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Bakgrund: En kommun granskas intensivt av dess omgivande samhälle där skandaler och 

utmärkelser skapar ett externt tryck som pressar organisationer till att reagera. När ett 

externt tryck uppstår förändras rådande samhällssyn och påverkar organisationers 

strategiska handlande mot upprätthållande av legitimitet. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva Växjö kommuns interna handlande efter att ett 

externt tryck uppstått genom en utmärkelse- Europas grönaste stad. 

 

Metodval: Studien består av en kvalitativ intern fallstudie. Studien utgår ifrån granskning 

av offentliga dokument i kombination med ostrukturerade intervjuer som skett genom ett 

snöbollsurval. 

 

Slutsatser: Studien visar på hur kommunen bemött det externa trycket utmärkelsen 

medfört genom sitt handlande. Detta visas utifrån strategisk anpassning mot det externa 

trycket. Då två externa tryck motsäger varandra visar kommunens handlande på en 
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Title: How an external pressure leads to an internal act 

 

Background: A municipality is exposed to intense scrutiny by its surrounding community, 

where scandals and awards create an external pressure forcing organizations to react. 

When an external pressure arises it changes the prevailing view of society and affects 

organizations' strategic actions toward maintaining legitimacy. 

 

Purpose: The purpose of the study is to describe the municipality of Växjö's internal 

actions caused by an external pressure through an award- greenest city in Europe. 

 

Method: The study consists of a qualitative internal case study. The study is based on the 

review of public documents, in combination with unstructured interviews conducted by a 

snowball sample. 

 

Conclusions: The study shows how the municipality responded to the external pressure 

the award entailed, by their actions. This is shown based on strategic alignment against the 

external pressure. When two external pressures contradict each other the municipality's 

actions show adaptation to the one considered creating most value. By acquiescence Växjö 

reacts to the external pressure of being given the title, Greenest city in Europe. 
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1. Inledning 

I kapitlet kommer en kort bakgrund till ämnet att presenteras. En beskrivning 

av bakomliggande problem för forskningen lyfts fram och diskuteras. Vidare 

beskrivs syfte och avgränsningar som gjorts för studien. Slutligen illustreras 

uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

En kommun är en organisation som granskas intensivt av dess omgivande samhälle och 

inte minst av media (Johansson, 2011). Media har en central roll i att framhäva såväl 

positiv som negativ publicitet och bidrar till att forma ett samhälles uppfattningar kring 

organisationer och dess handlande (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). En skandal är 

en situation som påverkar en omgivnings intresse och granskning av en kommun, något 

som skapar ett tryck på en kommuns interna handlande. Genom en skandal styrs 

handlande inte längre på initiativ från kommunen utan istället ifrån dess omgivande 

samhälle (Johansson, 2011). Såväl media som samhället i stort pressar kommuner till 

förändring, något som en kommun måste förhålla sig till. “Att reagera är närmast en 

självklarhet.”- Johansson, 2011 s. 51. Detta innebär att kommuner måste forma sina 

handlingar utefter vad samhället anser vara rättsligt. Kommuner styrs under sådan press 

inte proaktivt utan snarare genom reaktioner. Dessa reaktioner är en strävan efter att 

återfå, genom skandalen tappad, legitimitet (Johansson, 2011). Kommuner är 

organisationer som måste förhålla sig till offentlighetsprincipen, vilket innebär att 

kommuner är öppna organisationer, som skapar förutsättningar för omgivningen att enkelt 

kunna följa dess handlande (Johansson, 2004). Det öppna förhållningssättet medför 

samtidigt ett ökat medvetande hos allmänheten (Regeringskansliet, 2013) och i samspel 

med fortsatta uppdagade skandaler, har detta gett upphov till en allt hårdare granskning av 

organisationer (O’Donovan, 2002). Allmänhetens utökade medvetande är något som 

ständigt pressar organisationer som måste bemöta denna press på ett rättsligt sätt 

(O’Donovan, 2002). 

Ett flertal olika företagsskandaler har under de senaste decennierna uppdagats runt om i 

världen. Det talas om redovisningsfusk, korruption och annan ekonomisk brottslighet 

(SOU 2004:107). Kommunala verksamheter, med tillgång till skattemedel är inget 
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undantag (Motion 1999/2000:K352). Gävleskandalen 1996, Göteborgsskandalen 2010 

(DN, 2013) och skandalen i Staffanstorp 2013 (SVT, 2013) är bara några få exempel på 

när kommunal verksamhet inte bedrivs som planerat. När en skandal uppmärksammas, 

utformas åtgärder för att reda upp verksamheten. Ett yttre externt tryck pressar 

organisationer till en intern handling, ofta genom någon form av förändring (Johansson, 

2011). En situation där en påvisad skandal lett till en intern handling är Motalaskandalen 

som uppmärksammades 1995. Skandalen uppmärksammade att kommunala tjänstemän 

och ledande politiker använt sig av skattepengar för att finansiera privata resor. Dessa 

resor kallades för “konferenser”, som i verkligheten aldrig ägde rum. Efter att skandalen 

uppmärksammats tvingades ett flertal av de ledande politikerna till att avgå. Detta visar på 

en intern handling som en reaktion på ett externt tryck (Johansson, 2002). Att reagera på 

ett externt tryck menar Johansson (2011) görs av organisationer i syfte att visa på att de 

tagit åt sig av samhällets åsikter. Reaktionen blir en avgörande faktor till hur en 

organisation kvarhåller legitimitet. I exemplet ovan blir de politiska ledarnas avgång en 

tydlig handling som mot omvärlden visar på hur organisationen svarar på det externa 

trycket. Det är just hur organisationer reagerar och anpassar sig efter samhällets åsikter 

som Merton (1938) menar avgör en organisations legitimitet. I ett fall då en skandal 

uppstår är det därför viktigt att organisationen snabbt och precist bearbetar problematiken 

och handlar utifrån vad omvärlden anser vara rättsligt (Johansson, 2011). Förtroende och 

legitimitet beskriver Johansson (2002) är viktigt för ett samhälles organisationer då det 

innebär en förutsättning för att kunna bedriva planerad verksamhet vidare. 

Skandaler är dock inte det enda som pressar organisationer till att agera. Även positiva 

utmärkelser av olika slag tilldelade organisationer skapar riktlinjer för kommande 

handlingar. Detta avspeglas av många svenska kommuners utmärkelser under senare år. 

Exempelvis utsågs Umeå kommun 2014 till Europas kulturhuvudstad, någonting som 

påverkade kommunens handlande i form av satsningar på kultur och näringsliv (Umeå, 

2014). En annan kommun som även fått en etikett på framgångsrikt arbete är Norrköping 

kommun som 2013 utsågs till Årets studentstad, vilket motiverade till ett utökat handlande 

genom ett bredare samarbete mellan studenter och näringsliv (Norrköping, 2014).  

Växjö kommun är ett ytterligare exempel på en organisation som tilldelats en utmärkelse, 

nämligen Europas grönaste stad (Växjö kommun, 2015b). 
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Varumärket Europas grönaste stad skapar förväntningar i och utanför Växjö, 

detta ställer krav på att tydliga miljöhänsyn tas i alla politiska beslut och att 

Växjö är snabbare i omställningen till ett hållbart samhälle än andra platser i 

omvärlden.- Växjö kommun, 2015a s. 5.  

År 2007 utsågs Växjö till Europas grönaste stad av den brittiska tv-kanalen BBC, och 

andra internationella medier hakade snabbt på (Johansson, intervju 2015; Växjö kommun, 

2015b). Utmärkelsen Europas grönaste stad är ett bevis på ett lyckat miljöarbete. 

Kommunen bär titeln med stolthet och utmärkelsen marknadsförs flitigt (Växjö kommun, 

2015b). Växjö kommun har som vision att bidra till en hållbar utveckling av konsumtion 

och produktion som skall ske på ett så resurseffektivt och giftfritt sätt som möjligt (Växjö 

kommun, 2007). Redan på 70-talet inleddes stora miljösatsningar inom kommunen med 

omfattande sjörestaureringar. Sedan utmärkelsen 2007 har klimatpolicys, transportsystem 

och energiframställning utvecklats och idag är de gröna variablerna en självklarhet som 

kommunen ständigt strävar efter att förbättra (Energi- och miljöcentrum Varberg, u.å.). 

Gemensamt för en skandal eller en utmärkelse är att de båda leder till en intern handling, 

som svar på ett externt tryck, vars syfte är att förbättra det som är dåligt och utveckla det 

som är bra (Johansson, 2011). På samma sätt som ett externt tryck leder till ett internt 

handlande, menar March & Olsen (2004) att ett externt tryck också skapar förändring i 

rådande samhälle. Författarna nämner hur Sovjetunionens framfart i Europa medförde att 

tidigare traditioner kom att ifrågasättas och nya perspektiv växte fram. Oliver (1991) 

menar på att organisationers handlande vid ett påvisat externt tryck tillämpas utifrån olika 

strategier, vars anpassning sker till vad organisationen eftersträvar att uppnå. 

Av Johanssons (2011) forskning kring hur ett externt tryck leder till en intern handling 

tillsammans med March & Olsens (2004) studie kring hur ett externt tryck skapar 

förändrade perspektiv i ett samhälle, väcktes en nyfikenhet kring Växjö kommuns 

utmärkelse. Genom Olivers (1991) förklaring av hur olika strategier formar ett handlande 

skapades en intressant aspekt i hur Växjö kommun handlar mot den tilldelade 

utmärkelsen. Då stor del av den befintliga forskningen inom området fokuserar på 

skandalers påverkan eller hur externa tryck skapar förändring i samhället, saknas 

information om vad en positiv utmärkelse innebär för ett internt handlande. Området för 

denna studie tar därmed en annan vinkling av vad tidigare forskning framhäver inom ett 

externt tryck och dess påverkan på internt handlande. Utifrån ovan diskussion skapas 
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förutsättningar för intressanta infallsvinklar samtidigt som området kan bidra till att skapa 

samhällsnytta. 

Med utgångspunkt i diskussionen ovan kommer utmärkelsen Europas grönaste stad ses 

som ett externt tryck, och studien avser att besvara följande frågeställning. 

• Hur har utmärkelsen Europas grönaste stad påverkat Växjö kommuns interna 

handlande inom miljöarbete? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förstå, tolka och sedan förklara hur utmärkelsen Europas 

grönaste stad har påverkat det interna handlandet inom miljöarbeten och miljösatsningar i 

Växjö kommun. Studien bidrar till en ökad förståelse om hur handlande kan påverkas 

utifrån ett externt tryck, genom en beskrivning av hur handlande skett i detta specifika fall. 

1.3 Avgränsningar 

Studien berör ett antal olika områden och målsättningar som Växjö kommun ständigt 

arbetar med för att själva kunna se sig vara Europas grönaste stad. För att kunna se hur 

utmärkelsen påverkat Växjö kommuns interna handlande har en dokumentstudie 

genomförts. Vi kommer i uppsatsen även att studera internt handlande genom dokument i 

tre kommunala fastighetsbolag. Detta för att se hur kommunens handlande eventuellt haft 

en påverkan på kommunala bolag. Tyngdpunkt kommer att ligga i att försöka förstå och 

beskriva hur det externa trycket lett till interna handlingar inom kommunens och de olika 

bolagens miljöarbete. 
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1.4 Uppsatsens vidare disposition 

 

 

Uppsatsens andra kapitel redogör för vald forskningsstrategi- och design samt studiens metodansats 

och tillvägagångsätt vid datainsamling. Kapitlet avser att för läsaren, redogöra för studiens 

samtliga val och förhållningssätt. 

Kapitlet avser att förklara nyinstitutionell sociologi, hur sociala normer och regler skapar något 

som kan liknas ett externt tryck och hur dessa påverkar en organisations handlande. Kapitlet 

beskriver hur samhällen ger upphov till nya utmaningar för organisationer, där institutionella 

regler blivit en viktig aspekt för hur organisationer uppnår legitimitet och en långsiktig överlevnad. 

Uppsatsens fjärde kapitel består av insamlad empirisk data från Växjö kommun. Materialet har 

skapat förståelse för utmärkelsen Europas grönaste stad och hur denna påverkat kommunens 

handlande. I kapitlet framhävs vår tolkning av kommunens handlande mot det externa trycket genom 

granskning av det insamlade datamaterialet.  

I kapitel fem kopplas insamlad empirisk data samman med institutionell teori, som sedan 

analyseras. Analysen är uppdelad i tre områden som sedan kommer ligga till grund för det 

avslutande kapitlet. 

