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Abstract

Den här studien undersöker Miljöplanen 2010-2020 som tagits fram i Järfälla 
kommun för att underlätta och strukturera miljöarbetet inom kommunen. Frågorna 
som ställs är hur planens införande har förändrat arbetet i kommunen och om 
kommunen är på väg att uppnå de miljömål som satts upp inför 2020. Studien 
inriktar sig på en del av miljöplanens tre delar; Det miljömedvetna Järfälla. 
Frågeställningarna besvaras genom intervjuer med miljömålens ansvariga samt 
analys av kommundokumentation. Metoden som har använts är grundad teori som 
innebär att undersökningen inte utgår från redan befintlig teori utan skapar en egen 
teori utifrån resultatet. 
Resultatet visar att Järfälla kommun är på god väg att uppnå uppsatta miljömål och 
att miljöplanen har lett till positiva förändringar i miljöarbetet. Däremot behöver 
ytterligare insatser göras för att samordna och strukturera arbetet och skapa tydligare 
rutiner för planering och uppföljning av uppsatta mål. 

This study investigates the Environmental Plan 2010-2020 developed in Järfälla
municipality to facilitate and organize environmental activities within the 
municipality. The questions asked are how the plan's introduction has changed the
work of the municipality and if Järfälla is on track to achieve the environmental 
goals before 2020. The study focuses on one of the environmental plan's three parts:
The environmentally conscious Järfälla.
The questions are answered through interviews with municipal staff and analysis of
municipal records. The method used is grounded theory, which means that the study
is not based on existing theory but creates a new theory based on the results.
The result shows that Järfälla municipality is on it´s way to achieve environmental 
goals and the Environmental Plan has lead to positive changes in the environmental 
activities within the municipality. However, further action needs to be taken to
coordinate and structure the work and organize the planning and monitoring of
goals.
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1 Inledning

Idag är miljöproblematiken ett allt mer påtagligt fenomen. Framförallt nås vi ständigt av 
rapporter om den globala uppvärmningen och dess effekter på jordens natur. Jordens resurser 
minskar också i snabb takt och oljepeaken sägs redan vara ett faktum. Ett annat stort problem 
som uppmärksammas allt oftare är försämringen av jordens ekosystemtjänster. Dessa är 
nyttigheter som kontrolleras naturligt av jordens ekosystem och som människor drar stor nytta 
av. Exempel på ekosystemtjänster kan vara ren luft, erosionskontroll, naturlig ph-balans eller
havens förmåga att producera fisk. Mycket tyder på att miljöproblemen idag kräver drastiska 
åtgärder och omställningar i människans levnadssätt. 
Under det senaste decenniet har våra samhällen genomgått stora förändringar. Vi i de rikare 
delarna av världen producerar mat och varor på ett helt annat sätt och i en allt snabbare takt än 
tidigare. Vi har blivit mer globala och utnyttjar idag större delar av jordens yta per person än 
vi har gjort tidigare. Samtidigt lever de flesta av oss efter ett ekonomiskt system som kräver 
konstant tillväxt. Detta gör att vi hela tiden måste producera och konsumera mer än tidigare 
för att systemet ska fungera. Det gör även att resursuttag och utsläpp ökar konstant. Vår 
strävan efter materiell och ekonomisk utveckling håller på att övergå jordens förmåga till 
produktion och rening. Samtidigt är de som drabbas hårdast av miljöpåverkan, människor som 
redan lever i utsatthet och fattigdom. Vi i västvärlden ser ännu inte effekterna av vårt 
handlande i lika stor utsträckning, vilket gör att den nödvändiga omställningen går långsamt 
eller ens blir påbörjad i tid.

Miljöarbetet kräver åtgärder på alla nivåer i samhället. Vi har idag insett att våra rättigheter 
också bör följas av en hel del skyldigheter. Ett stort steg togs på den FN-anordnade miljö- och 
utvecklingskonferensen i Rio de Janeiro år 1992. Där antogs Agenda 21 som är ett globalt 
handlingsprogram med syfte att förhindra miljöförstöring och uppnå en ekologiskt hållbar 
utveckling.1

Sveriges riksdag antog år 1999 ett antal nationella miljökvalitetsmål utefter Agenda 21. De 
nationella miljömålen ska fungera som incitament till miljöförbättringar både i kommuner, 
näringsliv och hos allmänheten och arbetet ska ske både lokalt och regionalt. Staten bidrar 
inte med några särskilda resurser för miljömålsarbetet på den lokala nivån, vilket därför 
kräver lokala politiska prioriteringar. Miljömålen kan ses som en utmaning från riksdagen till 
lokalnivån. Kommunerna är fria att välja hur de ska tillämpa och redovisa målarbetet. Detta
gör att verksamheten kan se väldigt olika ut. De flesta kommuner hade redan tidigare ett 
tydligt miljöarbete, men idag anpassas det inom nya begrepp och strukturer.2   

Järfälla kommun antog år 2010 en ny miljöplan. Miljöplanen ska fungera samordnade för
miljöarbetet och innehåller miljömål som ska uppnås fram till planens slutår. Miljöplanens 
mål ska likt de nationella miljömålen, vara uppnådda år 2020. Eftersom verksamheten för 
miljön inom en kommun kan fungera på så många olika sätt, har undersökningen inriktats på
hur just Järfälla kommun gör för att uppnå de egna uppsatta miljömålen. 
   

                                                            
1 http://www.regeringen.se/sb/d/1591/a/184920, 2013-10-03
2 http://miljomal.se/sv/Miljomalen/, 2013-03-12
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1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med den här studien är att undersöka hur en kommun, Järfälla kommun, arbetar med att 
nå de mål som är uppsatta i den kommunala miljöplanen. Kommunerna är en av de centralaste 
delarna i Sveriges strävan efter att bli ett mer miljövänligt och klimatsmart land. Jag är därför 
intresserad av hur en kommun arbetar med denna utmaning. I Järfälla är miljöplanen det 
viktigaste styrningsdokumentet som behandlar dessa frågor, varför jag valde att inrikta mig på 
den.
Järfälla kommuns miljöplan sträcker sig från år 2010-2020 och det har idag, år 2013, gått över 
tre år sedan den trädde i kraft. Miljöplanen innehåller tre delar; Det klimatsmarta Järfälla, Det 
miljömedvetna Järfälla samt Det goda livet i Järfälla. Varje del innehåller mål för Järfälla 
som geografiskt område och mål för kommunen som organisation. På grund av uppsatsens 
storlek om 15 hp, kommer jag endast att inrikta mig på en av dessa delar; Det miljömedvetna 
Järfälla. 
Studiens frågeställningar är:

1. Hur har utvecklingen av kommunens nyckeltal sett ut mellan år 2007-2012, är 
kommunen är på väg att uppnå de uppsatta miljömålen?

2. Hur har miljöarbetet förändrats sedan miljöplanens införande år 2010? Har 
miljöplanen hjälpt kommunen i arbetet?

3. Hur arbetet bakom dessa resultat har sett ut? Finns det ett tydligt arbetssätt? 
4. Är miljöplanen en väl integrerad del av verksamheten? 

Min förhoppning är att min studie kan vara till hjälp för Järfälla kommun i arbetet med 
miljöplanen, men även fungera upplysande om hur en kommun arbetar lokalt med de stora 
miljöutmaningar som Sverige står inför idag.  

1.2 Avgränsning

Det finns otroligt mycket som är intressant att undersöka i hur en kommun väljer att arbeta 
med miljön. Jag har valt att avgränsa mig till att endast studera hur arbetet med den nuvarande 
miljöplanen fortgår i Järfälla kommun. Jag kommer inte att analysera hur kommunen  har valt 
att utforma den miljöplan som ligger till grund för arbetet. Jag kommer inte heller att 
undersöka om de framtagna miljömålen ligger i paritet med de 16 nationella miljömålen.

1.3 Disposition

Kapitel  2 redovisar hur undersökningen har genomförts, vilken metod och vilket material 
som har använts. Metoden grundad teori beskrivs närmare i stycke 2.2.

Kapitel 3 beskriver bakgrunden till studien. Det ges en kort redogörelse av det nationella 
miljömålsarbetet i Sverige. Vidare beskrivs Järfälla kommuns miljöorganisation, hur den nya 
miljöplanen kom till samt vad den innehåller. 

Kapitel 4 innehåller resultatet av studien. Det redogörs för utvecklingen av de gröna 
nyckeltalen i Det miljömedvetna Järfälla mellan år 2007-2012 samt kodningen och 
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kategoriseringen av intervjuerna med effektmålens ansvariga. Det ges även en analys av dessa 
resultat.

Kapitel 5 innehåller tidigare forskning om Sveriges kommuners miljömålsarbete samt om 
miljöarbete och målstyrning inom verksamheter i praktiken. 

Kapitel 6 innefattar slutdiskussionen av studien samt slutsatser. I stycke 6.3 finns även förslag 
till vidare forskning av ämnet.
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2 Metod

2.1 Material och val av metod

Metoden som utvalts för studien heter grundad teori. Den innebär ett framtagande av en egen 
teori utifrån insamlat data och material. Valet föll sig naturligt då jag ville gå in i 
undersökningen utan för mycket förutfattade meningar, och istället vara öppen för hur arbetet 
med miljöplanen verkade fortgå och hur personerna inblandade i det upplevde organisationen. 
Jag ville däremot inte testa en hypotes som uppkommit ur redan existerande teoribildning. Jag 
ville inte heller föra teoretiska överväganden utifrån en förutsatt teori. I kapitel 2.2 följer en 
närmare beskrivning av grundad teori som metod. Valet av metoden grundad teori gjordes då 
jag inte ville vara låst av en tidigare teori. Däremot kan det också finnas svårigheter med att 
utforma en teori utifrån en relativt liten studie som denna. Jag valde därför att även studera 
tidigare forskning för att vidare diskutera min teori. Men för en väl utvecklad vetenskaplig 
teori tycker jag att det kan behövas ytterligare studier t.ex. liknande undersökningar på fler 
kommuner. Grundad teori som metod kan därför fungera bättre på mer omfattande forskning 
än ett examensarbete av den här storleken. 

Materialet jag har använt mig av består främst av dokumentation, redovisningar och rapporter 
som har tillhandahållits från Järfälla kommun. Jag har också genomfört intervjuer med 
personer ansvariga för de effektmål som jag ville titta närmare på. Jag valde dessa personer
för att få en övergripande bild av målarbetets struktur och samtidigt visa hur miljöplanen har 
kommunicerats till kommunens ansvariga. Intervjuerna genomfördes skriftligen via e-post
och följdfrågor skickades ut efter att de första frågorna besvarats. Intervjufrågorna finnes i 
Bilaga 1. Intervjuerna kodades sedan genom att signifikanta och betydande meningar togs ut 
ur svaren för att ge en helhetsbild av personernas utsagor. Sedan fördes koderna från de tre 
intervjuerna samman för att kategoriseras och delas in i teman för att ta fram de övergripande 
intrycken av svaren. Vissa av de ursprungliga koderna sorterades bort, då de inte passade in i 
någon av kategorierna. Vissa av koderna sorterades även in i flera kategorier eftersom de var 
viktiga för helheten. Det resulterade i sex kategorier. Kategorierna samt alla tillhörande koder 
finnes i Bilaga 2. Framtagandet av min teori utgick utifrån alla dessa sex kategorier. Efter att 
ha analyserat intervjuerna och materialet har jag applicerat min teori på referenslitteratur. Den 
består främst av teorier om miljöarbete och målstyrning samt rapporten Lokala miljömål och 
nationellt stöd från Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL genomförde år 2012 
intervjuer och enkätintervjuer med samtliga av Sveriges kommuner om hur arbetet med de 
nationella miljömålen har fortskridit, vilket resulterade i denna rapport.

