det framkommer dock att varken respondenterna själva eller hållbarhetsgruppen
som är ansvariga för miljöprogrammet, har reflekterat över chefernas individuella användning
tidigare. Fryer, Antony och Ogden (2009), Moynihan och Pandey (2010) samt Kroll (2012)
anser att användning av information från prestationsmätning är av central betydelse. För att
kunna vidareutveckla arbetet med prestationsmätning för miljö behöver hållbarhetsgruppen i
första hand fundera över hur miljöprogrammet skall användas, samt varför förvaltningschefer
och varför kommunala bolagschefer skall använda informationen från detta program. Detta
kan få cheferna i verksamheten mer benägna att använda informationen samt minska den
osäkerhet som finns kring vad som förväntas att varje chef skall bidra med. Det skulle även
kunna minska risken att cheferna prioriterar bort miljöprogrammet till förmån för andra
program, vilket studiens resultat visar tendenser till.

Studien visar även att tydligare riktlinjer för hur informationen från miljöprogrammet skall
användas behövs med syfte att få mer kontroll över användningen, vilket är i linje med vad
Van Dooren och Van de Walle (2011) belyser i sin studie. I dagsläget ger flera av cheferna på
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Växjö kommun sken av att det finns en osäkerhet gällande hur de skall använda
informationen från miljöprogrammet. Om det inte finns någon klar bild över hur
användningen skall se ut går det att ifrågasätta om miljöprogrammet verkligen används och
huruvida detta program verkligen behövs. Studien visar att användarens beteende kan påverka
användningen och faktorer som handlingsfrihet, tillförlitlighet till information, förtroende för
konstruktören av programmet, attityder, socialt tryck och informationens användbarhet kan
således medföra att chefer använder informationen från miljöprogrammet i olika utsträckning.
I studien har vi utifrån ovanstående faktorer kunnat se att respondenters faktiska användning
kan begränsas beroende på vilken attityd de har till informationen och hur användbar
informationen anses vara. Genom studien går det att dra slutsatsen att det i Växjö kommun
finns förvaltningschefer och kommunala bolagschefer som har en begränsad användning.
Eftersom förvaltningscheferna och kommunala bolagscheferna i Växjö kommun inte har fått
ta del av information om hur och varför miljöprogrammet skall användas, går det att
ifrågasätta vad miljöprogrammet egentligen är till för. Frågan är således om miljöprogrammet
enbart handlar om att förvaltningschefer och kommunala bolagschefer skall insamla och
leverera information om utförda prestationer, eller om det finns en vilja att programmet skall
leda till bättre miljö. Enligt Johansson (2017-03-02) är huvudsyftet med miljöprogrammet att
det skall förbättra miljökvaliteten, dock kvarstår frågan om miljöprogrammets existens
verkligen bidrar till detta. Detta är en ytterst viktig fråga som behöver lyftas, för att försäkra
att arbetet kommunen lägger ner på sitt miljöarbete stämmer överens med det huvudsakliga
syftet.

För

att

kunna

förbättra

kommunens

miljökvalitet

behöver

informationen

från

miljöprogrammet användas, vilket Fryer, Antony och Ogden (2009) ger stöd för. För att
underlätta detta presenteras ett antal förslag på vidareutveckling av miljöprogrammet, vilket
besvarar studiens andra problemfråga:
Hur kan Växjö kommun vidareutveckla sitt arbete med prestationsmätning för
miljö?