Kapitel 2- Metod 

Kapitel 3- Teori 

Kapitel 4- Empiri 

Kapitel 5- Analys 

Avslutningsvis påvisas våra slutsatser, utifrån ovan gjorda analys med koppling till den 

problemdiskussion som uppsatsen är baserad på. Kapitlet avser att svara på studiens 

forskningsfråga där det även kommer presenteras kritik mot genomförd studie samt förslag till 

vidare forskning. 

Kapitel 6- Slutdiskussion 

Figur 1: Uppsatsens vidare disposition. 
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2. Metod 

Kapitlet behandlar och diskuterar val av forskningsstrategi- och design, 

metodansats samt tillvägagångssätt vid datainsamling. Motivering görs till 

varför en kvalitativ fallstudie anses lämplig för studiens syfte. Urval och 

intervjuteknik presenteras och redogörs för samt följer en motivering till en 

kvalitativ innehållsanalys för bearbetning av data. Kapitlet avslutas med att 

diskutera källkritik samt forskningsetiska frågor. 

 
2.1 Metodansats 

För att vi genom denna studie skall kunna få en förståelse av hur ett externt tryck påverkat 

interna handlingar i Växjö kommun har datainsamlingsmaterial kompletterats med 

teoretiska antaganden. För att identifiera hur utmärkelsen Europas grönaste stad har 

påverkat miljöarbetet i Växjö kommun så har vi först behövt definiera ett externt tryck, 

vad det innefattar och innebär. För detta gjordes ett förarbete kring skandaler och andra 

utmärkelser för att se ifall dessa lett till några interna handlingar i andra organisationer. Av 

tidigare förkunskaper visste vi att den institutionella teorin berör samspelet mellan 

organisationer och omgivande aktörer, men vi var inte tillräckligt pålästa för att se om 

teorin skulle kunna anpassas på vår studie. Av denna anledning valde vi att fördjupa oss i 

den institutionella läran som sedan tydliggjorde att den nyinstitutionella sociologin var 

anpassningsbar för studien av Växjö kommuns fall, då teorin berör utomstående aktörers 

påverkan på institutioner och institutioners handlingsmönster. Denna teoretiska bas 

utgjorde sedan grunden för den empiriska datainsamlingen. Då vi studerar Växjö kommun 

som ett enskilt fall med koppling till sedan tidigare inläst institutionell teori, kan 

metodansatsen liknas vad Patel & Davidson (2011) beskriver som abduktion. Att först läsa 

på om teori, hjälper oss att tolka och förstå teorins innebörd och hur denna hänger samman 

med studiens problem. Således ger denna vägledning till vilket empiriskt material som 

skall samlas in om det enskilda fallet. För att trovärdigt kunna påvisa hur ett externt tryck 

påverkat Växjö kommuns interna handlande, eftersträvas en objektiv bild av kommunens 

arbetssätt. 
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2.2 Forskningsstrategi 

Studiens problemformulering och dess syfte har gjort att vi begränsat teoriinsamlingen i 

den nyinstitutionella sociologin till delar som berör institutionella tryck och isomorfistiskt 

handlande. För att se hur ett externt tryck påverkat Växjö kommuns interna handlande, har 

vi gjort en djupgående dokumentstudie som berör kommunens miljöarbete, via olika 

offentliga dokument. En dokumentstudie har valts för att skapa en helhetsbild över Växjö 

kommuns handlande kring miljöfrågor, samtidigt som vi anser att dokumenten tydligt 

visar på kommunens handlande. Genom den breda bas av dokument som granskats har vi 

kunnat se över ett flertal olika infallsvinklar på kommunens handlande efter utmärkelsen, 

något som vi strävat efter för att kunna påvisa ett verkligt och trovärdigt resultat. Vi tycker 

att studien kräver en djupgående analys av offentliga dokument för att tydligt kunna 

påvisa en kollektiv riktning i kommunens handlande som i sin tur kan svara på studiens 

forskningsfråga. 

Forskningen utgår ifrån en kvalitativ forskningsstrategi med motivering till Kvale & 

Brinkmanns (2014) förklararing att kvalitativa studier pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen. Enligt Merriam (2009) söker kvalitativa forskare förklara och klarlägga 

ett fenomen, hur det ser ut och fungerar. Detta anser vi väl stämma överens med vår studie 

som söker förklara Växjö kommuns handlande utifrån ett externt tryck, där institutionell 

? 

Teori 

Nyinstitutionell sociologi 

! 

St
ud

ie
ns

 In
rik

tn
in

g 

• Externt tryck 

• Intern handling 

Växjö kommun 

Figur 2: Studiens tillvägagångssätt. 
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teori legat till grund för förståelsen av detta externa tryck. Då vårt syfte inte är att 

generalisera Växjö kommuns interna handlande vid ett påvisat externt tryck, utan vår 

strävan är att förstå kommunens handlande mot utmärkelsen Europas grönaste stad, blir 

detta specifika fall grunden till en kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013; Patel & 

Davidson, 2011). Dock skall inte förbises att tillvägagångssättet vid studien kan 

generaliseras för studium av liknande karaktär, studium som syftar till att undersöka ett 

externt trycks påverkan på ett internt handlande (Bryman & Bell, 2013). 

2.2.1 Metodkritik 

Något av den kritik som riktas mot kvalitativ forskning anser Bryman & Bell (2013) vara 

att kvalitativa undersökningar medför alltför subjektiva bedömningar. Detta då forskaren 

vid kvalitativa studier anses besitta osystematiska uppfattningar om vad som är av 

betydelsefull karaktär för studien (Bryman & Bell, 2013). Vi har tagit till oss denna kritik 

och bemött den genom att eftersträva ett objektivt förhållningssätt till de dokument som 

granskas i studien. Detta för att höja studiens reliabilitet och validitet. Ett objektivt synsätt 

i studiens fall leder till att forskarna påverkas mindre av externa faktorer och 

trovärdigheten för studiens innehåll ökar (Gillispie, 1960). Strävan mot ett objektivt 

förhållningssätt till studiens datamaterial anser vi kunna upprätthållas då dokumentstudien 

inneburit att distans funnits mellan oss och Växjö kommun, något som Deacon, Golding, 

Murdock & Pickering (2007) hävdar symboliserar en objektiv forskning. Genom att 

studera ett antal olika dokument inom flertalet miljöområden minskar risken för en 

subjektiv framställning av material som skett i marknadsföringssyfte. Vi har genom 

granskningen av dessa dokument eftersträvat att finna gemensamma ståndpunkter inom 

miljöområdet som tydligt kan återkopplas till respondenters svar. Således anser vi att våra 

tolkningar baseras på trovärdiga samband. 

2.3 Forskningsdesign 

Studien har genomförts som en intern fallstudie. Stake (1995) förklarar en intern fallstudie 

med syftet att skapa förståelse kring en viss specifik situation. I forskningsstudiens fall är 

Växjö kommun området vars detaljerade fakta hämtas från och utmärkelsen Europas 

grönaste stad är den specifika situationen. Anledningen till varför en fallstudie valts är att 

vi intresserar oss för ett unikt fall, i detta fall Europas grönaste stad utan grund för 

generaliserade resultat (Andersen 2012; Yin, 2007). Då syftet med studien är att belysa 

hur ett externt tryck påverkat interna handlingar inom Växjö kommun, blir också hur det 
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externa trycket påverkat kommunens handlande, forskningens huvudfråga. Denna typ av 

frågeställning, som inleds med hur är enligt Yin (2007) ett typexempel på en fallstudie. Då 

vi studerar och observerar handlingar i Växjö kommun, har vi gjort bedömningen att en 

fallstudiedesign är tillämpbar, utifrån Yins (2007) diskussioner och resonemang. 

2.4 Urval 

Begreppet urval förklarar Bryman & Bell (2013) syftar till att presentera en forskares val 

av empiriskt material och hur forskaren sedan väljer ut detta material beroende på en 

studies praktiska genomförbarhet. Vi har valt Växjö kommun som studieobjekt då 

möjligheten uppstod att kunna studera en unik utmärkelse och hur denna utmärkelse 

påverkat Växjö kommuns handlande. Detta beskriver Bryman & Bell (2013) vara ett 

bekvämlighetsurval, och detta urval har också legat till grund för studien. Givet studiens 

omfattning valdes Växjö kommun även genom dess geografiska placering. Ett starkt 

bekvämlighetsurval presenterar Deacon et. al (2007) som ett urval som baseras på 

kopplingar till undersökningssyftet hos olika “grupper”. Växjö kommuns utmärkelse 

Europas grönaste stad har i allra högsta grad koppling till frågeställningen om ett externt 

trycks påverkan på interna handlingar. Givet detta så genomförs ett starkt 

bekvämlighetsurval för undersökningssyftet. Deacon et. el (2007) beskriver vidare att ett 

svagt bekvämlighetsurval är ett resultat av nära tillgänglighet till valt studieobjekt. I vårt 

fall anser vi att denna typ av bekvämlighet kunnat möjliggöra en större kontaktbas på 

kortare tid. 

För att få information om Växjö kommuns handlande tog vi kontakt med kommunens 

projektchef Paul Herbertsson samt kommunens miljöstrategiska chef Julia Ahlrot. Vid ett 

första möte med Ahlrot träffade vi även miljösamordnaren Henrik Johansson. Vid ett 

senare möte med Herbertsson. P konstaterades att vi behövde kompletterande information 

från andra organisationer inom kommunkoncernen. Efter samtal med Herbertsson. P valde 

vi att begränsa studien till byggsektorn och kommunala fastighetsbolag då såväl 

Herbertsson. P (intervju, 2015) som offentliga dokument påvisar stora miljösatsningar i 

denna sektor. Begränsningar skedde till tre av de fyra kommunala fastighetsbolagen på 

grund av utebliven kontakt. Genom Herbertsson. P kom vi i kontakt med Växjöbostäder 

AB:s ekonomichef Tommy Ljung samt fastighetschefen på Videum AB, Patrik Hjelm. 

Efter ett möte med Ljung konstaterades snabbt att även Växjöbostäder AB:s projektchef 

Carina Herbertsson skulle närvara vid en senare intervju. Intervjun med Ljung och 
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Herbertsson. C ledde till ytterligare en kontakt, nämligen till Vidingehem AB:s 

fastighetschef Bengt Karlsson. Bryman & Bell (2013) förklarar detta förfarande som ett 

snöbollsurval. För oss och denna studie har detta snöbollsurval varit viktigt för att kunna 

få en helhetsbild av situationen i Växjö kommun efter utmärkelsen 2007, samtidigt som 

det underlättat vår strävan efter ett objektivt förhållningssätt till det empiriska 

datamaterialet. Detta då snöbollsurvalet använts som komplement till offentliga dokument 

och då flertalet intervjuer ägt rum. 

2.5 Insamling av data 

Då syftet med studien är att från teori kunna dra slutsatser om hur Växjö kommuns 

handlande efter utmärkelsen Europas grönaste stad påverkats, har detta krävt en hög grad 

av empirisk datainsamling för att skapa trovärdighet för forskningen. För att kunna skapa 

en helhetsbild av kommunens handlande och för att kunna dra vad vi anser rättsliga 

slutsatser kring hur ett externt tryck leder till interna handlingar inom Växjö kommun, har 

vi valt att använda oss av primärdata. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) förklarar 

primärdata som data forskare själva samlar in. Primärdata har vi samlat genom en 

dokumentstudie bestående av miljöprogram, budgetar, miljöstrategier samt 

årsredovisningar. Vidare har vi använt oss av ostrukturerade intervjuer (se bilaga 1) 

(Bryman & Bell, 2013) samt genom ett utskick av en egengjord enkät (se bilaga 2) som 

klargör fastighetsbolagens förhållningssätt till kommunens uppsatta mål vid ny- och 

ombyggnationer sedan 2007. Den stora utbredningen av primärdata, anser vi har varit en 

viktig faktor för att kunna konkretisera studiens slutsats och samtidigt upprätthålla en 

trovärdig beskrivning av Växjö kommuns handlande. 