2.2. Grundad teori

Metoden grundad teori är en del av den induktiva vetenskapstraditionen. Den innebär att man 
utgår från eget ihopsamlat material och data för att forma sin teori. Detta skiljer sig från det 
deduktiva angreppssättet där utgångspunkten är en redan befintlig teori. Den teorin är sedan 
grunden till egna uppställda hypoteser som används på valt material. Utifrån teorin kan sedan 
hypoteserna bekräftas eller förkastas. Problemet med den deduktiva metoden är att det krävs 
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starka bevis för att förkasta en redan formulerad teori, och de flesta studier blir då 
teoribekräftande.
Grundad teori-metoden introducerades år 1967 av sociologerna Barney Glaser och Anselm 
Strauss i The discovery of Grounded theory. Strategies for qualitative research. Strauss hade 
stor erfarenhet av kvalitativ forskning och fältarbete och ansåg att teorier skulle vara väl 
grundade i verkligheten. Glaser kom från en tradition av kvantitativa arbetssätt men lade även 
stor vikt vid empirisk forskning och utvecklandet av teori. Tillsammans ansåg de att det 
behövdes systematiska metoder för att låta forskarna skapa egna teorier utifrån sina 
undersökningar, utan att vara låsta av redan befintliga studier. Studier gjorda utifrån grundad 
teori genererar alltså inte bara empiriska material utan även en teori. Detta som en del av en 
växande och föränderlig teoribildning.3   

Det viktiga inom metoden är att vara öppen inför data. Det innebär också att undersökaren
försöker undvika att utgå ifrån förutfattade idéer. Teorin formuleras genom utformningen av  
begrepp. Forskaren grupperar liknande data och ger dessa en övergripande beteckning. Sedan 
identifieras relationerna mellan dessa olika begrepp. Koder, kategorier och teorin modifieras 
så att den nya datan passar in. Detta till skillnad från många deduktiva undersökningar, där 
data som inte passar in i teorin sorteras bort.45

Det finns tre olika typer av koder; 

 substantiva koder som är empiriskt baserade och identifierar kategorierna,
 axiala koder som tas fram genom isärplockning och hopsättning av data efter 

framtagandet av kategorier,
 teoretiska koder som är koder över hur de substantiva koderna förhåller sig till 

varandra.

Forskningsprocessen börjar med öppen kodning då olika koder och kategorier testas för att se 
vilka som fungerar. I startfasen kan man ställa sig frågor som; Vad händer? Vad representerar 
det? Vad är det här? Under hela undersökningen nedtecknas teoretiska memos som är 
minnesanteckningar över idéer. Dessa kan vara allt ifrån en mening till flera sidor men ska 
helst inte innehålla mer än en idé och inte heller någon data. Efterhand börjar de viktigaste 
koderna utmärkas och kan börja sorteras in i kategorier. 
Vidare ska kategoriernas karaktäriseras. Då är det viktigt att fråga sig vilka egenskaper, 
dimensioner och frekvenser kategorierna har. Utifrån det kan man sedan dra slutsatser om 
vilka fenomen som är över- respektive underordnade samt hur dessa kan kopplas till varandra. 
Så småningom kommer en eller flera kärnkategorier kunna pekas ut. En kärnkategori 
utmärker sig genom att de flesta kategorierna kan kopplas till den och underordnas den. Runt 
den eller dessa kan sedan en teori byggas upp. Teorin kan sedan, om det anses meningsfullt 
för studien, relateras till tidigare forskning.6 7

                                                            
3 Gustavsson, B., Metod: Grundad Teori för ekonomer, s. 6-8
4 Gustavsson, B., Metod: Grundad Teori för ekonomer, s. 8-10
5 Goldstein-Kyaga, K., Grounded theory och fältmetod, s. 58-60
6 Goldstein-Kyaga, K., Grounded theory och fältmetod, s. 58-60
7 Gustavsson, B., Metod: Grundad Teori för ekonomer, s. 8-10
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3 Bakgrund

3.1 Sveriges miljökvalitetsmål

År 1999 beslutade Sveriges riksdag om ett antal miljökvalitetsmål som skulle uppnås fram till 
år 2020. Målen var avsedda strukturera och definiera arbetet i miljöpolitiken så att en 
tydligare planering och uppföljning kunde upprättas. År 2010 omarbetades målformen och 
organisationen kring miljömålen och bildade den struktur som arbetet har idag.  Sverige har 
nu ett miljömålssystem som innefattar ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
fjorton etappmål. Generationsmålet är tänkt att vara en utgångspunkt för allt miljöarbete på 
alla nivåer. Målet beskriver att nästa generation ska kunna växa upp i ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är under kontroll. Det ska ske utan att det påverkar miljö- och 
hälsoproblemen utomlands.8

Fokus för miljöpolitiken ska vara:

 Återhämtning av ekosystemen
 Bevarande av den biologiska mångfalden
 Främjande  av människors hälsa med minimal negativ miljöpåverkan
 Resurseffektiva kretslopp 
 Hushållning med naturresurserna
 Effektiv energianvändning
 Hållbara konsumtionsmönster

De sexton miljökvalitetsmålen beskriver en målbild av det svenska samhället som 
miljöpolitiken ska leda till. Varje mål innehåller också preciseringar som kan användas i 
planeringen och uppföljningen av målen. Regeringen har det huvudsakliga ansvaret för 
miljökvalitetsmålen och har utnämnt en ansvarig myndighet för vart och ett av målen. Varje 
myndighet ska följa upp de mål som är knutna till verksamheten en gång per år. Det är sedan 
Naturvårdsverkets uppgift att sammanställa utvärderingarna och lämna en slutgiltig 
redovisning till regeringen. En fördjupad redovisning ska också lämnas in en gång per 
mandatperiod. Redovisningen ska innehålla en bedömning om insatserna är tillräckliga för att 
uppnå målen fram till år 2020. Varje mål får då betyget ja, nära eller nej. Idag finns det också 
fjorton etappmål som ska fungera underlättande för att uppnå vissa av miljökvalitetsmålen. 
Det första etappmålet antogs av riksdagen år 2009 och de andra tretton i april 2012.9

Alla medlemsländer i EU har ett ansvar att rapportera om miljötillståndet i landet.  Denna 
information bearbetas av den europeiska miljöbyrån EEA som utvärderar det europeiska 
miljöläget. För det används s.k. "kärnindikatorer" (Core Set of Indicators) som framtagits för 
att underlätta uppföljningen och utvärderingen av utvecklingen i miljön. Informationen 
sammanställs sedan i indikatorrapporter varje år. På EU-nivå arbetar dessutom Eurostat, den 
europeiska statistiska centralbyrån, med att sammanställa de så kallade strukturindikatorerna 
vilka berör medlemsländernas miljö, ekonomi och sociala aspekter. Även dessa redovisas i en 

                                                            
8 http://miljomal.se/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/, 2013-11-23
9 http://miljomal.se/sv/Miljomalen/, 2012-11-23
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rapport om EU:s utveckling som görs varje år. Tillsammans med medlemmarna tar också 
Eurostat fram en uppsättning indikatorer som beskriver hållbar utveckling.10

Kommunala miljöplaner är ett sätt för kommunerna att strukturera sitt miljöarbete och 
samtidigt arbeta med de nationella miljömålen. Kommunerna är väldigt viktiga bidragare till 
att de övergripande miljömålen för Sverige uppfylls. De nationella och regionala miljömålen 
omsätts vanligen till lokala miljömål och åtgärder för att fungera som verktyg i den lokala 
politiken. Idag har miljömålen blivit populära i kommunerna och har bidragit till att 
miljöfrågorna nu är av högre prioritet än tidigare. 
Arbetet med målen kan ske på flera olika sätt. Många kommuner samarbetar med respektive 
länsstyrelse och även med lokala företag och organisationer. Det är även vanligt att införa 
miljöledningssystem eller ta fram gröna nyckeltal och arbetet samordnas då med hjälp av 
miljöplaner och översiktsplaner. De flesta kommuner har också tagit fram egna miljömål. 
Miljömålen integreras ofta i andra processer som ger stor påverkan på miljön. Det kan 
exempelvis vara energi- och vattenförsörjning, infrastrukturplanering eller fastighets- och 
bostadsutveckling. Vissa kommuner använder sig också av miljömålsstyrd tillsyn enligt 
Miljöbalken eller genom att ställa miljökrav i upphandlingar.11     

3.2 Järfälla kommuns organisation

Den politiskt beslutande organisationen i Järfälla kommun innefattar kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och sju facknämnder. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 
och består av folkvalda ledamöter. I fullmäktige tas de övergripande besluten i de viktigaste 
frågorna inom kommunen som exempelvis budget, skattesatsen eller allomfattande mål. 
Dessa beslut granskas sedan av kommunstyrelsen som får göra uttalanden om frågorna. Sedan 
har styrelsen ansvaret för att besluten verkställs och kommunen utvecklas.12

Nämnderna ansvarar för lagstadgade uppdrag enligt exempelvis miljöbalken och 
socialtjänstlagen. Även frivilliga uppdrag som kultur- och fritidsområdet ligger på 
nämnderna. Kommunfullmäktige utser de politiskt tillsatta ledamöterna och ersättarna i 
nämnderna och bestämmer hur ansvaret ska fördelas mellan nämnderna. Deras uppgift är 
sedan att bedriva verksamheterna enligt de mål som fullmäktige har utsett. En 
förvaltningschef har huvudansvaret för varje nämnd/styrelse och verkställer nämndbeslut och 
upprättar beslutsunderlag. Kommunens tjänstemannaorganisation innefattar sex förvaltningar 
inklusive kommunstyrelseförvaltningen, som alla leds av respektive förvaltningsdirektör. 
Kommundirektören, som även leder kommunstyrelseförvaltningen, har det övergripande 
ansvaret för alla förvaltningar.13

                                                            
10 http://miljomal.se/sv/Vem-gor-vad/EU/, 2012-12-01
11 http://www.miljomal.se/sv/Vem-gor-vad/Kommunerna/, 2012-12-01
12 http://www.jarfalla.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation.html, 2012-12-05
13 http://www.jarfalla.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation.html, 2012-12-05
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Figur 1: Organisationsschema över Järfälla kommun 14