Till att börja med behöver hållbarhetsgruppen specificera hur och varför förvaltningschefer
och kommunala bolagschefer skall använda informationen från Växjö kommuns
miljöprogram. Detta skulle kunna reducera den osäkerhet som finns kring användningen och
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därigenom kunna öka den faktiska användningen av informationen från miljöprogrammet. I
studien framkommer det även att hållbarhetsgruppen behöver förbättra mätbarheten av de
nuvarande målen i miljöprogrammet för att möjliggöra ökad faktiskt användning. För att
uppnå

detta

kan

hållbarhetsgruppen

involvera

förvaltningschefer

och

kommunala

bolagschefer vid framtagning och utveckling av målen, vilket Kroll (2012) ger stöd för. I
studien framgår att flera respondenter efterfrågar tydligare styrning, att sedan hälften av
respondenterna kategoriseras som "autopiloter" medför att hållbarhetsgruppen behöver
fundera över hur mycket ansvar användaren skall ha. Om syftet med miljöprogrammet är att
förbättra miljön så visar denna studie att hållbarhetsgruppen behöver förmedla det på ett
tydligare sätt för att förvaltningscheferna och kommunala bolagscheferna skall förstå varför
miljöprogrammet skall användas.

6.2 Reflektioner
Metodvalet att göra en fallstudie och att tillämpa ett icke-sannolikhetsurval leder till
begränsningar gällande studiens generaliserbarhet. Att studiens generaliserbarhet begränsas
innebär att appliceringen av studiens resultat till andra liknande verksamheter skall göras med
försiktighet. Även om vi är medvetna om dessa begränsningar anser vi att vårt val av en
kvalitativ studie med detaljrika beskrivningar av chefernas användning kan nyttjas av andra
offentliga verksamheter.

I denna studie valde vi att inte lämna ut vår intervjuguide till respondenterna innan
intervjustart. Detta val gjordes eftersom vi eftersökte en spontan förklaring av användningen
hos respondenterna. I efterhand kan vi dock rikta en viss kritik mot detta val. Vid insamling
av material angående hur cheferna använder information från miljöprogrammet kunde vi
använt en mer strukturerad fråga och givit respondenten ett antal svarsalternativ att välja
mellan. En sådan fråga hade underlättat kategorisering av respondenternas användning. Valet
av att ställa en öppen fråga motiveras dock av att vi ville ge respondenten utrymme att på ett
fritt och avslappnat sätt förklara sin användning och att respondenten inte skulle känna sig
styrd eller påverkad av någonting.
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6.3 Förslag till framtida forskning
Det finns ett behov av ytterligare studier som behandlar hur och varför chefer i offentliga
verksamheter

använder

information

från

prestationsmätningar.

Forskningen

inom

prestationsmätning för miljö är också i behov av fler studier. Genom arbetet med denna studie
har vi fått insikt om att användning är ett område som ofta förbises och ett område som borde
uppmärksammas mer, därav nedanstående förslag till framtida forskning. Vi föreslår att
forskare som skall studera användning av information både bör genomföra intervjuer samt
observationer av hur användningen ter sig i praktiken. Detta för att öka kunskapen ytterligare
om hur chefer i offentliga verksamheter använder information från prestationsmätningar.

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att, mot bakgrund av denna studies slutsats om
att prestationsmätning i offentliga verksamheter inte alltid ger det resultat som man förväntar
att det skall göra, göra en kvantitativ studie som behandlar huruvida prestationsmätning i
offentlig sektor faktiskt bidrar till en bättre prestation. Går det att finna statistiska slutsatser
som kan bevisa att det finns en korrelation mellan införande av prestationsmätning och
förbättrade prestationer. Det hade också varit intressant om man hade kunnat studera om det
skiljer sig mellan privat och offentlig sektor gällande användning av information från
prestationsmätning för miljö.
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Bilaga 2. Intervjuguide – Intervju med miljösamordnare Henrik Johansson
1. Prestationsmätning för miljö 	
  
a. Hur arbetar Växjö kommun med prestationsmätning för miljö? 	
  
b. I vilken utsträckning arbetar Växjö kommun med prestationsmätning för miljö? 	
  
c. Hur ser du på prestationsmätning? Varför? 	
  
d. Hur ser prestationsmätning för miljö ut i Växjö kommuns olika förvaltningar och

kommunala bolag? Vilka likheter/skillnader finns? 	
  
e. Vilka kritiska faktorer finns vid prestationsmätning för miljö? 	
  