Våra huvudsakliga informationskällor som består av ett flertal offentliga dokument och 

intervjuer motiveras främst av möjligheten som ges för uppföljning vid användning av 

dessa två insamlingsmaterial. Detta är något (Yin, 2007) poängterar vara framgångsrikt 

vid användning av dessa typer av informationskällor. Den breda bas av dokument som 

använts för denna studie har under arbetes gång ständigt kunnat följas upp, vilket vi anser 

värdefullt för djupet i studien. Intervjuerna som består av ett snöbollsurval har en tydlig 

fördel jämfört med andra informationskällor. Denna fördel är att intervjuer skapar 

möjlighet för lättare kontroll av information då frågor vid tveksamheter kan omformuleras 

eller förklaras vidare (Andersen, 2012). Snöbollsurvalet har för denna studie varit till stor 

hjälp och samtidigt påverkat trovärdigheten för studien positivt. Vi anser att 
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trovärdigheten kunnat förstärkas genom snöbollsurvalet då studien inte baseras på vad en 

enda part tycker. Genom att bejaka vad ett flertal olika respondenter anser om 

utmärkelsens påverkan på kommunens handlingar anser vi att en tyngd skapas. Då vi har 

möjlighet att jämföra respondenternas svar kan vi därmed utläsa likartade ståndpunkter i 

det som sägs. Information från intervjuer har också kunnat säkerställas i annan primärdata 

i form av dokument, som visar på en strävan efter ett objektivt förhållningssätt till data. 

2.6 Intervjuteknik 

För att möjliggöra en öppen ingång till studien ville vi föra en öppen diskussion med 

respondenterna inom snöbollsurvalet. Vi lät respondenterna berätta fritt om deras 

upplevelser och tankar kring ämnet. Således undvek vi att försätta respondenterna i något 

som kan liknas en utfrågning, vilket kan påverka studien negativt (Bryman & Bell, 2013). 

En utfrågning är något Yin (2007) menar kan uppstå genom att frågor är negativt laddade 

eller kan uppfattas som påhopp. Av denna anledning ansåg vi det vara viktigt att föra en 

öppen dialog med våra respondenter. Vi ser även detta som en nyckelfaktor till hur rättslig 

fakta och förståelse delges. Bryman & Bell (2013) förklarar detta angreppsätt, intervjuer 

med avsaknad av förutbestämda frågor som ostrukturerade intervjuer. Att genomföra 

studien på detta vis har inneburit att empirisk data inte formats efter vår egen tolkning och 

förståelse av teoretiska ståndpunkter. Då respondenter istället kunnat tala fritt har 

erfarenheter och kunskap kunnat utbytas, vilket vi anser varit viktigt för att senare kunna 

dra slutsatser och koppla dessa till teori (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vi anser 

att det förhållningssätt vi använt oss av medfört att forskningen blivit både bredare och 

djupare genom ett nära samarbete med respondenter, där bägge parter engagerat sig i 

forskningens utveckling. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) förklarar att då vanliga 

samtal, genom en öppen ingång till studien, sker mellan forskare och respondenter är det 

vanligt att forskare får en djupare inlevelse där oväntade aspekter kan uppkomma inom 

utredningsområdet. 

2.7 Enkätutformning 

Snöbollsurvalet har varit en nyckelfaktor till hur vi kunnat tillgodose oss nya riktlinjer och 

infallsvinklar över hur det externa trycket påverkat Växjö kommuns interna handlande. 

Det är i enighet med detta snöbollsurval som vi valt att utveckla en matris för att belysa de 

tre kommunala fastighetsbolagens förhållningssätt till kommunens miljömål. Matrisen är 

gjord i form av en enkätundersökning och återfinns i bilaga 2. Eriksson & Wiedersheim-
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Paul (2014) förklarar enhetlighet mellan respondenters svar som en fördel vid 

enkätanvändning. Matrisen påvisar aspekter inom miljöarbete utefter kommunens 

miljöprogram. Enkäten utformades tillsammans med Carina Herbertsson och Tommy 

Ljung på Växjöbostäder AB. 

2.8 Analysmetod 

Studien inleddes genom dess abduktiva ansats med läsning om olika teoretiska 

ståndpunkter inom den nyinstitutionella sociologin. Den institutionella teorin valdes för 

studiens teoretiska referensram genom tidigare förkunskaper och dess tydliga anknytning 

till tidigare forskning om kommunala skandaler. Sökmotorerna One Search samt Google 

Scholar användes för att förse oss med relevant information om teoretiska ståndpunkter. 

Sökord som har använts för denna studie är: Institutional theory, neo institutional 

sociology och isomorphism, external pressure. Den teoretiska läsningen lade grunden för 

en uppföljning i form av en fallstudie, detta i syfte att studera hur dessa teoretiska 

ståndpunkter stämmer överens med Växjö kommuns verklighet. Denna kvalitativa 

forskning har utvecklats efter hand då information systematiskt analyserats genom att teori 

ständigt kopplats med empirisk insamlad data. Förhållningsättet liknas i många avseenden 

det Merriam (1994) förklarar vara en kvalitativ forskning, där forskningen utvecklas med 

tiden, efter att en generell forskningsfråga fastställts. Den teoretiska avgränsningen 

gjordes till nyinstitutionell sociologi och närmare bestämt till strategiskt handlande och 

isomorfism. Empirisk avgränsning gjordes med inriktning på miljöarbete inom 

byggsektorn. Ytterligare avgränsning gjordes till tre kommunala fastighetsbolag för att 

tydligt kunna dra kopplingar mellan kommunens miljöprogram och hur dessa eventuellt 

påverkar kommunkoncernens fastighetsbolag till isomorfistiskt handlande. Studien som 

baseras på en granskning av offentliga dokument anser vi lämpa sig för en kvalitativ 

innehållsanalys, då vi söker identifiera Växjö kommuns handlingar inom miljöarbete som 

kan kopplas till ett externt tryck. Enligt Patton (2002) definieras en kvalitativ 

innehållsanalys vara en process där forskaren söker koda och kategorisera mönster i det 

empiriska materialet. Då studien inletts med läsning av institutionell teori innebär detta 

också att den teoretiska ramen varit faktorn som skapat riktlinjer för den empiriska 

datainsamlingen. Förhållningssättet, där kodning sker mot teori är något Hsieh & Shannon 

(2005) definierar vara en riktad innehållsanalys. Det empiriska datamaterialet har vi sökt 

koda genom att låta respondenter självmant berätta om hur de upplevt utmärkelsen 

Europas grönaste stad och vad denna haft för påverkan på kommunens handlande. Även 
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genom kontinuerlig granskning av de offentliga dokument som studien bygger på har vi 

kunnat utläsa ett handlingsmönster inom kommunen, vars tydliga kopplingar görs till 

utmärkelsen Europas grönaste stad. Genom att tydligt upplysa respondenterna om 

studiens syfte och involvera dem i utvecklingen av studien har relevant material kunnat 

ställas mot teoretiska ståndpunkter för att kunna förklara kommunens handlande. Då 

studien bygger på hur kommunens handlande har påverkats av utmärkelsen har även 

kontakt med de kommunala bolagen skapat möjlighet för att kunna påvisa ett eventuellt 

isomorfistiskt handlande. 

Av ovan beskrivande tillvägagångssätt är analysen är uppdelad i 3 områden med 

utgångspunkt i centrala delar i teorin; externt tryck, internt handlande och isomorfism. 

Denna uppdelning anser vi vara väsentlig och tydlig för att kunna knyta an teori och 

empiri samtidigt som det medför en tydlig struktur genom arbetet. Under studiens gång 

har vi ständigt varit medvetna om att Växjö kommuns fall är en specifik händelse. Vår 

strävan med studien är inte att skapa ett generaliserbart resultat, utan att skapa en 

trovärdighet och validitet kring Växjö kommun och dess unika utmärkelse. 

 

2.9 Källkritik 

Genom att anta ett källkritiskt synsätt på de vetenskapliga texter som uppsatsen bygger på 

söker vi stärka forskningens validitet. Litteratur och vetenskapliga artiklar har legat till 

grund för datainsamlingen inom ämnesområdet institutionell teori. För att stärka 

trovärdigheten på de teoretiska källorna har vi granskat ett antal olika forskares verk inom 

ämnet för att kunna utläsa stora författare som ofta citeras. Av denna anledning har vi 

använt primärkällor så långt som möjligt. Detta för att sekundärkällor enligt Trost (2014) 

ofta innehåller tolkningar som inte behöver spegla originalförfattarens mening. 

Institutionell - 

teori 

Empiri 

• Europas grönaste stad 
• Dokument  
• Kommunala bolag 

Teori 

• Externt tryck 
• Intern handling 
• Isomorfism 

Analys 

Figur 3: Analysmetod och kodning av data. 
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Författaren menar vidare att även översättningar kan ses som sekundärdata då de besitter 

en tolkning av text, som påverkat vår studies trovärdighet negativt då vi behövt utgå från 

engelska originalkällor. Vår tolkning av engelsk teori har vi försökt i den mån det är 

möjligt komplettera med svensk litteratur och på sådant sätt kunna reducera risken för 

feltolkning. Genom en stark trovärdighet förklarar Bryman & Bell (2013) såväl som Patel 

& Davidson (2011) hur en studies pålitlighet stärks. För oss har det varit viktigt att så 

tydligt som möjligt definiera den institutionella teorin och framför allt hur ett externt tryck 

leder till en intern handling. Det för att kunna dra tydliga slutsatser om Växjö kommuns 

interna handlande mot att vara Europas grönaste stad. Genom att ta hänsyn till ett flertal 

källor, som ovan beskrivits, där dessa ställs mot varandra, stärks källornas äkthet, något 

som Trost (2014) nämner som ett av fyra kriterier för att bedöma trovärdigheten hos en 

källa. De övriga tre benämns tid, beroende och tendentiöshet och beaktas i denna studie på 

följande sätt. Då studien utgår ifrån den nyinstitutionella sociologin som växte fram under 

70- talet ansåg vi det vara relevant att utgå ifrån forskning inom ämnet som skett under 

denna period och framåt. 70-talet anser vi inte vara alltför avlägset historiskt och har 

därför gjort bedömningen att information hämtad från denna tid inte särskiljer sig särskilt 

mycket från texter på senare tid. Samhället har givetvis förändrats under denna tid men vi 

anser inte att detta skett i sådan utsträckning att teorin inte är anpassningsbar på dagens 

organisation. Av denna anledning anser vi källorna vara väsentliga för denna studie. Då 

primärkällor jämförts med varandra har vi sett att olika forskare tenderar att hänvisa till 

varandra i stor utsträckning. Detta tolkar vi som ett svagt beroendeförhållande då 

forskningen tenderar att bygga på samma grunder fast med olika infallsvinklar på resultat 

(Trost, 2014). Den tendentiösa aspekten anser vi inte tydligt kunna argumentera för eller 

emot. De tidigare forskarnas eventuella partiskhet är svår att utläsa för omfattningen av 

denna studie då vi själva begränsat oss i valet av teori. 

2.10 Etiska överväganden 

Reflektioner kring etiska överväganden har löpt under hela uppsatsarbetet för att 

säkerställa en god och regelrätt forskning. Etiska regler och förhållningssätt att ta hänsyn 

till vid forskning rör deltagandes integritet, anonymitet och konfidentialitet. För en korrekt 

utformad forskning presenteras fem etiska regler; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och annonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar 

(Bryman & Bell, 2013). 

 20 



  
Metod 

 
  

De offentliga dokument som legat till grund för studien innebär att mindre tyngd kunnat 

läggas vid informations- och samtyckeskravet. För de medverkande har dock syftet med 

forskningen presenterats tydligt, även frivillighet till medverkan har presenterats givet vad 

informationskravet och samtyckeskravet innebär (Bryman & Bell, 2013). De har blivit 

tillfrågade om deltagande, med rätt till anonymitet om så önskas i enlighet med 

konfidentialitets- och annonymitetskravet (Bryman & Bell, 2013). Samtliga respondenter 

har gått med att deras namn och befattning publiceras. Studien som berör hela Växjö 

kommuns handlande saknar anknytning till enskilda individer. Studien besitter således 

ingen känslig information om enskilda individer och därför anser vi nyttjandekravet vara 

uppfyllt. Då vi inte innehar någon känslig information kan ingen sådan information 

publiceras i något annat syfte än forskningens avsikt och därmed kränks inte heller någons 

integritet. Respondenternas svar har efter en sammanställning återkopplats till respektive 

respondent för att säkerställa tolkning och framställning av den information som delgivits 

oss. Således reduceras risken för att våra subjektiva bedömningar och tolkningar 

snedvrider det empiriska materialet. 

2.11 Tolkning av Empiri 

Den genomförda dokumentstudien presenteras genom en analytisk granskning av 

insamlad empirisk data. Empirikapitlet följer således en analytisk berättelse. Denna 

uppdelning anser vi varit viktig för att kunna skapa en helhetsbild av hur utmärkelsen 

Europas grönaste stad påverkat Växjö kommuns handlande.  