3.3 Järfälla kommuns miljöorganisation

Det politiska ansvaret för miljöplanen ligger hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder. De fattar beslut om hur målen ska uppnås och vilka resurser som krävs i arbetet. 
Kommundirektören har ansvarighet för samordningen och genomförandet av planen och även 
för den miljöredovisning som ska ske varje år till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Det finns även en miljöchef som biträder kommunstyrelsen vid det strategiska miljöarbetet 
och ansvarar för myndighetsutövningen. Förvaltningscheferna ansvarar för arbetet i 
förvaltningarna och VD för JHAB har miljöansvaret i bolaget. 
Miljöplanerarens arbete är att samordna, utveckla och driva miljöarbetet i kommunen och 
även göra den årliga uppföljningen om framstegen gentemot miljömålen. I Järfälla kommun 
finns också en miljödiplomeringsavdelning som ska stödja organisationen i arbetet med 
miljömålen. Avdelningen ansvarar också för det nätverk som bildas av miljöombuden som 
utsetts på respektive förvaltning och avdelning. Dessa ska också överblicka arbetet och sprida 
information om miljöplanen.     
Miljömålen är övergripande och gäller för hela organisationen. Varje förvaltning ska ta fram 
en verksamhetsplan där planering för miljön ska ingå. Det kan vara omprioriteringar eller 
förändringar i verksamheten inför kommande år eller särskilda projekt som ska startas upp. 
Det kan gälla så väl interna som externa åtgärder. Förvaltningarnas miljöplaner grundar sig på 

                                                            
14 http://www.jarfalla.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation.html, 2012-11-22
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det miljödiplomeringsarbete som enheterna genomgår. Vid varje årsslut ska sedan en 
verksamhetsberättelse upprättas där en utvärdering av miljöarbetet utifrån verksamhetsplanen 
redovisas. Miljöarbetet ska också rapporteras för miljöplaneraren som redovisar hela 
kommunens miljöåtgärder i årsredovisningen. I kommunens miljöredovisning ska det också 
finnas med en rapportering över kommunens framsteg gentemot miljömålen.
År 2001 genomfördes en övergripande miljöutredning av kommunens miljöpåverkan som 
utgör grunden för den tidigare och den nuvarande miljöplanen. Varje år ska det också utföras 
en fördjupande utredning på något miljöområde för att veta vad som bör prioriteras i 
miljöplaneringen.
För att de övergripande miljömålen ska uppnås, ska nämnderna utforma handlingsplaner med 
miljömål och egna gröna nyckeltal. Dessa följs sedan upp på samma sätt som de övergripande 
gröna nyckeltalen för att stämma av om målen kan uppfyllas. Miljöplanen och 
handlingsplanerna följs sedan upp årligen av kommunfullmäktige och nämnderna och 
redovisas i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.15

Kommunstyrelseförvaltningen

Figur 2: Organisationsschema över kommunstyrelseförvaltningen i Järfälla kommun

                                                            
15 Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020, s. 9-10
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3.4 Järfälla kommuns miljöplan 2010-2020

Miljöplanen är ett styrande dokument som upprättas av kommunerna utan lagkrav. Den nya 
miljöplanen för Järfälla Kommun 2010-2020 blev antagen av kommunfullmäktige den 19: e 
april 2010. Miljöplanen upphäver och ersätter den tidigare miljöplanen som antogs år 2005 
samt även tidigare miljöpolicy och miljöledningssystem som antogs 2002. 
Framtagandet av den nya miljöplanen skedde i projektform på kommunledningskontoret på 
uppdrag av kommundirektören. Den är avsedd att skapa en långsiktig struktur för kommunens 
miljösamordning och vara kommunens hjälp i arbetet mot de nationella och regionala 
miljömålen. Andra styr- och måldokument som EU-direktiv, nationella och regionala 
miljökvalitetsmål och den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS), har legat 
till grund för omfattningen av planen. Även miljömål för Järfälla Hus AB, Norrvatten, 
SÖRAB m.fl., har tagits i beaktande vid utformningen. För att utforma konkreta mål har 
kommunen använt statistik och nyckeltal som sedan tidigare kontinuerligt mäts och 
sammanställs. 
Projektgruppen som utformat miljöplanen bestod av anställda på kommunledningskontoret 
samt bygg- och miljöförvaltningen. Dessa har i sin tur kommunicerat med en referensgrupp 
samt medborgare i Järfälla och anställda i kommunen. Referensgruppen bestod av politiker 
från kommunstyrelsens arbetsutskott, partigruppledare samt förvaltningschefer och högre 
tjänstemän. Planens underlag och tre fokusområden har definierats utifrån tidigare studier i 
kommunen samt genom workshops, intervjuer och en webbenkät. Webbenkäten gjordes på 
kommunens hemsida och fanns tillgänglig för både medborgare och anställda inom Järfälla. 
Den svarande fick då välja vilka tre miljöfrågor som borde prioriteras i miljöarbetet fram till 
2020. 281 personer medverkade i enkäten varav 70 % var kvinnor. Resultatet visade att energi 
från förnybara källor och transporter var de områden som deltagarna prioriterade högst.
Miljöplanens samordningsansvar och uppföljningsansvar ligger på kommunstyrelsen men 
varje nämnd och bolag ska upprätta handlingsprogram för att målen uppnås. Miljöplanen ska 
också uppdateras eller aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Den gäller parallellt med flera 
andra övergripande kommunalt antagna planer som också rör miljöområdet. Dessa är 
Avfallsplanen, Översiktsplanen 2001, Kulturmiljöplanen, Mål och budget 2010 samt 
ekonomisk plan 2011-2013 och Miljöanpassad inköpspolicy. Planen fungerar som ett styrande 
dokument för kommunen som organisation och är vägledande för arbetet inom kommunalt 
ägda bolag.16 17

Miljöplanen innehåller en miljöpolicy, ett kommunövergripande målsystem och ett 
miljöledningssystem.

Järfällas övergripande miljömål lyder:

”Järfälla ska sträva efter att erbjuda länets bästa förutsättningar för hållbar utveckling
för de som bor, arbetar och verkar i kommunen. Detta innebär en effektiv och

miljöanpassad energi- och resursanvändning, en hög miljömedvetenhet och en god
livsmiljö.”

Järfällas mål är att bli den kommun i Stockholms län som skapar den bästa utgångspunkten 
för en hållbar utveckling. Det ska bland annat ske genom att medborgare i kommunen blir 
aktiva i sitt miljöengagemang, att fler lokaler och hus blir mer energieffektiva och att fler 

                                                            
16  Förslag, Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020, Faktaunderlag, s. 2-5
17 Direktiv för arbete till arbete för genomförande av miljöplanen, s. 1-2
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företag väljer att miljöcertifiera sig. Miljömålen i planen innebär exempelvis att kommunen 
halverat sina koldioxidutsläpp inom tio år.  
Miljöarbetet ska utgå ifrån fyra systemvillkor som framtagits av organisationen Det naturliga 
steget, som ska ange förutsättningarna för hållbar utveckling:

1) När samhället är hållbart utsätts inte naturen  för systematiskt ökande koncentrationer 
av ämnen som utvunnits från jordskorpan.

2) När samhället är hållbart utsätts inte naturen för systematiskt ökande koncentrationer 
av ämnen som producerats i samhället.

3) När samhället är hållbart utsätts inte naturen för systematisk undanträngning genom 
överuttag eller manipulation.

4) När samhället är hållbart är hushållningen med resurser så effektiv och rättvis att 
mänskliga behov tillgodoses överallt.

Miljöplanen 2010-2020 består av tre fokusområden. Varje område innehåller ett övergripande 
inriktningsmål samt ett antal kvantifierade effektmål. Effektmålen innefattar både kommunen
som geografiskt område samt kommunorganisationen. Till varje område tillhör också ett antal 
uppdrag som syftar till att inrikta arbetet med att uppnå målen genom att organisationen 
upprättar handlingsplaner och ser över vissa delar av verksamheten. Varje effektmål följs upp 
med så kallade gröna nyckeltal eller miljöindikatorer. Dessa ska tas fram en gång om året och 
är till för att visa utvecklingen mot målet. Det finns även ytterligare gröna nyckeltal som 
anses vara viktiga indikatorer på framsteg inom området.18

De tre fokusområdena är:

Det klimatsmarta Järfälla.
Den första delen beskriver planer och mål för hur kommunen ska minska energianvändningen 
och öka andelen förnyelsebar energi för att minska kommunens totala påverkan på 
växthuseffekten. Detta ska ske genom samhällsplanering, upphandling och genomtänkta 
transportval.

Det miljömedvetna Järfälla.
Del två inriktar sig på att verka för ett miljövänligt beteende hos boende och verkande i 
kommunen. Planen sätter upp mål för kommunen och kommunorganisationen men vill också 
skapa incitament till ett allmänt ändrad inställning till ett mer medvetet handlande som ska 
främja miljön. 

Det goda livet i Järfälla.
Den sista delen av miljöplanen inriktar sig på människor, djur och växter som lever i 
kommunen och hur miljö och boende påverkar deras hälsa. Målen innefattar 
samhällsplanering, drift och underhåll av vägar, fastigheter, avlopp och naturområden samt 
planer för miljö- och hälsoskydd.19

                                                            
18 Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020, s. 3-5
19 Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020, s. 6-8
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3.5 Det miljömedvetna Järfälla

Inriktningsmål för Det miljömedvetna Järfälla:

”Järfälla har miljömedvetna medborgare, anställda och företag som tillsammans skapar en 
bra miljö i kommunen.”

Området Det miljömedvetna Järfälla syftar till att öka miljömedvetenheten i samhället, 
näringslivet och i kommunen som organisation. Vidare ska även detta omsättas till handlingar 
som utförs med tanke på miljön. För att främja miljömedvetenheten står kommunen för 
rådgivning och tillsyn samt även miljödiplomering av enskilda företag. Kommunens egna 
verksamheter kan även dessa miljödiplomeras och kommunen ska också sträva efter att 
upphandlingar och inköp ska omfattas av miljökrav. Järfälla vill också arbeta aktivt i skolor 
och förskolor genom undervisning och information. Viktiga aktörer inom det här området är; 
SÖRAB, Norrvatten, Stockholm Vatten, el- och fjärrvärmedistributörer och föreningar.

Det finns sex stycken gröna nyckeltal för Det miljömedvetna Järfälla:

Geografiskt område
 Antal miljöcertifierade (ISO 14001 eller EMAS) företag i Järfälla (st.)
 Antal miljödiplomerade företag i Järfälla (st.)

Organisation
 Andelen miljödiplomerade kommunala enheter i de tre olika nivåerna (%)
 Andelen ekologiska/kravmärkta livsmedel av totala inköp livsmedel (%)
 Andelen inköpta miljömärkta varor och tjänster av totala inköp (%)
 Andelen upphandlingar med miljökrav (%)

Miljömål för år 2020: 
Minst 100 st. certifierade/diplomerade företag.
Alla enheter ska ha uppnått guldnivå inom diplomeringen.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska vara 25 %.
Andelen inköpta miljömärkta varor och tjänster ska vara 25 %.

Tabell 1: Effektmål för Det miljömedvetna Järfälla

Gröna nyckeltal Miljömål 2020

Antal diplomerade företag (st.) 100 (med certifierade)

Antal certifierade företag (st.) 100 (med diplomerade)

Antal diplomerade enheter (st.) Alla ska ha uppnått guldnivå

Antal enheter på guldnivå (st.) Alla ska ha uppnått guldnivå

Andel ekologiska livsmedel (%) 25

Andel upphandlingar med 
miljökrav (%)

Ej ett effektmål

Andel inköpta miljömärkta varor 
och tjänster (%)

25



13

Uppdrag:
 Kommunen bildar ett nätverk med representanter från varje förvaltning som planerar 

och driver det strategiska miljöarbetet. 
 Kommunen ska se över hur verksamheten och organisationen för arbetet med 

miljödiplomering kan utvecklas för att få fler företag och kommunala verksamheter att 
miljödiplomera sig.