IV

	
  

Bilaga 3. Intervjuguide, intervjuer med förvaltningschefer och kommunala
bolagschefer
1. Användaren
a. Ålder?
b. Befattning?
c. Vilken är din högsta utbildning?
d. Vilket studieområde omfattar utbildningen?
e. Har någon/några av dina tidigare utbildningar fokuserat på miljö? Hur?
f.

Vilka tidigare erfarenheter har du i offentlig respektive privat sektor?

g. Hur länge har du arbetat på Växjö kommun?

2. Prestationsmätning för miljö
a. Hur

stor

andel

av

det

totala

antalet

prestationsmått

som

används

i

förvaltningen/kommunala bolaget är miljörelaterade?
b. Hur skulle du beskriva förvaltningens/kommunala bolagets relation till Växjö

kommuns miljöprogram?
c. Hur länge har förvaltningen/kommunala bolaget berörts av miljöprogrammet?
d. Vilka mål och mått i miljöprogrammet berör er förvaltning/kommunalt bolag, och

varför?

3. Hur används information från miljöprogrammet?

a.) Hur använder du information från miljöprogrammet och vad motiverar din
användning?
b.) Kan du visa i vilket format du använder informationen och varför?
c.) Hur används informationen från miljöprogrammet vid beslutsfattande? I samband
med vilka beslut?
d.) Kan du i detalj beskriva två situationer där du använder information från
miljöprogrammet?
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e.) För vem/vilka används informationen från miljöprogrammet, och varför?
f.) Vilka har tillgång till informationen från miljöprogrammet? Hur påverkar det din
användning?
g.) Vad anser du att ditt val av användning leder till på kort respektive lång sikt, och
varför?
h.) Hur använder du information från miljöprogrammet som är av positiv karaktär?
i.) Hur använder du information från miljöprogrammet som är av negativ karaktär?
j.) Anser du att du använder informationen från miljöprogrammet på rätt sätt,
varför/varför inte? Hade du velat göra någonting annorlunda, vad och varför?
k.) Hur stor handlingsfrihet har du som chef vid användning av information från
miljöprogrammet?
l.) Har du någon gång känt dig pressad att använda informationen från
miljöprogrammet på ett visst sätt? Varför?
m.) Hur ofta använder du information från miljöprogrammet?
n.) Anser du att er förvaltning/kommunala bolag arbetar tillräckligt med
prestationsmätning inom miljöområdet, varför/varför inte?

4. Varför används information från miljöprogrammet?

a.) Hur ser du på målen och måtten i det nuvarande miljöprogrammet?
b.) Hur rangordnar du måtten ni använder, viktigaste måttet först?
c.) Hur prioriteras mål och mått som ingår i miljöprogrammet i relation till övriga mål
och mått som används?
d.) Hur delaktig är du som förvaltningschef/kommunal bolagschef vid framtagning av
mål och mått i miljöprogrammet?
e.) Hur svåra anser du att målen i miljöprogrammet är att uppfylla?
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f.) Kan du ge exempel på mål i miljöprogrammet som är väldigt svåra att uppfylla och
mål i miljöprogrammet som är väldigt enkla att uppfylla och varför?
g.) Hur har din användning av information från miljöprogrammet förändrats över tid?
h.) Hur tillförlitlig anser du att informationen från miljöprogrammet är?
i.) Hur påverkar stress och tidspress din användning av information från
miljöprogrammet?
j.) Hur påverkas du av hur andra förvaltningar/kommunala bolag presterar med hänsyn
till målen och måtten i miljöprogrammet? På vilket sätt?
k.) Vilka krav ställs på förvaltningen/kommunala bolaget att uppnå ett specifikt mål?
l.) Hur får du veta om du gjort ett bra respektive dåligt arbete?
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