2.12 Kapitelsammanfattning 

Studiens syfte är att förstå och förklara hur ett externt tryck, Europas grönaste stad, 

påverkat Växjö kommuns handlande inom miljöarbeten och miljösatsningar. För att 

uppfylla studiens syfte har en kvalitativ intern fallstudie genomförts med något som kan 

liknas en abduktiv metodansats. Datainsamlingen har skett genom en dokumentstudie som 

kompletterats med ostrukturerade intervjuer genom ett snöbollsurval. Även en mindre 

enkät har tilldelats respondenter för att kunna sammanställa en matris över genomförda 

byggprojekt sedan 2007. För att skapa en så hög validitet och reliabilitet som möjligt har 

forskningsetiska såväl som källkritiska förhållningssätt ständigt tagits i anspråk och 

beaktats under studiens gång.
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3. Teori 

Kapitlet behandlar institutionell teori, och närmare nyinstitutionell sociologi. 

Med hjälp av externa tryck, institutionella regler och isomorfism diskuteras hur 

verksamheter förändrar internt handlande beroende av den yttre sociala 

miljön. Avsnittet avser att förklara hur sociala normer och regler, som blivit 

allt mer uppmärksammat i det moderna samhället, påverkar en organisations 

stabilitet och dess långsiktiga överlevnad. 

 
3.1 Institutionell teori 

Institutionell teori syftar till att förstå hur omvärlden kan påverka organisationer och 

organisationers handlande (Oliver, 1991). Denna påverkan skapas utifrån samhällets 

allmängiltiga regler och normer. Att handla i enighet med dessa regler och normer skapar 

förutsättningar för en långsiktig överlevnad och ett allmänt socialt stöd i form av 

legitimitet (March & Olsen, 2004). 

3.1.1 Institution 

För att förstå institutionell teori måste först begreppet institution närmare förklaras. 

Chapin (1928, som citerad i Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012 s. 279) förklarar 

en institution som ett resultat av att individer vid upprepade tillfällen interagerar med 

varandra för att tillgodose sina behov, och genom detta handlande skapas olika mönster. 

DiMaggio & Powell (1983) beskriver institutioner som produkter av mänskligt handlande. 

Detta innebär dock inte att institutionerna behöver vara medvetet utformade (DiMaggio & 

Powell, 1983). 

Individer inom en institution försöker tolka och utläsa ett accepterat beteende, vilket 

innebär lärdom om vilka regler och normer som gäller för den aktuella institutionen 

(March & Olsen, 1989). Eriksson-Zetterquist et. al (2012) menar att individer använder 

dessa lärdomar som erfarenheter när de ställs inför nya obekanta situationer. Detta 

förhållningssätt hos medlemmar inom en institution medför ordning, stabilitet, 

förutsägbarhet och förmåga till anpassning.  March & Olsen (1989) menar att 

organisationer och människor anpassar sig till lämpliga beteenden i syfte att undvika kaos 

och oreda. Douglas (1986) beskriver en liknande förklaring som Eriksson-Zetterquist et. al 
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(2012) och menar att institutioner hjälper människor att skapa ordning, för att kunna förstå 

och kontrollera sin omvärld. Eriksson-Zetterquist et. al (2012) förklarar vidare att 

samtidigt som institutioner hjälper människor att hantera och tolka osäkra situationer, 

begränsar de även alternativa tolkningar av världen. Kunskap hos individer är något som 

kan manipuleras när denna kunskap skiljer sig från institutionens. Detta innebär att 

institutioner bidrar till att koda individers förväntningar på olika händelser. Resultatet av 

detta blir att individer lättare kan hantera något som tidigare ansetts som osäkert 

(Eriksson-Zetterquist et. al, 2012). 

3.2 Nyinstitutionell sociologi 

Meyer & Rowan (1977) är två av flertalet författare som haft stor påverkan på framväxten 

av den nyinstitutionella sociologin som ifrågasätter det rationella synsättet inom den 

traditionella organisationsteorin. Den nyinstitutionella sociologin menar att synen på det 

traditionella effektivitetskravet inte kan vara den huvudsakliga byggstenen inom 

organisationer. Istället framhäver författarna vikten av att förhålla sig till uppsatta 

institutionella regler för att på sådant sätt uppnå social acceptans i form av legitimitet. 

DiMaggio & Powell (1983) som även dessa två varit framgångsrika inom den 

nyinstitutionella sociologiforskningen förklarar att strävan efter social acceptans genom ett 

handlande utefter institutionella regler formar organisationer och skapar ett isomorfistiskt 

beteende, där organisationer börjar efterlikna varandra. 

En formell organisation förklarar Meyer & Rowan (1977) som olika system med syfte att 

kontrollera och koordinera aktiviteter, givet en strävan kring en effektiv verksamhet. Det 

moderna samhället har dock medfört en förändring i organisationers struktur och dess 

utformning, där den externa miljön nu tas i högre beaktning. Den tidigare synen på 

effektivitet som ett mått på framgång har nu fått konkurrens av samhället och samhällets 

olika aktörer. Framgång menar Meyer & Rowan (1977) nu istället kan definieras genom 

en organisations förmåga att anpassa sig till olika institutionella regler. 

3.2.1 Externt tryck 

Ett externt tryck är ett yttre tryck som kan leda till ett förändrat handlande. Det externa 

trycket kan ta form av institutionella regler (March & Olsen, 2004). Berger & Luckmann 

(1967) förklarar att institutionella regler är inbyggda i samhällets tolkningar och 

uppfattningar om vad som anses legitimt. Starbuck (1976) menar vidare på att dessa regler 

enkelt kan tas för givet alternativt understödjas av lagar. 
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Institutionella regler som myter 

Meyer & Rowan (1977) förklarar att institutionella regler fungerar som myter som bygger 

på olika typer av förhållningssätt och policies i samhället. Dessa kan vara av tvingande 

karaktär som skapats utifrån sociala åsikter, från den allmänna opinionen, genom 

skolsystemet eller genom lagar (Meyer & Rowan, 1977). Att organisationer tar till sig 

dessa myter och tillämpar dem i sitt handlande kan ses som en strävan att framstå som 

både rationella och legitima (Eriksson-Zetterquist et. al 2012). Organisationers strävan 

efter legitimitet medför en anpassning och ett handlande utefter samhällets myter. 

Organisationer inom ett samhälle förhåller sig till samma myter och handlar därefter 

likartat (Meyer & Rowan, 1977). March & Olsen (2004) förklarar att framgångsrikt 

handlande efterliknas, en process som Meyer & Rowan (1977) kallar isomorfism. Vidare 

betonar Meyer & Rowan (1977) att organisationer som misslyckas med att tillämpa dessa 

myter i den formella strukturen kan komma att ses som irrationella och riskerar att försätta 

sig i en hotad framtidssituation med förlorad legitimitet. 

3.2.2 Isomorfism 

Meyer & Rowan (1977) förklarar isomorfism som ett viktigt kriterium för att kunna 

fastslå en stabilitet och en framtida överlevnad. Författarna lyfter tre punkter som 

beskriver isomorfismens påverkan på organisationer; 

1. Organisationer efterliknar andra organisationers beteende i syfte att uppnå 

legitimitet, oberoende av handlingens faktiska effektivitet. 

2. Organisationer tillämpar ett externt accepterat mönster för att kunna definiera och 

utforma en egen struktur för att bli framgångsrik. 

3. Genom isomorfism tillämpas allmängiltiga koncept, vilket reducerar oordning och 

skapar stabilitet i organisationer. 

Den forskning Meyer & Rowan (1977) lade för begreppet isomorfism vidareutvecklade 

DiMaggio och Powell (1983). Detta begrepp syftar till att förklara varför organisationer 

tenderar att efterlikna varandra och hur de väljer att tillämpa institutionella regler i sin 

organisationsstruktur (DiMaggio & Powell, 1983). Det i syfte i att uppnå legitimitet i den 

institutionella miljön. Författarna särskiljer mellan tre olika former av institutionell 

isomorfism; tvingande, normativ och härmande. 
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• Den tvingande isomorfismen är ett resultat av såväl formella som informella 

påtryckningar från organisationer med starkt inflytande i samhället. Även 

kulturella förväntningar i rådande omgivning föder fram en sorts tvingande 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Meyer & Rowan (1977) förklarar att då 

stora inflytelserika organisationer och myndigheter utvidgar sitt inflytande i det 

sociala samfundet, skapar detta en högre grad av tvingade isomorfism bland 

samhällets organisationer. DiMaggio & Powell (1983) förklarar vidare att 

resultatet av detta ses genom en högre grad av homogenitet bland organisationer 

inom ett specifikt område. 

• Härmande isomorfism uppkommer genom en känsla av osäkerhet inom 

organisationer. Denna osäkerhet uppmuntrar i många fall en härmande handling. 

Osäkerhet uppkommer till exempel när en organisation möter en spridning av 

innovationer eller då målen för organisationen är tvetydiga. Organisationer kan 

välja att imitera andra, mer framgångsrika organisationer, istället för att försöka 

lösa problem som uppstår på egen hand. På detta sätt kan framgång uppnås 

samtidigt som organisationen upprätthåller legitimitet, i den bemärkelsen som 

organisationen vars beteende härmas (DiMaggio & Powell, 1983). 

• Normativ isomorfism uppkommer främst ur professionalisering. 

Professionalisering definieras enligt DiMaggio & Powell (1983 s. 152) “as the 

collective struggle of members of an occupation to define the conditions and 

methods of their work, to control ‘the production of producers’ (Larson, 1977 s. 

50), and to establish a cognitive base and legitimation of their occupational 

autonomy.” Perrow (1974) hävdar att normativ isomorfism innefattar två aspekter 

av professionalisering; den första utgår ifrån formell utbildning och den andra 

uppkommer genom skapandet av professionella nätverk. Universitet och annan 

utbildning bidrar till utveckling av normer för organisationer, dess chefer och 

personal. Professionella nätverk skapas av de gemensamma normerna som 

utbildning ger upphov till. Det innebär ökade likheter mellan individers tänk och 

handlande, vilket formar det organisatoriska beteendet inom en sektor (DiMaggio 

& Powell, 1983). 
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 3.2.3 Internt handlande 

Ett internt handlande kan förändras av påverkan från institutionella regler (Berger & 

Luckmann, 1967). Meyer & Rowan (1977) poängterar att institutionella regler och 

effektivitetskriteriet i formella organisationer ibland kan ses som motstridiga. 

Samordningen mellan de två variablerna medför att organisationen antingen offrar 

effektiviteten i arbetet eller riskerar en minskad legitimitet. Det försvårar koordineringen 

av det dagliga arbetet och ett glapp kan skapas mellan den formella 

organisationsstrukturen och den dagliga verksamheten (Meyer & Rowan, 1977). För att 

förbättra anpassningsförmågan till förändringar i omgivningen kan organisationens 

formella struktur frikopplas från den dagliga verksamheten (Meyer & Rowan, 1977; 

March & Olsen, 1976; Weick, 1976). Frikoppling förklarar Meyer & Rowan (1977) vara 

ett sätt organisationer kan upprätthålla effektivitet i sitt arbete samtidigt som de kan ta 

hänsyn till samhällets regler och rutiner, någonting som skapar förutsättningar för 

framgång då legitimitet kan kvarhållas. 

Mänskligt handlande inom institutioner 

Ett mänskligt handlande förklarar March & Olsen (1995, i March & Olsen, 2004 s. 689) 

drivs av regler av vad som anses vara ett lämpligt beteende inom en institution, vilket de 

benämner som “The logic of appropriateness”. ”The logic of appropriateness” förklarar 

författarna som att individer anpassar sitt beteende för att detta skall gå i enighet med 

institutionens normer, oavsett handlandets konsekvenser (March & Olsen, 2004). 

Författarna menar att aktörer utgår ifrån institutionella regler, skapade utifrån kollektiva 

värderingar, för att förhålla sig till ett lämpligt beteende. Merton (1938) förklarar att 

legitimitet uppnås genom ett påvisande av hur man utför någonting snarare än av den 

substantiella prestationen i vad man gjort. March & Olsen (2004) menar även att en 

organisation måste kunna påvisa och försvara sitt handlande, oavsett om det är det allmänt 

accepterat eller ej för att kunna kvarhålla social acceptans. 