 Kommunen ska skapa incitament för att öka miljömedvetenheten hos invånarna.
 Kommunen tar fram ett utbildningspaket med verksamhetsanpassad miljöutbildning.
 Kommunen tar fram en handlingsplan för att öka inköpen av ekologiska livsmedel 

samt miljömärkta varor och tjänster. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för effektmålen. För Det miljömedvetna Järfälla är det 
nämnderna miljö- och bygglovsnämnden samt kommunstyrelsen. Det finns även ansvariga ute 
på enheterna som styr över planering och uppföljning av målen. Miljöplaneraren 
sammanställer sedan årligen uppföljningen i kommunens miljöredovisning. Ansvarig för 
effektmålen om upphandling och inköp är upphandlingschefen. Upphandling och inköp är en 
egen enhet som ligger under Administrativa avdelningen på Förvaltningskontoret (se Figur 2). 
För effektmålet om livsmedel är de ansvariga kommunens kostkonsulter. De arbetar på 
Socialförvaltningen. Miljödiplomeringen består tre diplomerare, som då även ansvarar för 
målen om miljödiplomering. Miljödiplomeringen är en egen enhet som tillhör Bygg- och 
miljöförvaltningen.20

3.5.1 Plan för att uppnå effektmålen

Miljödiplomeringen
Miljödiplomeringen är Järfälla kommuns eget miljöledningssystem som kan tilldelas företag, 
föreningar och även kommunens egna verksamheter. Det startade år 1997 och är uppbyggd på 
ISO standarden 14001. Miljödiplomeringen är kvalitetssäkrad genom medlemskap i Svensk 
Miljöbas. För diplomering ställs krav på miljöarbetet och det finns även olika nivåer för hur 
långt i arbetet organisationen kommit. Nivåerna brons och silver är giltiga i två år och 
guldnivån endast i ett år och antalet företag/verksamheter i diplomeringen kan alltså även 
sjunka från år till år. Efter att diplomeringen blivit ogiltig måste den revideras eller så får 
organisationen gå ner en nivå.
När miljöplanen färdigställdes, planerade kommunen att uppnå effektmålet för företag genom 
att miljödiplomeringen skulle marknadsföras mer av kommunens miljödiplomerare. Det 
ansågs också att för mycket tid fick läggas på att agera stöd för företagen i deras miljöarbete,
varför kommunen ville genomföra fler grundläggande miljöutbildningar i företagen. Detta 
skulle medföra att de sedan kunde klara en större del av arbetet på egen hand. Det skulle i sin 
tur leda till att fler företag kunde få hjälp av kommunen att inleda och genomföra 
diplomeringsarbetet.
För att uppnå effektmålet med miljödiplomerade enheter i kommunen var utgångspunkten att 
även fördela miljödiplomerarnas arbete till förvaltningarnas kanslier.  Planen var att 
miljödiplomerarna skulle arbeta med utbildning av förvaltningarnas miljöombud, för att dessa 
sedan skulle ha det övergripande ansvaret miljöarbetet på enheterna. Diplomerarna skulle 
fortsatt ha kontakt med alla miljödiplomerarna även efter utbildning. Förvaltningarna skulle 
ges ansvaret att ta fram mål och material för varje enhet på sin förvaltning för att underlätta 
diplomeringen. Dessutom skulle varje enhet utforma enhetsspecifika mål för den egna 

                                                            
20 Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020, s. 7
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verksamheten. Detta skulle underlätta miljödiplomerarnas arbete ytterliga för att ge mer tid till 
att marknadsföra och utveckla miljödiplomeringen. Andelen enheter i Järfälla varierar lite 
men var i mars år 2013 67 st.21

Livsmedel
Vid miljöplanens färdigställande behövdes aktiva insatser för att öka andelen ekologiska 
livsmedel som låg på 7,7 %, vilket då var under genomsnittet i Sverige. Delvis skulle 
planering och förändrade menyer öka andelen men samtidigt behålla en varierad kost. Även 
utbildningsinsatser förbereddes för att öka miljömedvetenheten hos berörda anställda. Det 
skulle också hållas en aktiv dialog med livsmedelsproducenter och grossister. Ekologiska 
livsmedel är fortfarande dyrare än konventionella livsmedel och därför behövde också 
ekonomiska kompensation för detta tas i beaktande.22

Upphandlingar och inköp
Järfälla kommun köper årligen in varor och tjänster samt genomför upphandlingar för ca 
1 000 miljoner kr. Vid miljöplanens start fördes ännu inte någon statistik för hur stor del av 
upphandlingarna som anlades med miljökrav eller hur många av inköpen som var 
miljömärkta. En stor del av dessa hade dock påverkan på miljön vilket gjorde att större 
miljömedvetande inom det här området kunde ge goda utvecklingsmöjligheter. År 2010 
ställdes endast miljökrav på upphandlingar och inköp när det ansågs relevant.
För att uppnå målen ville kommunen öka efterlevnaden av miljöaspekterna i kommunens 
inköpspolicy. Fokusområden för upphandlingar och inköp skulle vara el, bilar och transporter, 
möbler, arbetskläder, livsmedel, städning och IT-utrustning. Dessutom skulle en 
handlingsplan för detta område tas fram, där det även skulle utredas vilka märken som 
motsvarade kommunens miljökrav. Denna skulle revideras och uppdateras regelbundet.23

                                                            
21 Förslag, Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020, Faktaunderlag, s. 22-25
22 Förslag, Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020, Faktaunderlag, s. 25-27
23 Förslag, Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020, Faktaunderlag, s. 27-29
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4 Resultat 

4.1 Nyckeltalen

Tabellen nedan visar utvecklingen av nyckeltalen från år 2007 till år 2012. Även nyckeltalet 
för andelen upphandlingar med miljökrav som inte är ett miljömål, redovisas i tabellen. 
Resultaten kan sedan jämföras med miljömålen som visas i spalten längst till höger under 
Miljömål 2020.

Tabell 2: Effektmålens utveckling, år 2007-2012 24 25 26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(juli)

2012
(dec)

Miljömål 2020

Antal diplomerade 
företag (st.)

i.u. 13 8 12 10 15 15 100
(med 

certifierade)
Antal företag som 
deltar i diplomeringen 
(st.)

43 48 43 43 39 37 37

Antal företag på 
guldnivå (st.)

i.u. i.u 6 10 10 11 10

Antal certifierade 
företag (st.)

14 15 19 23 40 51 54 100
(med 

diplomerade)
Antal diplomerade 
enheter (st.)

i.u. 16 16 16 20 26 26 Alla ska ha 
uppnått guldnivå

Antal enheter som 
deltar i diplomeringen 
(st.)

52 58 60 61 63 67 67

Antal enheter på 
guldnivå (st.)

i.u. 7 6 13 14 17 16

Andel ekologiska 
livsmedel (%)

4,5 5,5 8 9 12 13,5 17 25

Andel upphandlingar 
med miljökrav (%)

i.u. i.u. i.u. 85 95 95 97 Ej ett effektmål

Andel inköpta 
miljömärkta varor och 
tjänster (%)

i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 25

                                                            
24 Statistik Miljödiplomering, Sammanlagt alla verksamheter 20090601-20130101
25 Järfälla kommuns miljöredovisningar år 2007-2012
26 http://certifiering.nu/, 2012-11-12
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4.2 Analys av nyckeltalen

Antalet diplomerade företag var i december år 2012 15 st. med 10 st. som uppnått guldnivå. 
Antalet företag som deltar har gått ner sedan 2007, vilket kan förklaras med att företagen 
väljer att gå vidare från en miljödiplomering till en miljöcertifiering med t.ex. ISO 14001, 
vilket också är syftet med miljödiplomeringen. Vid framtagandet av statistiken för 
diplomeringarna till examensarbetet, så var det oklart vilka siffror som skulle användas. I 
Järfälla kommuns miljöredovisning som sammanställs varje år och som följer upp 
miljömålen, används antalet företag som deltog i diplomeringen. De siffror som används i det 
här arbetet är istället de färdigdiplomerade företagen eftersom det är dem som nyckeltalet 
gäller. Uppföljningen av diplomeringen är inte helt lätt, eftersom diplomen inte är något som 
erhålles definitivt utan måste förnyas en gång per år. Det medför att antalet både kan stiga och 
sjunka under ett år. Enligt utsaga från en konsult på Miljöbarometern, som tidigare arbetade 
som miljöhandläggare på Järfälla kommun, undersöks detta just nu åt kommunen och det kan 
bli en förändring av uppföljningen i kommunens miljöredovisning i framtiden.

Antalet miljöcertifierade företag var i december 2012 54 st. och antalet har konsekvent ökat 
de senaste åren. Tillsammans med de diplomerade företagen så är kommunen på god väg att 
uppnå målet om 100 diplomerade/certifierade företag. I examensarbetet används siffror från 
hemsidan www.certifiering.nu, som kartlägger olika certifieringar av företag i Sverige. Där 
listas företag som använder ISO 14001 som miljöledningssystem. I kommunens 
miljöredovisning var antalet ofta  hopslagna med de diplomerade företagen. 

Antalet diplomerade enheter var 26 st. och 16 st. hade då nått guldnivå. Antalet har stigit, men 
för att uppnå målet att alla enheter ska ha en gulddiplomering så är det idag en bit kvar. 
Andelen ekologiska livsmedel är det effektmål som just nu ligger bäst till att kunna uppnås 
och har idag kommit över halvvägs på 17 %.
Det finns inget mål uppställt för andelen upphandlingar med miljökrav, men även det är ett 
nyckeltal som idag ligger på nära 100 %. Ännu finns det inget system för att ta fram statistik 
för andelen inköpta miljömärkta varor och tjänster. 

4.3 Intervjuer

Nedan följer de kategorier som framtogs av de tre intervjuer som genomförts med  personer 
på upphandling och inköp, livsmedels och miljödiplomeringsavdelningen. Kategorierna med 
alla fraser som framtogs under kodningen finns i Bilaga 2. 

4.3.1 Kategorisering

1. Skiftande planering

Intervjupersonerna på de olika avdelningarna beskrev planeringen av hur effektmålen skulle 
uppfyllas på ett varierande sätt. Vissa uttryckte ett mer strukturerat planeringssätt; 
”Planeringen för att nå målet innefattar utbildning, kommunikation, upphandling” medan 
andra inte hade någon utvecklad plan; ”inte något strukturerad planering”, ”Det finns ingen 
speciell plan för effektmålen i sig”. Detta utmynnande i Kategori 1 eftersom planering är en 
viktig del för att uppnå uppsatta mål.
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2. Skiftande uppföljning

Även uppföljningen är av stor betydelse för hur arbetet fortgår. Upplevelserna av hur  
uppföljningen fungerade var också de olika i intervjusvaren. Vissa ansåg sig ha en 
tillfredställande uppföljning; ”Vi dokumenterar och redovisar till kommunen”, ”följer vi 
också upp målen för att se hur det går och var vi ska sätta in åtgärder”, men det utrycktes 
också behov av förändring i uppföljningsrutinerna, något som till viss del var på väg att 
införas; ”strukturerad avtalsuppföljning med miljöfokus kan vara ett sätt att nå målen”, 
”kommer att förändras under året”, ”få tid för en bra avtalsuppföljning”.

3. Kommunikationen god men kan utvecklas

På frågor om kommunikationen ansågs den tillfredställande till viss del; ”Internt sker 
kommunikationen i miljöstrategiska gruppen”, ”kommunicerar även med 
livsmedelsproducenter och grossister”. Däremot uttrycktes det här ett behov av mer 
övergripande kommunikation om miljöplanen; ”Det behövs ytterligare miljöstrategisk 
kompetens”, Det finns en styrgrupp som är kompetent men saknar tid att genomföra arbetet.

4. Mer resurser för ökad kompetens

Vid alla tre intervjuer uttryckte de kommunanställda behov av större resurstilldelning för att 
nå målen;  ”resurserna kan vara något knappa”, ”större resurstilldelning skulle troligtvis 
underlätta vårt arbete”. Framförallt verkar det finnas behov av att öka kompetensen inom 
detta område vilket framgick av fraser som ”Det finns en styrgrupp som är kompetent men 
saknar tid att genomföra arbetet” och”Det behövs ytterligare miljöstrategisk kompetens”.

5. Positiv syn på måluppfyllelsen

Alla de intervjuade ansåg att kommunen var på god väg att uppnå de mål som satts upp inom 
deras område. Fraser som; ”resultatet för 2012 ser mycket bra ut” och ”övertygade om att vi 
kommer att nå målet” tyder på det. Kategori 5 framtogs eftersom motivation och inställning 
är viktig för att kunna uppnå mål.

6. Miljöorganisationen behöver mer övergripande samordning 

Kategori 6 togs fram genom att intervjusvararna uttryckte behov av ett mer övergripande 
arbete med miljöplanen. Det framgick av fraser som; Idag har vi inte någon kommunikation, 
Järfälla kommun saknar en miljöstrateg/samordnare som har ett helhetsansvar och
kopplingen mellan vad som bestäms på ledningsnivå och vad som sker på enhetsnivå väldigt 
liten. 
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4.4 Analys av intervjuerna

Intervjuundersökningen visar att arbetet med effektmålen varierar för de ansvariga. Vid 
upphandlingsenheten har arbetet med effektmålet inte utmynnat i en handlingsplan och 
uppföljningen har då inte heller fungerat tillfredställande. Ännu finns det inget sätt att mäta 
andelen miljömärkta varor och tjänster. Det verkar också brista i kommunikationen med 
leverantörer, vilket antagligen är ett resultat av avsaknaden av en handlingsplan. Det har skett 
en omställning i och med införandet av miljöplanen, men åtgärderna är inte tillräckligt 
samordnade för att en riktig utvärdering ska kunna genomföras. Däremot är kommunen 
medveten om bristerna i uppföljningen och en förändring är på väg att ske i och med 
fokusåret 2013. 
Intervjun med kostkonsulterna visar att förändringar och åtgärder har utförts sedan 
fastställandet av miljöplanen. Kommunikationen verkar också fungera väl med övriga berörda 
av upphandling av livsmedel samt med miljöorganisationen i kommunen. Statistiken visar 
också att effektmålet ser ut att uppnås. Däremot saknas det även inom detta område en tydlig 
handlingsplan som borde ha upprättats vid miljöplanens införande. 

Enheten för miljödiplomering är en del av Järfälla kommuns miljöorganisation och ska vara 
med och stödja verksamheten i att uppnå målen. Intervjun med miljödiplomeraren visar också 
att enheten har stor kunskap om miljöplanen och miljömålen. Insatserna för effektmålen för 
miljödiplomeringen har gett varierande utfall, men det finns här ett tydligare arbetssätt i form 
av planering och uppföljning, vilket gör att resultaten kommer att vara lättare att utvärdera år 
2020. Intrycket av de tre intervjuerna är att miljödiplomeringen genomför det mest 
strukturerade arbetet mot målen, även fast det kanske inte leder till att båda målen för 
miljödiplomeringen uppnås. Detta är naturligt då detta arbete är en del av 
miljödiplomeringens verksamhet som helhet. 
Stödet och kunskapen från miljödiplomeringen är viktig för miljöarbetet, men det verkar ännu 
inte nå ut till hela organisationen. Det ligger ett stort ansvar på miljödiplomeringen som både 
arbetar med diplomering av företag och enheter i kommunen och stödjer hela verksamheten i 
att uppnå miljömålen. Det är endast tre miljödiplomerare i kommunen som arbetar med detta. 
I planeringsstadiet av miljöplanen skulle kommunen försöka underlätta för 
miljödiplomeringsavdelningen genom att fördela arbetet mer till förvaltningarna. Tyvärr har 
ännu inte en sådan förändring skett utan ligger fortfarande i uppstartsfasen. Förhoppningsvis 
leder det arbetet till att miljöplanen får en större förankring i hela kommunorganisationen. 
Intervjuerna med de ansvariga på upphandlings- och livsmedelsenheten visar att effektmålen 
för enheterna är väl kommunicerade, men att miljöarbetet i stort inte är lika tydligt. Däremot 
finns en vilja att lära sig mer om kommunens miljöarbete.

Under genomgången av intervjuerna och framtagandet av kategorierna framgick det att 
Järfälla har många delar som fungerar bra i organisationen kring miljöplanen. Kategorierna 
Kommunikationen god men kan utvecklas och Positiv syn på måluppfyllelsen visar att målen 
anses kunna uppnås på alla avdelningar. Kategorierna Skiftande planering och Skiftande 
uppföljning visar att arbetet ser olika ut på avdelningarna och i arbetet med olika mål. Vissa 
har en mer strukturerat arbetssätt medan andra fortfarande behöver utveckla sitt arbete med 
planen och effektmålen. 
Den kategori som utkristalliserades som huvudkategori utifrån intervjuundersökningen är 
Miljöorganisationen behöver mer övergripande samordning. För ett mer strukturerat och 
genomgående arbete med hela miljöplanen krävs en överblick av arbetet som helhet. 
Planeringen och uppföljningen av hur effektmålen ska uppnås är en mycket viktig del av 
planen och bör vara en del av utformandet av planen från början. Till detta kan också krävas 
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mer resurser till miljöplanens arbete vilket uttrycks i kategorin Mer resurser för ökad 
kompetens.
Fördelning av ansvaret ut till förvaltningarna är en lovande utveckling, men det är fortfarande 
viktigt att det finns tillräckligt med spetskompetens inom miljöområdet på kommunen. Risken 
är att miljöarbetet läggs på personer som redan ansvarar för stora delar av andra områden i
organisationen. Miljöfrågorna och arbetet mot målen är en så pass viktig del i en kommuns 
ansvar, att det krävs resurser och kompetent personal vars huvuduppgift är miljöutveckling.
Förankring av miljöplanen och arbetet mot effektmålen ute i verksamheten är en mycket 
viktig del, men det är lika viktigt med personer som har ett helhetsansvar och som kan 
överblicka arbetet. Intervjusvaren uttrycker också behovet av en miljöstrateg som kan ta ett 
helhetsgrepp om målstyrningen. Den styrgrupp som idag arbetar med miljöplanen verkar inte 
heller ha tid att genomföra det arbete som krävs. Jag tror att en miljöstrateg skulle vara en 
mycket bra tillgång för kommunen, men att även miljödiplomeringen som avdelning skulle 
kunna utvecklas och förstärkas. Det skulle även underlätta för att få kommunikationen om 
miljöplanen att fungera så bra som möjligt. 
I och med framtagandet av Sveriges miljökvalitetsmål kan kommuner och landsting arbeta 
mer inriktat och fokuserat med olika miljöproblem. Men en sådan utveckling av ansvaret 
måste också underbyggas genom hjälpmedel och stöd från staten. Min uppfattning är att det 
ställs högre krav, men att det inte har tillförts nog med resurser för att möta behoven som 
uppkommer i och med dessa krav.

Under min studie blev jag nyfiken på hur införandet av Sveriges miljökvalitetsmål uppfattas i 
andra kommuner och hur arbetet med egna mål har fungerat överlag. I kapitel 5 har jag tittat 
närmare på detta samt tagit del av forskning om hur ett miljöarbete kan ske inom 
organisationer.

4.5 Sammanfattning av resultat från analysen av nyckeltal och 
intervjuer

Min teori utifrån studien av Järfälla kommun är att införandet av miljöplanen har fört med sig 
många positiva förändringar i miljöarbetet, som utformningen av tydliga mål och förankring 
av miljöarbetet ut i verksamheten. För att utveckla arbetet är samordning en av de viktigaste 
aspekterna som behöver förbättras, förslagsvis att anställa en miljöstrateg med en 
samordnande roll kring hela arbetet med miljöplanen. En sådan utveckling kan kräva fler 
resurser än vad som i nuläget läggs på miljöplanen.  
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5 Tidigare forskning

5.1 Hållbarhet i organisationer

I artikeln The shift needed for sustainability presenteras en definition av ett system kallat 
tripple bottom line (TBL)-sustainability, som organisationer kan använda i sitt 
hållbarhetsarbete. Författarna pekar ut fem huvuddelar som organisationer kan bygga upp 
arbetet kring. För det första krävs styrning (governance). Styrningen mot hållbarhet ska vara 
en väl integrerad del av verksamheten och inte vare beroende av engagemang från vissa 
personer i exempelvis ledningen. Ett tydligt ledarskap som bestämmer riktningen och 
upprätthåller engagemanget i arbetet. Höga ledare ska också se till att det finns en bredd på 
kunskaperna inom miljö och att det är ett integrerat system i de flesta delarna i verksamheten.
Den tredje delen är en hållbar affärsplan. En sådan plan bör innehålla en beskrivning av 
situationen idag, mål inför framtiden och implementering. Viktigt är också att fundera på 
vilka intressen som kan komma i konflikt med hållbarhetsplanen och vilka som är de största 
hindren till att målen uppfylls. Det är också bra att tydligt specificera vem som ansvarar för 
vad, i hur målen uppfylls. 
Vidare ska organisationen hitta ett sätt att mäta och rapportera aktiviteterna i verksamheten. 
För att förstå en verksamhets ekologiska påverkan och kunna göra framsteg måste mätningar 
ske kontinuerligt. Även ledningen ska vara inblandad i denna rapportering då det är lätt att 
hållbarhetsfrågorna undervärderas och inte anses lika viktiga som andra faktorer i 
verksamheten. Den sista delen i TBL-systemet är organisationskunskap. För att framgångsrikt 
kunna introducera ett hållbarhetstänk i en organisation, har det visat sig vara viktigt med mer 
kunskap om hur organisationer fungerar och vilka hinder som kan finnas vid 
implementeringen. 
I verksamheten måste det finnas en kultur av att vilja förändras och experimentera med nya 
idéer, för att ett hållbarhetsarbete inte ska kännas som en extra börda. Det är också viktigt att 
alla i organisationen känner sig delaktiga i hur verksamheten fortgår och att det är 
gemensamma mål som sätts upp tillsammans och som är påverkbara. Organisationer har 
också en förmåga att ta till snabba lösningar för att så fort som möjligt uppnå resultat. I ett 
hållbarhetsarbete, men även inom annan utveckling, är det istället lönsamt att försöka skapa 
processer som främjar långssiktig kunskapsinsamling, stödjer kunskapsuppbyggnad och 
bidrar till fortsatt omvandling.27