March & Olsen (2004) förklarar hur organisationer som söker stärka sin identitet genom 

ett allmänt accepterat handlande, anpassar sitt handlande när regler och situationer i 

samhället förändras. Författarna poängterar att samhälleliga förändringar ofta kan medföra 

ovisshet. March & Olsen (1995 i March & Olsen, 2004 s. 694) förklarar vidare att 

processer vid förändring noga måste studeras och observeras, för att på ett lämpligt sätt 
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kunna översätta institutionella regler till ett matchande internt handlande. För att ett 

handlande skall kunna leda till ett önskvärt tillstånd kan ett handlande behöva förändras 

eller ersättas beroende på given situation (March & Olsen, 2004). Författarna påpekar 

dock att regler och normer inte alltid styr vad som anses som ett lämpligt handlande. 

Författarna poängterar vikten av förstå processen av hur regler och mänskligt handlande 

hänger ihop och hur detta samband kan stärkas eller försvagas genom ett specifikt 

handlande. Thompson (1987) benämner begreppet “dirty hands” och definierar uttrycket 

vara något som uppstår när aktörer agerar på ett sätt som anses vara olämpligt men som 

leder till, ett för aktören, önskvärt utfall. 

Berger & Luckmann (1967) förklarar att processer till förändring kan triggas när något 

tidigare acceptabelt ifrågasätts av nya regler och kollektiva handlingar. March & Olsen 

(2004) framhäver ett exempel på hur migration kan skapa kulturella krockar som bidrar till 

att rådande institutionella regler ifrågasätts. Författarna framhäver att resultatet av ett 

sådant externt tryck leder till nya inlärningsprocesser och anpassning till en ny 

institutionell miljö. Habermas (1996) förklarar även han att ett externt tryck kan påverka 

ett handlande. Författaren benämner hur samhället kan skapa ett tryck på politiker som i 

sin tur agerar i syfte att kunna upprätthålla auktoritet och legitimitet. 

Organisationers reaktion på externt tryck 

George, Chattopadhyay, Sitkin & Barden (2006)  förklarar hur ett externt tryck påverkar 

beslutsfattare inom organisationer att reagera. Författarna söker, med hjälp av 

institutionell teori finna en förklaring till varför man agerar som man gör, varför 

organisationer följer vissa rutiner och hur normativa handlingar utvecklas. George et. al 

(2006) hävdar att ett externt tryck kan ta sig form genom en möjlighet eller genom ett hot 

och att detta tryck, oavsett form definierar startpunkten för någon slags intern handling 

inom organisationer. Författarna menar att en organisations reaktion beror på hur 

organisationen upplever det externa trycket, om det upplevs som ett hot mot kvarhållande 

av legitimitet eller en möjlighet till förbättrad legitimitet. Författarna för en diskussion 

kring legitimitet, att vissa organisationer bemöter ett externt tryck med isomorfistiskt 

beteende medan andra inte anpassar sig till isomorfistiska handlingar (George et. al, 

2006). 
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Strategier för organisatorisk reaktion 

George et. al (2006) beskriver den institutionella teorin som en kontext över hur olika 

strategiska val tillämpas inom organisationer när tiden är oviss eller osäkerhet råder om 

hur organisationen skall kunna kvarhålla sin legitimitet. Oliver (1991) poängterar att 

organisationers svar på ett externt tryck beror på hur organisationen anpassar sin strategi 

för att bemöta detta externa tryck. Scott (1987) nämner samtycke som en av fem strategier 

för att bemöta ett externt tryck. Samtycke kan uppnås genom tre olika taktiker, genom 

vana, imitation eller foglighet. DiMaggio (1988 som nämns i Oliver 1991 s. 148) förklarar 

att samtycke är en strategi som tillämpas när det externa trycket svarar för den allmänna 

sociala acceptansen. Detta bemöter organisationer genom att anpassa och tillämpa 

arbetssätt och metoder som anses vara rättsliga. Många gånger saknar denna anpassning 

direkt koppling till organisationens ekonomiska resultat men införs för att uppnå social 

acceptans och vinna legitimitet (DiMaggio 1988 i Oliver 1991 s. 149). 

• Vana innebär att en organisation antar ett omedvetet eller blint samtycke till 

undermedvetna eller självklara regler och värderingar. Organisationer upprepar 

handlingar vars karaktär definieras av historiska framgångar (Scott 1987). 

• Imitation har en likartad karaktär som den härmande isomorfismen. Imitation kan 

ske genom såväl ett medvetet som omedvetet härmande av framgångsrika 

organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). 

• Foglighet definieras som en medveten handling i syfte att följa eller skapa 

värderingar, normer eller andra institutionella krav (Oliver, 1991). Denna strategi 

anses vara mer aktiv än de övriga två i den bemärkelsen att en organisation 

medvetet och strategiskt väljer att följa institutionella påtryck i förväntan att uppnå 

någon form av egennytta, genom ett socialt stöd (Meyer & Rowan, 1983 i Oliver, 

1991 s .153; DiMaggio, 1988 i Oliver, 1991 s . 153). 

Som en annan strategi nämner Oliver (1991) trots som tar aktivt motstånd från det allmänt 

accepterade handlandet, skapat av ett externt tryck. Trots kan ta sig form genom antingen 

avslag, utmaning eller attack. Författaren förklarar att trotsstrategin tydligt tar avstånd från 

institutionella normer och förväntningar, med störst sannolikhet att tillämpas när interna 

intressen motsäger sig från externa värderingar, eller då organisationer anser sig tydligt 

kunna påvisa fördelarna med sitt handlande (Oliver, 1991). 
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• Avslag definieras som att organisationer ignorerar tydliga institutionella regler. 

Strategin tillämpas när tillfredsställandegraden av institutionella regler står i 

konflikt med den aktuella organisationens värderingar (Oliver, 1991). 

• Utmaning kan ses som ett mer aktivt motstånd mot regler och normer (Meyer & 

Rowan, 1983 i Oliver, 1991 s .156). Oliver (1991) förklarar att organisationer som 

utmanar kollektiva värderingar i en institutionell miljö kan liknas vid när aktivister 

demonstrerar mot samhällets lagar och regler. Författaren menar att organisationer 

som motsätter sig institutionella regler på detta sätt, gör det för att påvisa 

felaktigheter med den rådande synen om vad som antas vara rättsligt och rationellt 

agerande. 

• Attack är ett aktivt, aggressivt motstånd organisationer kan göra mot källan bakom 

de institutionella reglerna (Oliver, 1991). Organisationer som tillämpar 

angreppssättet har en strävan efter att starkt kritisera rådande normer och regler i 

ett samhälle. En attackerande strategi tillämpas när de rådande normerna och 

reglerna ses som negativa i förhållande till organisationens handlande (Oliver, 

1991). 

Organisationers svar på ett externt tryck menar Oliver (1991) beror på varför trycket 

uppstår, vem som skapar trycket, vad trycket innebär, hur trycket utövas och vart det 

uppkommer.  

 

Samtycke Vana Följer osynliga vedertagna normer och regler 
  Imitation Härmande av institutionella modeller 
 Foglighet Förhållning till samhällets regler och normer 

Trots Avslag Ignorans av tydliga institutionella regler 
 Utmaning Bestridande av institutionella regler 
 Attack Angrepp mot källan av institutionella regler 

Strategi Taktik Exempel 

Figur 4: Strategiskt handlande som svar på ett externt tryck (Oliver, 
1991). 
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Bildernas koppling till varandra påvisar Oliver (1991) exempelvis genom hur graden av 

legitimitet kopplad till ett institutionellt tryck påverkar en organisations reaktion till 

trycket. En hög grad av legitimitet kopplad till det institutionella trycket menar författaren 

kopplas till en samtyckesstrategi. Vidare förklarar Oliver (1991) att en samtyckesstrategi 

lämpar sig när institutionella regler överensstämmer med organisationens mål. När denna 

överensstämmelse anses låg används istället ofta en trotsstrategi. 

Predictive factor  Strategic responses 

Samtycke 

Cause 

Legitimacy 

Efficiency 

Consitituents 

Multiplicity 

Dependence 

Content 

Consistency 

Constraint 

Control 

Coercion 

Diffusion 

Context 

Uncertainty 

Interconnectedness 

 

Trots 

 

Hög 

Hög 

 

Låg 

Hög 

 

Hög 

Låg 

 

Hög 

Hög 

 

Hög 

Hög 

 

Låg 

Låg 

 

Hög 

Låg 

 

Låg 

Hög 

 

Låg 

Låg 

 

Låg 

Låg 

Institutional factor  Research question  Predictive dimensions 

Cause  Why is the organization beeing pressured to Legitimacy or social fitness 
  conform to institutional rules or expectations? Efficiency or economic fitness 

Constituents  Who is exerting institutional pressures Multiplicity of constituent demands 
  on the organization?  Dependency on institutional constituents 
 

Contens  To what norms or requirements is the Consistency with organizational goals 
  organization beeing pressured to conform? Discretionary constraints imposed on the organization 
 

Control  How or by what means are the institutional Legal coercion or enforcement 
  pressures being exerted?  Voluntary diffusion of norms 
   

Context  What is the environmental context whitin Environmental uncertainty 
  which institutional pressures are being exerted? Environmental interconnectedness 
   

Figur 5: Organisatoriska reaktioners bakomliggande faktorer (Oliver, 1991). 

Figur 6: Institutionella faktorer och förutsägbar 
strategisk reaktion (Oliver, 1991). 
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3.3 Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens teoretiska referensram är 

utformad utifrån den institutionella 

läran och närmare sagt den 

nyinstitutionella sociologin. Utifrån den 

teoretiska referensramen har vi 

utformat en analysmodell som visar på 

hur ett externt tryck skapas och hur 

detta tryck leder till interna handlingar. 

Modellen visar på hur olika 

institutionella regler, så som lagar, 

förväntningar och normer i samhället 

skapar ett externt tryck. Det externa 

trycket leder sedan till interna 

handlingar inom en organisation. 

Handlingsmönster utformas utifrån ett 

strategiskt handlande som en reaktion 

på det externa trycket. Isomorfistiskt 

handlande kan vid ett upplevt externt 

tryck ligga till grund för ett förändrat 

internt handlande. Det interna 

handlandet kan i sin tur även ligga till 

grund för ett efterliknande beteende. 

Externt tryck 

Intern handling 

Regler 
Normer 

Förväntningar 
Lagar 

Strategiskt handlande 

Isomorfism 

Figur 7: Analysmodell. 
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4. Empiri 

Kapitlet presenterar insamlad empiri om Växjö kommuns handlande i 

miljöfrågor. Dokument som använts för datainsamling är budgetar, 

årsredovisningar, miljöprogram och miljöplaner. I kapitlet framhävs även 

respondenters syn på kommunens miljöarbete och hur utmärkelsen bidragit till 

att skapa handlande. Kapitlet följer en uppdelning som inleds med utmärkelsen 

Europas grönaste stad. Därefter presenteras kommunens handlande för att 

sedan gå över till att förklara de tre bolagens handlande utifrån det externa 

trycket. 

 

4.1 Europas grönaste stad, ett externt tryck 

Växjö kommun har länge varit aktiva inom miljöfrågor och miljöhantering. Utmärkelsen 

Europas grönaste stad som de tilldelades 2007 blev startpunkten för ytterligare 

miljösatsningar (Växjö kommun, 2015a). Johannson (intervju 2015) förklarar utmärkelsen 

som slumpmässig, som tilldelades kommunen av en reporter på BBC, varefter annan 

internationell media snabbt hakade på. Herbertsson. P (intervju 2015) tydliggör att 

utmärkelsen baserades på Växjö kommuns sedan tidigare framgångsrika miljöarbete. 

Vidare tilläggs att denna utmärkelse inneburit att kommunen självmant behövt utveckla 

riktlinjer att förhålla sig till gällande miljöarbete då det saknas uppsatta kriterier och 

vägledning för ett rättsligt handlande (Herbertsson, intervju 2015). Sedan 2007 har många 

miljödokument och förhållningssätt integrerats i kommunen som ett svar på det externa 

tryck, som utmärkelsen gav upphov till. Kommunen söker ständigt förbättra sitt 

miljöarbete och jobbar idag hårt för att “på riktigt” kunna vara Europas grönaste stad 

(Växjö kommun, 2015a). 