5.2 Målstyrning

Användandet av nyckeltal i en organisation syftar till att underlätta identifieringen, analysen 
och beskrivningen av förändringar. Nyckeltal ska kunna visa på verksamhetens aktuella 
ställning och samtidigt vara en utgångspunkt för åtgärder. De är viktiga verktyg som grund för 
planering och styrbeslut. Eftersom nyckeltalen är beslutsgrundande ska de vara lättlästa och

                                                            
27 Smith, Peter A.C., Sharicz, Carol, “The shift needed for sustainability”
The Learning Organization Vol. 18 No. 1, (2011), pp. 73-86
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kommunicerbara. För att utnyttja nyckeltalen på bästa sätt krävs en tydlig styrning mot 
uppsatta mål.28

De tre grundstenarna inom målstyrning är; ”Målformulering”, ”Kommunikation” och 
”Resultatuppföljning”. Vid målstyrning i en verksamhet är nyckeltal ett av de främsta 
hjälpmedlen. Organisationen tar då fram tydliga mål som ska uppnås och ofta även delmål.
Målen ska helst vara exklusivt framtagna i en organisation för att målen ska vara uppnåeliga 
för den interna verksamheten. Målen ska vara väl förankrade i verksamheten så att alla känner 
ett ansvar för att uppnå dem. Det krävs engagemang och delaktighet för att dessa ska kunna 
följas upp och utvärderas. Målstyrningen fastställs av ledningen i organisationen som sedan 
delegerar besluten till de anställda för tillämpning. De anställda får vanligen själva bestämma 
vägen till målens uppfyllelse. Det är viktigt att målen kopplas till ett eller flera nyckeltal, 
annars finns det ingen möjlighet att mäta och jämföra utvecklingen.29 30

Vidare krävs ett gott samarbete och en god kommunikation mellan alla parter, såsom chefer, 
politiker och anställda för att målstyrningen ska bli framgångsrik. Den ansvarige inom 
verksamheten bör föra en tydlig intern dialog med de anställda, för att kunna definiera den 
enskildes åtaganden och även för att skapa engagemang inför målarbetet.31

En grundläggande förutsättning för arbetets fortgång är en konstant och produktiv 
resultatuppföljning. Syftet är framförallt att uppföljningen ska kunna vara till hjälp i framtida 
arbete samt som jämförelse med tidigare arbete. Den ska fungera som ett mätinstrument för 
måluppfyllelsen och resursanvändningen som skett i organisationen. Resultatuppföljning bör
utvärdera olika arbetsmetoder samt ligga till grund för fortsatt planering, omprioriteringar och 
nya mål. Det finns en risk att utvärdering sker endast på det som lättast kan tas fram och 
mätas och det kan medföra att annat som kan vara av vikt förbises. Inom stora och komplexa 
verksamheter, som exempelvis kommuner, kan det vara oklart vem som ansvarar för 
uppföljningen. Det kan leda till att uppföljningen antingen uteblir eller att flera personer utför 
samma arbete. Det är därför av vikt att klargöra tydligt vem som innehar ansvaret.32

                                                            
28 Wåhlstedt, Håkan, Resultatredovisning för hållbar utveckling : naturekonomiska principer för 
kommunal tillämpning, s. 83-86
29 Catasús, Bino m.fl., Boken om nyckeltal, s. 35
30 Svensson, Arne, Målstyrning i praktiken, s. 16-19+33
31 Svensson, Arne, Målstyrning i praktiken, s. 18
32 Svensson, Arne, Målstyrning i praktiken, s. 72f
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Figur 2: Målstyrning med Nyckeltal 33

5.3 Styrning med miljömål enligt Sveriges kommuner

Enligt SKL:s rapport Lokala miljömål och nationellt stöd, anser 54 % av Sveriges kommuner 
att miljömålen ger bra stöd i miljöarbetet. De anses bidra till en sammanhållning av 
miljöarbetet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Miljömålen stärker också 
statusen på de lokala miljöfrågorna och sätter dem högre upp på den politiska agendan.
Framförallt är målarbetet en starkt bidragande faktor till det samlade arbetet mot en ekologiskt 
hållbar utveckling. Ofta står olika samhällsmål mot varandra gällande genomförande och 
finansiering, men inom miljö kan flera mål istället samverka. Ett exempel är klimatfrågan, där 
områden som energi, konsumtion, transporter och återvinning kan samordnas för att nå 
klimatmålet.
Till stor del bidrar arbetet med miljömålen till åtgärder för att skydda, återställa och bevara. 
Nio av tio kommuner tycker att miljömålsarbetet har utmynnat i konkreta åtgärder. Ledande 
politiker i kommunerna efterlyser ett ökat statligt stöd för att nå målen. Det gäller framförallt 
inom områden där staten har stort politiskt och fysiskt ansvar. Exempel som lyfts fram är det 
nationella vägnätet samt även annan infrastruktur. De lokala politikerna menar att avsaknaden 
av en samlad statlig politik på liknande områden, begränsar möjligheten till lokala åtgärder.  
Hindren för ett lokalt arbete med miljömålen tycks ha minskat något sedan tidigare 
undersökningar år 2006. Det största hindret anses dock fortfarande vara bristande resurser. 
Andra hinder som lyfts fram är otillräckliga styrmedel, låg politisk prioritet samt bristande 
statligt stöd. Statligt stöd efterlyses framförallt för att höja kompetensen och för samordnade 
och riktade åtgärder för att uppnå målen. Det är bl.a. önskvärt med större samordning med 
andra kommuner inom samma län. Däremot finns det fortfarande en konflikt mellan 
specialdestinerade bidrag från staten och det kommunala självstyret. Men det anses inte vara 
lika känsligt med bidrag kopplade till miljömålen som andra riktade bidrag.

                                                            
33 Jansson, Anna och Kugelberg, Anja, Uppsala kommuns målstyrning mot en ekologisk hållbarhet
med tillämpning av gröna nyckeltal, s. 14
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Kommunerna framhåller vikten av att följa upp och utvärdera effekterna av de lokala 
åtgärderna. För att underlätta arbetet efterlyses utvärderingsverktyg. Det skulle även bidra till 
att underlätta jämförelserna kommuner emellan. Det anses behövas samordning och 
gemensamma metoder för att underlätta kommunernas samlade arbete mot de nationella 
miljömålen. Flera uttrycker att det är kontraproduktivt att varje kommun ska utveckla sina 
egna metoder. Det gäller framförallt för att kunna sätta målen i ett större sammanhang och 
relatera åtgärder till resultat inom andra samhällsområden. Detta anses viktigt för att kunna 
förebygga framtida miljöproblem. Tydligare gemensamma metoder skulle även kunna bidra 
till att förmedla en klarare samlad bild av framstegen inom miljö till medborgare, företagare 
och andra lokala aktörer. Även kopplingen mellan miljöåtgärder och arbetet med hållbar 
utveckling i sin helhet, anses behöva stärkas.
SKL:s utvärdering visar en positiv bild av arbetet med miljömålen på nationell, regional och 
lokal nivå. Däremot anser förbundet att kommunikationen mellan staten och de lokala och 
regionala aktörerna behöver stärkas. Det efterlyses också ett tydligare samarbete mellan olika 
statliga verk för att det statliga budskapet till kommunerna ska vara väl samordnat. SKL vill 
även utveckla länsstyrelsernas roll och ansvarsområden för att kunna anpassa statens stöd 
efter kommunernas behov och samtidigt förstärka en mellankommunal dialog. Fler resurser 
från staten är också önskvärt för kommunerna, främst för att öka kompetensen och ge stöd till 
planeringsinsatser och utveckla arbetet med processer. Det ska även bidra till att öka fokus på 
åtgärder och verktyg för att uppnå miljömålen.34  

Rapporten Working with sustainability, bygger på intervjuer gjorda i utvalda svenska 
kommuner om hållbarhetsarbetet. Den beskriver problem som kostnader, integrering, 
projektberoende och brist på strategiskt riktade resurser. På grund av komplexiteten i 
hållbarhetsarbetet har resurser ofta gått till arbete i projektform som inte alltid har lett till 
långsiktiga lösningar och processer. Projektens uppkomst beror då ofta på frågor som 
tillfälligt får politisk support, men som sedan förlorar uppmärksamhet. Detta gäller framförallt 
för små kommuner som har bristande medel och kunskap till att utveckla ett 
hållbarhetsprogram. Återigen anses kommunerna behöva statlig stöttning i högre grad. 
Miljökoordinater i kommunerna uttryckte missmod över att deras arbete inte följs upp 
nationellt. Kommunerna efterlyser långsiktig finansiering och stöd riktad till miljöarbetet från 
statlig eller regional nivå. 
Ett framgångsrikt exempel är ett projekt som genomfördes i Umeå region, där sex kommuner 
gick ihop för att utforma en regional och lokal hållbarhetsplan. Planen baserades på 
Ålborgdeklarationen, som utformades 1994 och utvecklades 2004. De som skriver på 
deklarationen åtar sig att inom 12 månader beskriva en lokal situation, utarbeta mål för 
ekologisk hållbarhet samt en arbetsplan för att uppfylla dessa mål. Umeåprojektet gjorde att 
även små kommuner fick hjälp i sitt miljömålsarbete, samt gav hållbarhetssträvan en likvärdig 
uppmärksamhet för kommunerna på regional nivå.35

5.4 Analys av tidigare forskning

Genomgången av tidigare forskning stärker min teori om att en tydlig samordning är viktigt i 
kommunen i arbetet mot mål och hållbarhet. Smith & Sharicz  (2011) pekar på vikten av ett 

                                                            
34 Lokala miljömål och nationellt stöd - Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012
35 H. Keskitalo E. Carina, Liljenfeldt, Johanna, “Working with sustainability: Experiences of 
sustainability processes in Swedish municipalities”, Natural Resources Forum 36, 2012, pp. 16–27
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tydligt ledarskap som styr verksamheten och behåller engagemanget hos medarbetarna. 
Ledarskapet är också en del av styrningen som behåller arbetet på rätt kurs. Artikeln visar 
också på att en samordnande roll kan se till så att arbetet för hållbarhet (Miljöplanen) är en väl 
integrerad del av hela verksamheten och att arbetet fortgår på samma nivå. I Järfälla kommuns 
fall skulle det innebära någon med större kontakt med avdelningarna som kan vara ett stöd i 
arbetet mot målen. Den befäster också hur viktigt det är med en god planering innan arbetet 
startar, samt planering för hur och av vem uppsatta mål och resultat ska följas upp och 
rapporteras. Som konstaterades vid kodningen och kategoriseringen av intervjuerna har 
planering och uppföljning i Järfälla kommun, varit bristande i vissa delar som rör miljöplanen. 
Kommunikationen är också en viktig del i uppfyllandet av mål och i synnerhet i en stor 
organisation. Även den kan förbättras i kommunen vilket visas i kategori Kommunikationen
god men kan utvecklas.
Smith & Sharicz  (2011) andra huvudpunkter för ett hållbarhetsarbete En hållbar affärsplan
samt Mätning och rapportering finns redan i Järfälla i och med Miljöplanen. De viktigaste 
punkterna som kommunen brister i utifrån TBL-systemet är alltså styrningen och ledarskapet.

Forskningen om styrning mot mål (kapitel 5.2) poängterar också att det krävs tydlighet med 
vem som innehar ansvaret över dialogen med de anställda och vem som gör vad i de olika 
delarna av måluppfyllelsen. Den visar också på att en god resultatuppföljning inte bara 
innebär kontroller av förändringar i nyckeltalen, utan även utvärdering av vilka resurser som 
använts och vilka arbetsmetoder som har lett till resultatet. Detta för att det ska kunna göras 
jämförelser av olika tillvägagångssätt för att i framtiden kunna effektivisera verksamheten. I 
Järfälla kommun finns i de flesta fall en resultatuppföljning av nyckeltalen men det saknas en 
överblick av hela arbetet. Det gör att den viktiga återkopplingen mellan de olika 
verksamheterna och vad som fungerar och vad som kan behöva förbättras inte genomförs på 
ett tillfredställande sätt. Forskningen pekar också på att det här kan vara något som lätt 
förbises i stora organisationer som kommuner. 
  
Teorin utifrån min studie av Järfälla kommun är att miljöorganisationen behöver förstärkas 
och att någon med en samordnande roll kring arbetet med miljöplanen skulle vara en stor 
tillgång till arbetets fortgång. Ur kodningen framgick också att fler resurser krävs för en sådan 
utveckling. Det är en fråga om prioriteringar och hur framgångsrikt kommunen vill att arbetet 
med miljöplanen ska bli. Studierna av hur Sveriges kommuner arbetar med miljömål visar 
också att flera kommuner uttrycker behov av större stöd från statligt och regionalt håll. Det 
finns i många fall brist på kunskap om hur ett framgångsrikt miljömålsarbete enligt Agenda 
21 ska genomföras. Det upplevs vara ett viktigt arbete men som har resulterat i extraarbete i 
kommunernas verksamhet som inte har givits tillräckliga resurser. Framförallt efterfrågas 
resurser till ökad kompetens inom området. Som konstaterades i kapitel 4.4 så faller ansvaret 
om miljömålen i Järfälla kommun på personal med i huvudsak andra arbetsuppgifter. Så 
verkar också vara fallet i flera av Sveriges kommuner. Överlag efterfrågas också större 
kunskap om hur ett arbete mot miljömål kan genomföras. På samma sätt som kommuner 
internt ska utvärdera sitt miljömålsarbete så behöver kommunernas arbete jämföras med 
varandra för att bedöma hur olika arbetssätt fungerar och vad som ger ett framgångsrikt 
resultat. Mer kommunikation med staten om kommunernas behov är önskvärt och här spelar 
länsstyrelserna en viktig roll. Gemensamma åtagande på regional nivå har också visat sig vara 
lyckosamma och har underlättat för kommunerna.   
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6 Diskussion och slutsatser

6.1 Diskussion

Järfälla kommun har tagit fram en tydlig miljöplan med välformulerade mål och 
ansvarsområden. Framtagandet av Miljöplan 2010-2020 verkar ha varit väl förankrad i 
verksamheten och stora delar av organisationen har varit delaktig. Miljömålen och 
effektmålen i sig är tydliga och lätta att förstå och är uppföljbara genom tillhörande gröna 
nyckeltal. Det finns även uppdrag kopplade till målen som ska fungera underlättande i arbetet 
med att uppnå dem. 

Min genomgång av kommunens miljöredovisningar och statistiken på nyckeltalen de senaste 
åren, visar att arbetet med målen just nu ger varierande resultat. Både effektmålen för andelen 
ekologiska livsmedel och antalet miljöcertifierade/diplomerade företag är på god väg att 
uppnås även innan slutåret 2020. Målet för andelen inköpta miljömärkta varor och tjänster är 
fortfarande ett frågetecken då det ännu inte tagits fram ett tillfredställande sätt att mäta antalet. 
Däremot ser prognosen bättre ut för det kompletterande nyckeltalet för upphandling; andelen 
upphandlingar belagda med miljökrav, som idag ligger på strax under 100 %. Effektmålet om 
att alla kommunenheter ska ha uppnått nivå guld i miljödiplomeringen, har en bit kvar för att
uppnås. Där behövs fortfarande ytterligare åtgärder sättas in. Uppföljningen visar ändå att fler 
enheter ansluter sig till diplomeringen och idag deltar alla enheter, vilket tyder på att även 
antalet enheter på guldnivå kan stiga inom några år. 
Jag ställer mig frågande till uppföljningen av miljödiplomerade företag. I miljöredovisningen
och även på Järfälla kommuns webbplats för miljöuppföljning; Miljöläget i Järfälla, 
redovisas siffror för antalet företag som deltar i miljödiplomeringen. Eftersom effektmålet
gäller antalet färdiga diplom, ger inte den redovisningen en helt rättvis bild. Det är 
problematiskt eftersom det är den information som ges ut till allmänheten och även internt i 
kommunen. Den statistik som jag har fått från miljödiplomeringsavdelningen, och som jag 
använder i resultatdelen av den här rapporten, visar istället att kommunen ännu inte har 
kommit så långt i arbetet med diplomeringen. Jag anser att denna uppföljning bör ses över om 
miljöredovisningen ska bli helt trovärdig. Effektmålet om minst 100 st. 
miljöcertifierade/miljödiplomerade företag ser ändå ut att uppnås, då antalet miljöcertifierade 
företag har stigit ordentligt under flera år. 

Järfälla kommun har idag ett väl fungerande målsystem där ansvaret för effektmålen är 
fördelade över verksamheten. Mätbara gröna nyckeltal som är kopplade till effektmålen gör 
att utvecklingen över tid är lätt att följa. Även uppföljningen av de gröna nyckeltalen ligger på 
effektmålens ansvariga och sammanställs av miljöplaneraren i den årliga miljöredovisningen.
Det som saknas är tydliga handlingsplaner för hur kommunen planerar att uppnå målen, 
rutiner för hur arbetet kommer att se ut samt uppföljning och utvärdering av hur arbetet har 
fungerat. Detta framgick under kategoriseringen av de genomförda intervjuerna av anställda 
inom kommunen. Kategorierna som togs fram var; 1. Skiftande planering, 2. Skiftande 
uppföljning, 3. Kommunikationen god men kan utvecklas, 4. Mer resurser för ökad 
kompetens, 5. Positiv syn på måluppfyllelsen och 6. Miljöorganisationen behöver mer 
övergripande samordning. Ur dessa kategorier framgick kategori 6 som en huvudkategori och 
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som sedan blev min slutgiltiga teori för studien. Arbetet med miljöplanen som helhet behöver 
samordnas och organiseras. Jag saknar en övergripande handlingsplan för hela miljöplanen 
och kopplingen till tidigare miljöplaner och dess utförande och utvärdering. Det är något som 
borde ha upprättats redan under arbetet med miljöplanen och vid införandet 2010. I förslaget 
till miljöplanen finns vissa riktlinjer för åtgärder till effektmålens ansvariga, men dessa kan 
mer liknas vid idéer och förslag än tydliga åtgärdsprogram. Dessa idéer verkar inte heller ha 
förankrats i kommunens organisation vilket har lett till att förslagen inte har utvecklats vidare. 
Vissa av förslagen har bildat de uppdrag som hör till de olika delarna av miljöplanen, men 
dessa har inte heller utnyttjats så som de har kunnat. Exempelvis har det ännu inte tagits fram
handlingsplaner för att öka inköpen av ekologiska livsmedel samt miljömärkta varor och 
tjänster. Det visar sig bl.a. genom att det ännu inte finns ett sätt att mäta antalet inköpta 
miljömärkta varor och tjänster. Uppföljningen av de andra nyckeltalen fungerar bra och 
effektmålen ser ut att uppnås fram till utsatt år. Men när utvecklingen ser bra ut kan det 
medföra att det inte sker någon utredning av hur resultaten faktiskt har uppnåtts. Det är viktigt 
för jämförelser med andra effektmål samt arbetet med dessa, men även för framtida 
miljöplaner och åtgärder. För effektmål som kräver ytterligare insatser, behövs en tydlig 
uppföljning för att utreda vad som fungerar och ger resultat. Trots att det ännu är osäkert hur 
arbetet med vissa av de gröna nyckeltalen ska fortgå, finns det en positiv inställning till att 
miljömålen kommer att uppfyllas, vilket visas i kategorin Positiv syn på måluppfyllelsen. 
Det framgick under genomgången av referenslitteraturen att ledarskap och styrning är en 
grundläggande del av att uppnå uppsatta mål i en organisation. Ett ledarskap innebär också att 
det blir tydligare vem som innehar ansvaret för de olika delarna av planen. Ett  förslag som 
framkom vid intervjuerna var att en miljöstrateg skulle anställas och ha en koordinerande roll 
över miljöplanen. Det skulle vara en stor tillgång för arbetet och framstegen med miljöplanen.
En miljöstrateg skulle kunna se över planeringen och uppföljningen av miljöplanen som 
helhet och utvärdera arbetsgången med miljömålen på de olika avdelningarna. En sådan 
person skulle även vara en länk i kommunikationen om miljömålen och även i relation till 
annat miljöarbete i kommunen. Idag kommuniceras arbetet främst genom den miljöstrategiska 
gruppen, men det ges inte tillräckligt med tid för att arbetet ska kunna utvärderas så som det 
hade behövts. En förhoppning är också att arbetet med att fördela miljödiplomeringens arbete 
ut till förvaltningarna fortskrider på ett bra sätt. Idag har diplomeringsavdelningen en stor 
arbetsbörda som kan underlättas genom att fler deltar i deras arbete. Diplomeringen är en 
viktig del av kommunens verksamhet då de sköter det övergripande arbetet med kommunens 
miljöledningssystem. Just nu behöver avdelningen förstärkas för att den ska kunna användas 
på bästa sätt.

Det framgick också av intervjuerna att fler resurser krävs till det övergripande miljöarbetet i 
kommunen. Om dessa nödvändiga förändringar ska kunna genomföras behöver arbetet med 
målen prioriteras högre.
Enligt rapporten från SKL om kommunernas arbete med miljömålen är det överlag ett 
problem med otillräckliga resurser. För att kunna uppnå miljömålen och upprätta ett eget 
strategiskt kommunalt miljöarbete, behövs mer stöd från staten och högre kompetens inom 
området. Kommunerna efterlyser bl.a. verktyg och hjälpmedel för att utforma arbetet och 
utvärdera det på ett bra sätt. Det är något som är önskvärt även för Järfälla kommun. Det är 
viktigt att kommunerna behåller sin autonomitet, men i det här fallet behöver kommunerna 
extra statligt stöd. Det skulle kunna utformas vägledning och underlag för kommuner att 
använda sig av om det anses önskvärt. För detta skulle även behovet av resurser kunna räknas 
ut för varje kommun beroende på kommunens storlek. Stöd skulle även kunna ges till 
utformningen av de lokala miljömålen och eventuella miljöplaner, eftersom det idag sker 
skiftande prioriteringar i olika kommuner. Detta skulle underlätta för kommunerna som idag 
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behöver utforma sitt eget arbetssätt, vilket det inte alltid finns tid eller tillräcklig kompetens 
för. Det skulle även spara arbete då det idag sker planering och utformning av miljöstrategier i 
alla kommuner med varierande resultat. Istället skulle arbetet kunna samordnas och 
överblickas av exempelvis länsstyrelserna. En sådan samordning skulle även underlätta den 
viktiga uppföljningen och utvärderingen av resultaten. Det skulle också göra det lättare att 
analysera skillnader på olika kommuner och vad skillnaderna kan bero på. Det är inte 
meningen att det kommunala miljöarbetet ska kunna förbises, utan alla kommuner behöver 
och ska kunna arbeta med de åtgärder för miljön som är nödvändiga inom dess område.