Herbertsson. C (intervju, 2015) svarar på frågan om Växjöbostäder AB känt av något 

“tryck” efter utmärkelsen 2007- 

Det har väl varit så att det [miljöarbetet] har blivit mer uppmärksammat. Växjö 

kommun har varit väldigt duktiga och jobbat med miljö väldigt länge. Den här 

uppmärksamheten har gjort att man har liksom även tryckt till lite till. Man vill 

mer på ett synligt sätt, det blir mer synligt.- Herbertsson. C, intervju 2015. 
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4.2 Internt handlande inom kommunen 

Växjö kommun undertecknade 2008, året efter utmärkelsen, borgmästaravtalet 

(Borgmästaravtalet, u.å.), ett avtal som innebär att undertecknad åtar sig att utveckla mer 

långtgående energi- och klimatmål än EU (Växjö kommun, 2011). EU:s 20-20-20 mål 

innebär att andelen förnybar energi i EU år 2020 skall vara 20 %, koldioxidutsläppet skall 

minska med 20 % jämfört med 1990 och energianvändningen skall vara 20% mer effektiv 

(Växjö kommun, 2011). I och med Växjös undertecknande av borgmästaravtalet åtog sig 

kommunen sig följande:  

Växjö kommun ska inom ramen för borgmästaravtalet minska de fossila 

koldioxidutsläppen med 65 procent per invånare mellan 1993 och 2020.- Växjö 

kommun, 2011 s. 10. 

Vi anser att detta tydligt visar på att kommunen efter att de fick utmärkelsen Europas 

grönaste stad åtog sig åtgärder för ett vidare miljöarbete. Genom att underteckna 

borgmästaravtalet 2008, ser vi att kommunen skapat en press på sig själva, eftersom nya 

direktiv antogs för att kunna leva upp till utmärkelsen Europas grönaste stad. Då 

utmärkelsen, som ovan nämnt, inte medförde några direktiv för ett internt handlande ser vi 

undertecknandet av borgmästaravtalet som en intern handling kommunen gjort i syfte att 

skapa tydliga riktlinjer till den utdelade utmärkelsen. 

Skall vi vara Europas grönaste stad kommer det att kräva satsningar.- Växjö 

kommun, 2011 s. 22. 

Herbertsson. P (intervju, 2015) förklarar att Växjö kommun har höga miljöambitioner, 

kommunen har som mål att till 2015 låta 25% av kommunens nybyggnationer vara 

träbaserade, 2020 är målet att förbättra denna andel till 50% (Växjö kommun, 2013). Detta 

då man anser att trä är det mer miljövänliga alternativet framför andra material 

(Herbertsson P, intervju 2015). 

En satsning på trä ligger helt i linje med det strategiska miljöarbetet i Europas 

grönaste stad.- Växjö kommun, 2013 s. 3. 

Vidare tillägger Herbertsson. P (intervju, 2015) att kommunen har en strävan efter att föra 

dessa miljöambitioner “längre ner i ledet” till andra aktörer och därigenom påverka 

miljöhandlandet positivt. Kommunens strävan efter att upprätthålla en ökad träbyggnation 

utläses tydligt i kommunens träbyggnadsstrategi (Växjö kommun, 2013). Inom området 
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“mer trä i bygget” såväl som inom andra miljöområden kan kommunen enkelt styra de 

kommunala fastighetsbolagen via ägardirektiv (Herbertsson. P, intervju 2015). 

Kommunen söker även ställa krav på privata aktörer som bygger på kommunalägd mark, 

då man som markägare kan gå in och ställa vissa krav på byggherrar som köper mark av 

kommunen privat. Genom handlandet söker kommunen påverka vad som produceras och 

kvaliteten på det som produceras (Växjö kommun, 2013). 

Herbertsson. P (intervju 2015) tillägger dock hur staten begränsar en kommuns möjlighet 

att ställa dessa typer av krav vid byggnationer eller försäljning av mark, “de hänvisar bara 

till boverkets byggregler som en slags miniminivå. Kommuner som är lite mer 

miljöengagerade som Växjö och Stockholm bland annat går emot detta då man menar att 

det saknas krav eller incitament för kommuner som vill gå ett steg längre än vad lagen 

kräver”. Herbertsson. C (Intervju 2015) intygar att detta, kommunens sätt att ställa krav på 

privata aktörer, är något som kommunen står för, -”vi vill ha det såhär”. Av detta 

förhållningssätt har Växjö kommun av Konkurrensverket ådragit sig en stämning under 

2013 med hänvisning till konkurrenslagen. Konkurrenslagen (2008:579) hävdar att: 

Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, 

begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är 

förbjudna, om inte annat följer av denna lag(...)- SFS2008:579.  

[Konkurrens]Verket yrkar att Växjö kommun ska förbjudas att ställa krav på 

anslutning till fjärrvärmenätet vid försäljning av tomtmark för småhus.- 

Årsredovisning för Växjö kommun, 2013 s. 5.  

Sedan lagen skärptes 2010 är Växjö kommun det sjätte fall som går till domstol (Ising, 

2013). 

Herbertsson. C (intervju, 2015) säger- 

Handlingskraften [inom miljö] är stor, man är i stort enig över hela den 

politiska linjen i miljöfrågorna och har varit så under väldigt lång tid, vilket 

jag tror är det vinnande konceptet. 

Vi hävdar att konkurrenslagen också kan ses som ett externt tryck då syftet med lagen är 

att forma och styra kommunens och andra organisationers handlande. När två externa 

tryck drar kommunen åt två olika håll, visar kommunens motsättning av konkurrenslagen 

tydligt på vilket tryck de väljer att förhålla sig till. Vi tolkar även kommunens 
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förhållningssätt i att motsätta sig konkurrenslagen vara menat till spridning av ett högre 

miljötänk och miljöarbete till andra kommuner. Kommunens handlande visar enligt oss att 

kommunen står för vad de tror på, och handlar därefter. 

Herbertsson. P (intervju, 2015) nämner i sammanhanget att kommunen har upprättat ett 

kvalitetsprogram avsett för området Vikaholm, med syfte att upprätthålla tydliga 

miljökriterier inom området och därmed påverka byggherrar. Kraven återspeglar 

anslutning till fjärrvärme, vattenhantering, avfallshantering, material som får användas 

samt material som inte får användas. Herbertsson. P (intervju, 2015) tillägger att han anser 

detta vara ett bra sätt att jobba på för att tydligt kunna knyta an till kommunens höga 

miljöambitioner, något som även syftar till att uppmana allmänheten till ett högre 

miljötänk (Herbertsson. P, intervju 2015). Vi anser att detta förhållningssätt skapar en väl 

integrerad miljöplattform inom kommunen. Ett samarbete som vi anser nödvändigt för att 

kunna skapa en hållbar framtid och stärka Växjö kommuns varumärke, Europas grönaste 

stad. Kommunen söker även implementera ett miljötänk på individnivå genom 

individuella vatten- och elmätningar. Herbertsson. P (intervju, 2015) och Årsredovisning 

för Växjöhem AB (2008) förklarar att när individer är medvetna om sin förbrukning så 

kommer de även att försöka påverka denna. Som Europas grönaste stad strävar Växjö 

kommun genom detta efter att minska boendes och lokalanvändares energianvändning 

(Växjö kommun, 2011). Vi anser att handlandet mot att påverka individer är en viktig 

handling till hur kommunen kan uppmärksamma och tillämpa miljöåtgärder i samhället. 

Ett kollektivt handlande menar Herbertsson. P (intervju, 2015) i hela samhället är en 

nyckelfaktor till hur kommunen kan leva upp till varumärket Europas grönaste stad. 

4.2.1 Styrande dokument mot att vara Europas grönaste stad 

Växjö kommuns handlande mot att vara Europas grönaste stad presenteras i ett flertal 

styrande dokument som kommunen skall förhålla sig till. Dokumenten visar på hur Växjö 

kommun strävar efter att leva upp till utmärkelsen och hur arbetet mot detta skall gå till. 

Nedan presenteras kommunens miljöframställning i dokumenten mer ingående. 

Budget 

Budgeten har vi valt att granska då dokumentet uppvisar tydliga inriktningar i kommunens 

miljösatsningar för de kommande åren (Växjö kommun, 2015a). Granskningen medför en 

överblick över kommunens allmänna tänk samtidigt som vi kan skapa oss en uppfattning 
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om hur kommunen arbetar för att kunna leva upp Europas grönaste stad. I budgeten 

citeras följande; 

Varumärket Europas grönaste stad skapar förväntningar i och utanför Växjö, 

detta ställer krav på att tydliga miljöhänsyn tas i alla politiska beslut och att 

Växjö är snabbare i omställningen till ett hållbart samhälle än andra platser i 

omvärlden.- Växjö kommun, 2015a s. 5. 

Citatet ovan visar på att Växjö kommun strävar efter att upprätthålla ett högt miljöarbete i 

ett högt tempo. Dokumentet presenterar att kommunen 2014 antagit ett nytt miljöprogram 

med ”ännu skarpare mål” (Växjö kommun, 2015a s. 5). Att kommunen ständigt söker 

alternativ för ett utökat miljöarbete samt av styrande miljöprogram, visar på att 

kommunen fortfarande, flera år efter utmärkelsen sätter en hög press på sig själva. Vi 

tolkar det vara en strävan efter att leva upp till det tryck utmärkelsen bringat. Grunden i 

vårt argument ligger i att det externa trycket tillkom 2007, och än idag söker kommunen 

ständigt handla mot att kunna upprätthålla titeln med stolthet. 

I budgeten framkommer det att kommunen under 2014 även stiftat ett miljöpris benämnt 

“Växjös gröna gärning” (Växjö kommun, 2015a). Syftet med miljöpriset framhävs vara att 

belöna och uppvisa de bästa miljöarbetena inom kommunen från såväl medborgare och 

företag som organisationer. Miljöpriset uppmanar till allmänhetens engagemang i 

miljöfrågor och hjälper Växjö till att bli en kommun med en långsiktig hållbar utveckling 

och ett högt allmänt medvetande om Växjö som Europas grönaste stad (Växjö kommun, 

2015a). Handlingen visar att varumärket Europas grönaste stad inte enbart kan knytas till 

kommunen, utan även berör ett flertal andra parter i samhället. Kommunen strävar efter ett 

samarbete med näringsliv och akademiker såväl som lokala organisationer för att kunna 

stärka platsidentiteten och varumärket (Växjö kommun, 2015a). Miljöpriset visar enligt 

oss på att kommunen förstått att utmärkelsen är övergripande då det krävs samarbete på 

olika nivåer i samhället för att kunna leva upp till denna. Ett samarbete som endast kan 

ske om perspektivet mot miljöfrågor på individnivå förändras. Herbertsson. P (intervju, 

2015) förklarar det som att kommunens åtgärder får verkligt genomslag på individnivå. 

Stiftandet av ett miljöpris anser vi stärka argumentet ovan om kommunens strävan efter en 

verklig interaktion mellan ett grönt tänk, som utmärkelsen skapat, och ett verkligt 

handlande på individnivå.  

Europas grönaste stad blir ännu grönare.- Växjö kommun, 2015a s. 5. 
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I budgeten framhävs det vidare att samtliga nämnder och styrelser kommer att bli 

miljödiplomerade under 2015 (Växjö kommun, 2015a), något som visar på en hög 

medvetenhet när det gäller miljöarbete samt ett strukturerat miljöarbete (Årsredovisning 

för Videum AB 2011; 2013). Att kommunen söker diplomera samtliga nämnder och 

styrelser innebär att de kommer kunna visa upp en hög ambition gällande miljö, vilket vi 

anser är avgörande när det gäller trovärdigheten för varumärket Europas grönaste stad. En 

annan aspekt som tydliggör kommunens strävan att visa upp värdet av kommunens 

miljöarbete är den del i budgeten som framhäver att kommunen allt mer jobbar utifrån 

”miljökrav silver”. Budgeten återberättar att kommunen sedan 2014 vid samtliga 

förfrågningsunderlag för nybyggnationer ställt förfrågan utifrån ”miljökrav silver” (Växjö 

kommun, 2015a). ”Miljöbyggnad silver” är en klassificering som tilldelas en byggnad 

som överträffar lagar och myndighetskrav för olika miljöaspekter (Sweden Green 

Building Council, 2015). Denna typ av klassificering är ytterligare ett sätt att utåt stärka 

trovärdigheten för Växjö som Europas grönaste stad då byggnader tilldelas en 

kvalitetsstämpel som medför en ökad miljömedvetandet hos såväl byggherrar som 

hyresgäster.  

Miljöprogram 

Miljöprogrammet är ett ytterligare ett styrande dokument för kommunen där en långsiktig 

miljöplanering ställs upp utifrån 30 delmål i tre profilerade områden, för att vara Europas 

grönaste stad. Även i detta dokument citeras hur kommunen jobbar i ett högt tempo vid 

miljöarbete och en strävan efter att vilja mer.  