6.2 Slutsatser

När jag började min forskning om miljöarbetet i Järfälla kommun så ställde jag mig 
framförallt 4 frågor:

1. Hur har utvecklingen av kommunens nyckeltal sett ut mellan år 2007-2012, är 
kommunen är på väg att uppnå de uppsatta miljömålen?

2. Hur har miljöarbetet förändrats sedan miljöplanens införande år 2010? Har 
miljöplanen hjälpt kommunen i arbetet?

3. Hur arbetet bakom dessa resultat har sett ut? Finns det ett tydligt arbetssätt? 
4. Är miljöplanen en väl integrerad del av verksamheten? 

Genom min genomgång av kommunens nyckeltal samt intervjuer med ansvariga i kommunen 
så har jag fått en god förståelse för miljöarbetet i kommunen. 
Miljömålen som är uppsatta i del 2, Det miljömedvetna Järfälla i Järfälla kommuns miljöplan 
är på god väg att uppnås. Flera av målen kan även nås redan innan utsatt år. Uppföljningen av 
de gröna nyckeltalen som är kopplade till målen fungerar väl för de flesta mål och visar 
tydligt målens utveckling. Däremot behövs fortfarande ett tillfredställande sätt att mäta 
andelen miljömärkta, inköpta varor och tjänster. Miljöplanen har gett kommunen ett mer 
strukturerat sätt att arbeta mot att bli en mer ekologiskt hållbar kommun samt 
tillvägagångssätt att följa upp utvecklingen över tid. Som svar på frågorna 1 och 2 och den 
första delen av min teori utifrån studien är att en miljöplan hjälper ett kommunalt miljöarbete 
genom att tillföra riktning och målstyrning som får verksamheten att arbeta mot uppsatta mål.  
Svaren på fråga 3 och 4 utmynnar i att det som saknas är en större samordning kring arbetet 
med målen. Det behövs tydliga handlingsprogram som är uppföljbara och går att utvärdera 
under tid. Detta bör instiftas både för miljöplanen som helhet men även för de olika delarna 
och effektmålen i sig. Om det finns tydliga strukturer för detta skulle det kunna appliceras på 
alla delar som rör miljöplanen. Det skulle göra det lättare att utvärdera och jämföra olika 
arbetsrutiner och effektmål med varandra. Avsaknaden av en tydlig struktur beror mycket på 
att det inte finns tillräckligt med personal som arbetar med miljöplanen som helhet. 
Personerna som ansvarar för miljöplanens olika delar och den styrgrupp som överblickar 
arbetet och rapporterar till förvaltningarna, har även andra uppdrag i kommunen, vilket gör att 
arbetet inte får det fokus som det behöver. Det behövs en central, styrande hand som jobbar 
mot miljömålen. Inom miljödiplomeringsenheten finns stor kunskap och kompetens som
skulle behöva nå ut till större delar av kommunens verksamhet. En utveckling och 
förstärkning av denna enhet hade därför också gynnat kommunen. För detta behövs mer 
resurser till arbetet med miljöplanen.
Avsaknaden av ett tydligt arbetssätt att jobba med de nationella miljömålen är ett problem i 
Sveriges kommuner idag. Detta märks även delvis på min studie över Järfälla kommuns 
miljömålssystem. Det behövs ett större stöd från statligt håll för att samordna och organisera 
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det mycket viktiga miljöarbetet. Många kommuner behöver verktyg och strategier för hur 
målen bäst kan implementeras i verksamheten och även resurser från statligt håll till att 
utveckla detta arbete.
Som svar på fråga 3 och 4 och den andra delen av min teori, så visar genomgången av Järfälla 
kommun att samordning är en av de viktigaste komponenterna för att positivt utveckla en 
kommuns miljöarbete. För detta kan det behöva tillföras mer resurser till miljöarbetet i stort 
och även ett ökat statligt och regionalt stöd till kommunerna.

6.3 Förslag till fortsatt forskning

Under denna studie har det uppkommit flera intressanta frågor inom området med det 
kommunala arbetet för att uppnå miljömålen. Det skulle självklart vara givande med en 
uppföljning av resultaten för Järfälla kommuns miljöplan vid slutåret 2020, hur det idag 
påbörjade arbetet har fortskridit och hur utfallet blev. Det skulle även vara intressant att se hur 
arbetet med de två andra delarna av kommunens miljöplan fungerar och om arbetet sker på 
olika sätt med miljöplanens olika effektmål. Vidare skulle även jämförelser kunna göras 
mellan Järfälla kommun och miljömålsstyrning i andra kommuner, för att undersöka hur 
kommunen ligger till nationellt i hur arbetet utformas och fortgår. 
Något som också väckt mitt intresse under den här studien, är hur staten hanterar 
kommunernas verksamhet i att uppnå de nationella miljömålen. Arbetet med miljömål för att 
koordinera miljöarbetet är fortfarande nytt och i utformningsfasen. Kommunerna har ålagts 
med högre krav som ännu inte kan infrias helt och arbetet är idag inte så effektivt och
fruktsamt som det skulle kunna vara. Vidare forskning skulle kunna göras om hur det behov 
av stöd som kommuniceras från kommunerna, tas om hand regionalt och statligt. Vad sker i 
arbetet för att stödja kommunerna och samordna arbetet för att uppnå de nationella 
miljömålen?
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Vad har ni för befattning i kommun och hur ser er roll ut i arbetet med effektmålen? 

Hur ser planeringen för att uppnå effektmålen ut?

Hur har arbetet förändrats sedan införandet av den nya miljöplanen?

Hur ser uppföljningen av resultaten ut?

Hur kommuniceras effektmålen och miljöplanen till övriga berörda?

Hur tycker ni att organisationen kring arbetet med miljöplanen fungerar?

Tror ni att målen för ert område kommer att uppnås?

Finns det något som skulle kunna förbättra arbetet för att uppnå målen? 

Är resurserna tillräckliga för att ni ska kunna uppnå målen, både gällande ekonomi och 
kompetens?
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Bilaga 2

Koder och kategorier

1. Skiftande planering

inte något strukturerad planering
vi ska skapa en handlingsplan
utveckla rutiner och riktlinjer
Planeringen för att nå målet innefattar utbildning, kommunikation, upphandling.
vi ska marknadsföra miljödiplomeringen mera
Det finns ingen speciell plan för effektmålen i sig
planer för att utveckla miljödiplomeringens verksamhet
Det finns också dokumentation av planeringen för att jobba med uppdragen som knyter an till 
de olika målen
kommunen ska se över hur verksamheten med miljödiplomeringen kan utvecklas
verksamhetsplanerar vi varje år
miljödiplomerarnas arbete kan fördelas till förvaltningarnas kanslier och miljöombud i 
framtiden

2. Skiftande uppföljning

få tid för en bra avtalsuppföljning
Kollar vi inte…ingen garanti
tydligare med våra miljökrav
kommer att förändras under året
strukturerad avtalsuppföljning med miljöfokus kan vara ett sätt att nå målen
resultatet har än så länge varit tillfredställande. 
Uppföljning av 2012 års resultat ser bra
Vi dokumenterar och redovisar till kommunen
uppföljning på programmet
följer varje kvartal upp
följer vi också upp målen för att se hur det går och var vi ska sätta in åtgärder
avstämningar på verksamhetsplanen som är dokumenterad

3. Kommunikationen god men kan utvecklas

Idag har vi inte någon kommunikation
kommer under året att hitta förutsättningar för det.
Planeringen för att nå målet innefattar utbildning, kommunikation, upphandling.
kommunicerar även med livsmedelsproducenter och grossister
Köksträffar, Ekologiska gruppen, via www.jarfalla.se, och miljöbarometern
Det behövs ytterligare miljöstrategisk kompetens
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Internt sker kommunikationen i miljöstrategiska gruppen
Det finns en styrgrupp som är kompetent men saknar tid att genomföra arbetet
ska sedan rapportera till sin förvaltning
börjar arbeta mer utåtriktat mot medborgarna

4. Mer resurser för ökad kompetens

resurserna kan vara något knappa
Kan inte svara på det idag
få tid för en bra avtalsuppföljning
Kollar vi inte…ingen garanti
Vi tror att de resurser som krävs kommer att tillskapas
resurserna styr
större resurstilldelning skulle troligtvis underlätta vårt arbete     
Det behövs ytterligare miljöstrategisk kompetens
När det gäller kompetens så kan vi alltid bli bättre och öka vår kunskap
De ekonomiska resurserna är i nuläget tillräckliga. Ska målen uppnås kanske det behövs mer 
resurser
börjar arbeta mer utåtriktat mot medborgarna
bör det läggas mer pengar på detta måls genomförande
Men för att verkligen förändra medvetenheten så behövs det antagligen göras riktigt bra och 
kvalitativa insatser som kostar mer pengar
våra vardagliga arbetsuppgifter som vi har bra med resurser till
Det finns en styrgrupp som är kompetent men saknar tid att genomföra arbetet 

5. Positiv syn på måluppfyllelsen

berörda i kommunen ska uppmärksammas om miljökrav
kommer under året att hitta förutsättningar för det.
övertygade om att vi kommer att nå målet
Idag har vi inte något bra sätt att mäta antalet inköpa miljömärkta varor och tjänster men 

kommer att få möjlighet att mäta
resultatet för 2012 ser mycket bra ut
resultatet har än så länge varit tillfredställande
Uppföljning av 2012 års resultat ser bra ut
Ja, med en liten reservation för målet om att alla verksamheter ska ha guld 2020

6. Miljöorganisationen behöver mer övergripande samordning

Idag har vi inte någon kommunikation
vi kostkonsulter arbetat självständigt. Övriga frågor i miljöplanen kan vi inte uttala oss om
kommunen ska se över hur verksamheten med miljödiplomeringen kan utvecklas
miljödiplomerarnas arbete kan fördelas till förvaltningarnas kanslier och miljöombud i 
framtiden
Det behövs ytterligare miljöstrategisk kompetens
börjar arbeta mer utåtriktat mot medborgarna
Lite mer övergripande miljöarbete sker numera
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Halvdant. Det finns en styrgrupp som är kompetent men saknar tid att genomföra arbetet
Järfälla kommun saknar en miljöstrateg/samordnare som har ett helhetsansvar 
Arbetet med miljöplanen har i stort sett fungerat bra
Anställ en strateg eller samordnare
Om varje förvaltning har ett övergripande diplom där miljöplansfrågorna behandlas skulle 
arbetet ute på enheterna lättare kunna kopplas till miljöplansarbetet och målen som finns i 
planen
Nerifrån och upp arbetet är jätteviktigt och ska bevaras
kopplingen mellan vad som bestäms på ledningsnivå och vad som sker på enhetsnivå väldigt 
liten
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