Miljöprogrammet är ett styrande dokument med miljömål där Växjö kommun 

vill gå längre än vad lagstiftningen kräver. Även de nationella och regionala 

miljökvalitetsmålen gäller Växjö kommun.- Växjö kommun, 2014 s. 5. 

Miljöprogrammet skapar riktlinjer för kommunens miljöarbete och uppdateras vart fjärde 

år. (Växjö kommun, 2014). Då kommunen ständigt uppdaterar miljöprogrammet kan detta 

ses som ett handlande i syfte att säkerställa en strävan till att vara en ledande aktör inom 

kommunal miljöhänsyn. Vi ser en ständig uppdatering av ett styrande dokument som en 

strävan efter att anpassa tillvägagångssätt till rådande situationer. Genom detta anser vi att 

Växjö kommun kan handla lämpligt i ett förändrat samhälle och på så sätt möta 

utmärkelsen Europas grönaste stad i dess rätta tid. I miljöprogrammet fastställs vad som 

skall uppnås och en målbild om när det skall vara uppnått (Växjö kommun, 2014; Ahlrot, 
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intervju 2015; Johansson, intervju 2015). Vi ser miljöprogrammet som ett viktigt 

dokument som ger aktörer i samhället en vision om vad kommunen långsiktigt strävar 

efter inom miljöområdet. Vi anser att dokumentet genom ett upprättande av en målbild 

samtidigt möjliggör för formuleringar av delmål, vilket innebär att jämförelse och mätning 

kan ske över tid. Detta anser vi leder till att kommunen även pressar sig själv till ett måste 

att uppnå uppsatta mål samtidigt som press skapas från allmänheten att kommunen måste 

leva upp till det som utlovas. Handlingen visar enligt oss att kommunen vill framåt i sitt 

miljöarbete i en strävan att kunna vara Europas grönaste stad. 

Energiplan 

Energiplanen är ett dokument som visar på hur kommunen jobbar med att konkretisera 

miljöprogrammets mål inom energi- och klimatområdet (Ahlrot, intervju 2015). Detta 

dokument uppdaterades 2011 från den tidigare energiplanen som kommunen jobbat med 

sedan 1996 (Växjö kommun, 2011). Energiplanen avser gälla i Växjö kommun för 

kommunkoncernen och annan offentlig verksamhet (Växjö kommun, 2011). Som ett 

komplement till detta har även ett kvalitetsprogram antagits som syftar till att reglera 

energianvändning vid nybyggnationer på kommunalägd mark. Kvalitetsprogramet är 

således tänkt att gälla även privata aktörer (Växjö kommun, 2011). Vi anser detta vara 

ytterligare åtgärder kommunen gör för att kunna implementera ett högt miljötänk hos ett 

flertal olika parter i samhället. Genom de strategier och åtgärder som presenteras i 

energiplanen kan vi tydligt utläsa ett högt miljömedvetande inom kommunen. Strategierna 

framhävs som övergripande mål om vad man vill uppnå i kommunen som Europas 

grönaste stad medan åtgärderna belyser hur ett tillvägagångssätt skall anpassas (Växjö 

kommun, 2011). Genom att dokumentet tydligt framhäver hur kommunen jobbar mot att 

uppfylla strategier rörande bland annat energianvändningen konkretiseras helhetsbilden av 

upprätthållandet av Europas grönaste stad för samhällets aktörer. 

Träbyggnadsstrategi 

Kommunens träbyggnadsstrategi som presenterats ovan är även det ett styrande dokument 

inom Växjö kommun. Herbertsson. P (intervju 2015) förklarar att en utökad träbyggnation 

varit ett utmaningsområde, främst på grund av att det idag är få som har erfarenhet av att 

bygga högt i trä såväl som att det endast finns ett begränsat antal leverantörer av 

limträstommar i Sverige. Herbertsson. P (intervju, 2015) tillägger att kommunen trots 

denna utmaning väljer att upprätthålla inriktningen då de anser att nyttan överväger 
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kostnaden. Motivationsfaktorn är dock inte endast av miljömässig befattning. Då Växjö 

kommun är en skogsrik region, utgör också trä en stor del av näringslivet (Växjö kommun, 

2013). Denna relation mellan ett näringsliv med stor tillgång till trä och fokus på en 

hållbar utveckling (med inkluderat träbygge) innebär en ökad tillväxt inom träindustrin. 

Det ger samtidigt upphov till en direkt samhällsekonomisk nytta i form av att nya jobb 

skapas (Växjö kommun, 2013). Att Växjö kommun väljer det alternativ som medför 

svårigheter vid produktion i syfte att upprätthålla ett stabilt miljöarbete är för oss en tydlig 

indikator på vad kommunen står för. 
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Figur 8: Översikt över kommunens, näringslivets och universitetets samarbete (Växjö kommun, 2013). 
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4.3 Internt handlande inom de kommunala bolagen 

För att se hur det externa trycket, utmärkelsen Europas grönaste stad, påverkat de 

kommunala bolagens interna handlande kommer nedan årsredovisningar jämföras från 

åren innan utmärkelsen med årsredovisningar efter utmärkelsen 2007. Årsredovisningarna 

innefattar information om hur bolagen arbetar, vad som prioriteras samt synen på miljö 

och vad miljöarbete innefattar för de olika bolagen (Årsredovisning för Hyresbostäder i 

Växjö AB, 2007). 

 

Bilden visar en översikt över kommunens interna handlande och hur detta sedan påverkar 

de kommunala bolagen. De styrande dokumenten som presenterats i avsnittet ovan är 

utgångspunkten för samtliga bolag att förhålla sig till då dessa appliceras via kommunens 

ägardirektiv (Herbertsson. P, intervju 2015). Årsredovisningar utformas visserligen på 

eget initiativ från de olika bolagen (Ljung, intervju 2015). Vi finner det intressant att 

granska dessa dokument då Växjö kommuns övergripande dokument visat på en förändrad 

framställning av miljöarbete. Granskningen av de tre bolagens årsredovisningar syftar till 

att studera om även framställningen av miljö förändrats i dessa. 

4.3.1 Växjöbostäder AB 

Växjöbostäder AB bildades 2013 genom en sammanslagning av tidigare Växjöhem AB 

och Hyresbostäder i Växjö AB (Årsredovisning för Växjöbostäder AB, 2013). 

Hyresbostäder i Växjö AB beskriver i sin årsredovisning 2006 tydliga punkter i hur 

bolaget jobbar med miljö. Bolaget nämner att de ingått i ett projekt i syfte att minska 

Växjö kommun 

Styrande dokument 

Kommunala bolag 

Vidingehem AB Växjöbostäder AB Videum AB 

Figur 9: Översikt över Växjö kommuns handlande. 
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bolagets energi-och miljöpåverkan (Årsredovisning för Hyresbostäder i Växjö AB, 2006). 

Vidare framhävs bolagets miljöarbete genom redogörelse kring kommande byggen av 

passivhus samt energiåtgärder vid nybyggnationer, med återkoppling att miljöarbetet skall 

göras i hänsyn till både människa och natur (Årsredovisning för Hyresbostäder i Växjö 

AB, 2006). År 2007, efter utmärkelsen Europas grönaste stad lyfter årsredovisningen 

fram denna utmärkelse på sida fem under VD:ns ord (Årsredovisning för Hyresbostäder i 

Växjö AB, 2007). 

Miljö- och energifrågorna har med rätta kommit i fokus och här kan vi som 

fastighetsbolag göra betydande insatser såväl i förvaltning som i nyproduktion. 

Europas grönaste stad förpliktigar!- Årsredovisning för Hyresbostäder i Växjö 

AB, 2007. 

I årsredovisningen återberättas hur bolaget siktar mot en miljödiplomering, redo för 

prövning under våren 2008. Det påpekas även att detta inneburit en bred genomlysning av 

företagets totala miljöpåverkan. Arbetet mot denna miljödiplomering innefattar hur 

styrande dokument utvecklats, hur rutiner rörande miljöfrågor granskats samt hur 

praktiska delar inom verksamheten har miljöanpassats. Ett tillägg till 2007 års upplaga är 

att bolaget på sida ett presenterar miljöanpassning som en punkt i bolagets affärsidé 

(Årsredovisning för Hyresbostäder i Växjö AB, 2007). I årsredovisningen för bolaget 

2008 framhävs det redan på framsidan att Växjö är Europas grönaste stad. Dokumentet 

genomsyras av en återkoppling till Europas grönaste stad, från det hur bolaget jobbar mot 

en hållbar framtid till miljödiplomeringens innebörd. Exempel på detta är hur bolaget 

förklarar dess medverkan i planering och byggnation av 900 bostäder med målsättning 

mot ett långsiktigt hållbart arbete i Europas grönaste stad. Årsredovisningen bekräftar hur 

bolaget 2008 blev miljödiplomerade och att detta innebar vidare miljöutredningar av 

bolagets tre faktorer med störst miljöpåverkan; hushålls- och fastighetsel, 

fjärrvärmesförbrukning och transporter (Årsredovisning för Hyresbostäder i Växjö AB, 

2008). 

Förutom att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan vill Hyresbostäder även ta ett 

samhällsansvar och ge sina hyresgäster möjligheten att minska sin 

miljöpåverkan.- Årsredovisning för Hyresbostäder i Växjö AB, 2008 s. 9. 
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I årsredovisningen kan vi utläsa detta som bakgrund till medverkan i ett EU- projekt som 

syftar till elbesparingar. Hyresbostäder i Växjö AB skall elbespara genom val av material 

samt energieffektivisering (Årsredovisning för Hyresbostäder i Växjö AB, 2008). 

I Årsredovisningen för Hyresbostäder i Växjö 2012 framhävs det att bolaget under året 

såg det vara en självklarhet till att ansluta sig till allmännyttans rikstäckande 

energikampanj. Detta var ett resultat av att bolaget ser sig själv vara ett miljödiplomerat 

företag. I sin årsredovisning framför de tydligt syftet med att vara miljödiplomerade samt 

innebörden med detta. Det påvisas tydligt att kraven från extern granskning ökar varje år 

på miljöarbetet och hur Hyresbostäder i Växjö ständigt jobbar med förbättring kring 

miljöarbete (Årsredovisningen för Hyresbostäder i Växjö AB, 2012). Det tydliggörs att 

bolaget under året ökat marknadsföringen mot sina hyresgäster genom kundtidningen 

Boaktuellt samt genom en Facebook-sida, detta i syfte att öka medvetenheten kring 

bolagets miljöprojekt (Årsredovisningen för Hyresbostäder i Växjö AB, 2012). 

Växjöhems årsredovisning 2005 innehåller en sida miljöredovisning. I avsnittet 

presenteras ett flertal olika miljöaspekter så som el och vatten, avfallshantering, 

miljöutbildning etcetera. Dessa aspekter beskrivs utan någon djupare förklaring 

(Årsredovisning för Växjöhem AB, 2005). I företagets årsredovisning 2007 framhävs det 

att man installerat ett antal solceller i kommunen som ett resultat av titeln Europas 

grönaste stad. Vidare benämns att stora investeringar är nödvändiga i syfte till att göra 

fastigheterna mer energisnåla under kommande år, för att kunna leva upp till kommunens 

energiplaner. I årsredovisningen framkommer det även att bolaget arbetat fram en miljö-

och energiplan för att kunna upprätthålla en vägledning i sitt arbete mot att bli 

miljödiplomerade (Årsredovisningen för Växjöhem AB, 2007). I årsredovisningen för 

Växjöhem AB (2009) påvisar bolaget tydligt att de blivit omdiplomerade sedan den första 

diplomeringen 2008. Som ett resultat av detta framhävs att bolaget förbättrat sitt arbete 

med att upprätthålla ett stabilt miljöarbete, genom att vara noggranna med vilka 

leverantörer de väljer samt genom noggrann granskning av entreprenörers miljöarbeten. 

Det poängteras att detta är viktigt för framtida upphandlingar. I årsredovisningen framhävs 

under rubriken “Miljömärkt el” att bolaget, i mån om att förbättra miljön förbundit sig till 

att endast köpa el som garanterat kommer från förnyelsebar energi (Årsredovisning för 

Växjöhem AB, 2009). I bolagets årsredovisning 2012 betonar bolaget att nya riktlinjer 

som Växjö kommun tilltagit genom en ny energiplan, innebär nya riktlinjer att följa inom 
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energiområdet. Det uppmärksammas även i årsredovisningen att miljökraven ökar från 

Växjö kommunkoncern och innebär att bolag vid byggnationer fått ökade miljökrav på sitt 

arbete. I årsredovisningen framkommer det att bolaget medverkat i ett elbilsprojekt, så 

kallat Green Charge (Årsredovisning för Växjöhem AB, 2012), i syfte till att 

uppmärksamma användning av miljöbilar inom kommunen (Green Charge Sydost, u.å.). 

4.3.2 Vidingehem AB 

Vidingehem rapporterar i sin årsredovisning 2005 att bolaget är miljömedvetna men 

specificerar inte vidare miljöarbeten på årsbasis. De berör vilka miljöåtgärder som 

prioriteras och nämner att bolaget följer kommunens miljömål (Årsredovisning för 

Vidingehem AB, 2005). I 2007 års årsredovisning framhävs en stolthet över utmärkelsen 

Europas grönaste stad. Vidare återupprepas detta i dokumentet där det även konstateras 

att utmärkelsen förpliktigar. Under avsnittet miljö framhävs det tydligt hur bolaget ser på 

miljö och vad de kommer att göra för att förbättra bolagets miljöpåverkan. 

Årsredovisningen innefattar ett flertal punkter angående miljöarbeten och bolagets 

miljöpåverkan (Årsredovisning för Vidingehem AB, 2007). 

Vidingehem är en viktig del av varumärket Växjö – Europas grönaste stad. 

Detta är vi stolta över, samtidigt som vi är medvetna om den förpliktelse som 

följer.- Årsredovisning för Vidingehem AB, 2008 s. 12. 

Vidingehem AB har under 2008 påbörjat ett arbete mot en framtida miljödiplomering, 

något som beräknas kunna inträffa under 2009 (Årsredovisning för Vidingehem AB, 

2008). Årsredovisningen för 2008 framhäver att bolaget under året satsat på stora projekt 

för att gynna miljöarbete, bland annat gällande fossila bränslen samt förnybar energi 

(Årsredovisning för Vidingehem AB, 2008). Under 2009 års årsredovisning konstaterar 

VD:n att bolaget blivit miljödiplomerade, någonting som varit ett mål för året, vilket de 

vidare framhäver ligger i linje med att vara Europas grönaste stad. Under rubriken 

miljödiplomering framhäver bolaget vidare diplomeringens innebörd och hur detta ses 

som en kvalitetsstämpel för en miljögaranti. Ytterligare konstateras att 

miljödiplomeringen haft en påverkan till att en ny grund för bolagets miljöarbete 

upprättats inom byggverksamheten (Årsredovisning för Vidingehem AB, 2009). 2010 

tilldelades bolaget en omdiplomering av en högre rank som ett resultat av ett väl 

genomfört miljöarbete. Av denna högre rank av miljödiplomering framkommer bolagets 
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strävan efter ytterligare fokus och förbättring av miljön (Årsredovisning för Vidingehem 

AB, 2010). I årsredovisningen för 2013 citeras: 

Vidingehem fortsätter att bidra till att Växjö kommun kan kalla sig Europas 

grönaste stad. Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller miljövänliga 

energikällor och tekniska system. Vi arbetar för att minska vår belastning på 

miljö och klimat.- Årsredovisning för Vidingehem AB, 2013 s. 13. 

År 2013 reviderades miljödiplomeringen igen, denna gång med ett strålande resultat. 

Diplomering tilldelas bolag som uppfyller 75% av kriterier uppsatta för ett väl arbete 

gällande miljöfrågor. 2013 uppfyllde Vidingehem hela 99% av dessa kriterier 

(Årsredovisning för Vidingehem AB, 2013).    

4.3.3 Videum AB 

Videums årsredovisning från 2005 beskriver bolagets intresse och ambition kring 

miljöfrågor kortfattat. I årsredovisningen återberättas att ett miljöprogram för byggande 

utarbetats samt att en miljöpolicy fastställts (Årsredovisning för Videum AB, 2005). I 

2007 års upplaga upplyses att bolaget ingått ett särskilt EU-projekt i syfte att analysera 

energianvändningen i trähus samt effekten av ett ökat träbyggande i ett Europaperspektiv 

(Årsredovisning för Videum AB, 2007). I årsredovisningen för 2011 framhävs att Videum 

fortsatt vara framgångsrika inom miljöområdet sedan de 2010 blev miljödiplomerade. Hus 

N, som också är Växjö kommuns första nyproducerade fastighet certifierade enligt 

miljöbyggnad silver färdigställdes under året, och är en indikation på det framgångsrika 

miljöarbetet. I årsredovisningen framhävs det att bolaget, i linje med att vara aktiva i 

arbetet mot att vara Europas grönaste stad, ser det som en självklarhet att möta de 

miljömässiga krav som ställs på bolaget (Årsredovisning för Videum AB, 2011). I 

årsredovisningen för Videum AB 2014 poängteras att en 100% måluppfyllelse skett 

gällande nybyggnation i trä och sammanställning av bolagets miljöinsatser 

(Årsredovisning för Videum AB, 2014). 

Videums byggnation av hus N på universitetsområdet färdigställdes under 2011 

(Årsredovisning för Videum AB, 2011). I miljöprogrammet för hus N förklaras hur arbetet 

skall komma att bedrivas med utgångspunkt från företagets miljöpolicy. Miljöprogrammet 

ger allmänna riktlinjer vid val av byggnadsmaterial, tekniska system, planer, konstruktion, 

ljusinsläpp etcetera. Miljöprogrammet förklarar även att material skall prioriteras efter 
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möjligheter till återanvändning, demontering samt minimal energiåtgång vid tillverkning 

(Videum AB, 2009). 

4.3.4 Årsredovisningarnas förändring  

I de kommunala bolagens olika årsredovisningar framkommer skillnader mellan åren 

2005-2014 i hur man belyser miljöarbeten. Det vi tydligt kan se utifrån att ha studerat 

olika årsredovisningar är att samtliga bolag berör miljöfrågan mer efter utmärkelsen. Det 

som är intressant är då samtliga bolag, året då utmärkelsen tilldelades börjar belysa 

utmärkelsen till en hög grad och tydliggör vad denna utmärkelse medför för bolagens 

individuella handlande. I följande årsredovisningar efter utmärkelsen sker återkoppling till 

hur Europas grönaste stad förpliktigar. Bolagen börjar även belysa miljödiplomering och 

andra projekt som syftar till att påvisa ett aktivt miljöarbete för en hållbar framtid. Det 

som är intressant är hur utformningen på årsredovisningarna fått förändringar i utseende 

och i text i jämförelse med hur miljön framhävs innan utmärkelsen, något som Ljung 

(intervju 2015) menar är bolagens självmanta handlande. Av den information som utlästs 

är samtliga bolag som studerats miljödiplomerade vilket påvisar ett väl skött miljöarbete 

(Årsredovisning för Växjöhem AB, 2009). Genom en granskning av bolagens 

årsredovisningar anser vi att samtliga bolag förändrat sina årsredovisningar efter 

utmärkelsen 2007 i avseende på miljöaspekter som kan hänföras till en strävan om att 

kunna marknadsföra sig som Europas grönaste stad och leva upp till de förväntningarna 

utmärkelsen medfört. 

4.3.5 Likartat arbete i de kommunala bolagen 

Information från de olika bolagen har delgetts oss genom en enkät besvarad av Carina 

Herbertsson, projektchef Växjöbostäder AB, Patrik Hjelm, fastighetschef Videum AB samt 

Bengt Karlsson, fastighetschef Vidingehem AB. 

Matrisen (se bilaga 2) har utformats i syfte att påvisa kommunala bolags miljöarbete sedan 

2007. Djupet i matrisen skapas av tre valda kommunala fastighetsbolag då dessa medför 

att insyn över liknande beteende mellan bolagen kan påvisas. Samtidigt som matrisen 

visar på ett likartat arbete när det gäller ny- och ombyggnationer anser vi även att matrisen 

skapar en större helhet över de kommunala bolagens förhållningssätt till de kommunala 

övergripande målsättningarna. Matrisen visar på hur kommunens bolag kollektivt anpassar 

sig till ett handlande efter utmärkelsen 2007. På samma sätt som bolagens 
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årsredovisningar har förändrats sedan 2007 visar matrisen på att bolagen jobbar utifrån 

förändrade kollektiva förutsättningar. Vi ser hur kommunen efter utmärkelsen 2007 ökat 

beredskapen i att upprätthålla ett grönt tänk i alla led och på så sätt strävar efter att kunna 

leva upp till utmärkelsen på kommunal nivå. De kommunala fastighetsbolagen som står 

för en stor del av bostads- och lokalproduktionen i kommunen (Växjö kommun, 2013) 

delar erfarenheter och kunskap mellan varandra i syfte att effektivisera miljöarbetet och 

kunna ta det ett steg längre Hjelm (intervju 2015). 

De områden som presenteras i matrisen är allmänt kända principer inom kommunen, och 

finns återberättade i offentliga dokument. Träbyggnadsstrategin innebär en byggnad med 

en stomme i trä. Energiplanen reglerar energiförbrukning för ny- och ombyggnationer för 

kommunala bolag. Ett passivhus definieras som ett energisnålt hus med syfte att minimera 

värmeförluster genom bra isolering och värmeväxlad ventilation. Miljöbyggnad silver är 

en klassificering som tilldelas en byggnad som överträffar lagar och myndighetskrav för 

olika miljöaspekter (Sweden Green Building Council, 2015). 

Genom att de kommunala bolagen jobbar på ett likartat sätt, utifrån uppsatta mål, menar 

Herbertsson. P (intervju, 2015) att privata aktörer känner en press att vara ”lika bra”. Detta 

ökar chansen till en större slagkraft för hela kommunen som en miljöstad (Herbertsson. P, 

intervju 2015).  

4.4 Sammanställning av det empiriska materialet  

Som det empiriska materialet påvisar, både i de intervjuer som genomförts samt i de 

miljödokument som granskats, kan vi tydligt se att utmärkelsen Europas grönaste stad 

påverkat kommunens handlande inom miljöområdet. Indikationer på detta ses tydligt i hur 

de offentliga dokumenten struktureras med en strävan efter att förverkliga Europas 

grönaste stad. Detta då dokumenten tydligt visar på åtgärder som kommunen åtar sig 

samtidigt som de skapar förtydligande i vad kommunen står för. På detta sätt bygger 

kommunen upp varumärket Europas grönaste stad och visar på tydliga åtgärder som går i 

linje med att kunna leva upp till denna. Dokumentens utformning om hur, när och varför 

kommunen jobbar med miljöfrågor, visar på ett egenutvecklat handlade för att bemöta 

utmärkelsen, där även undertecknandet av borgmästaravtalet är en sådan handling. Dessa 

styrande dokument ligger till grund för att skapa riktlinjer för kommunens handlande och 

då de ständigt uppdateras påvisas ett handlande vars anpassning görs utifrån förändrade 

förutsättningar. Kommunen söker även handla i en eftersträvan att påverka samhällets 

 46 



  
Empiri 

 
  

aktörer, något som visar på att de söker påverka utmärkelsens slagkraft. Kommunen åtar 

sig vidare åtgärder för att utåt sett kunna påvisa en hög miljömedvetenhet, detta visas i 

målet att under 2015 miljödiplomera samtliga nämnder och styrelser. Även miljöbyggnad 

silver visar på ett sätt att utåt visa upp ett framgångsrikt miljöarbete för att stärka 

trovärdigheten för Växjö som Europas grönaste stad. 

I de flertal olika intervjuer som genomförts, konstateras även att respondenter upplevt en 

förändring i kommunen sedan 2007, där det framgår att man handlat utifrån detta tryck. 

Sammanknyter man informationen av såväl de offentliga dokumenten med 

respondenternas svar kan det tydligt påvisas att utmärkelsen 2007 lett till interna 

handlingar. 

Årsredovisningarna visar på ett förändrat handlande, något som kan ses av den utökade 

framställning av miljöarbete och miljösatsningar som påvisas i dokumenten mellan åren 

2005 till 2014. Som kan utläsas från de olika årsredovisningarna, har beskrivningen av 

miljöarbete efter 2007 blivit mer omfattande och noggrann, där tydliga hänvisningar görs 

till Europas grönaste stad. Miljöframställningen beskrivs i årsredovisningarna i form av 

att bolagen framhäver miljöprojekt av olika rang, samt en eftersträvan kring 

miljödiplomering. Vi har även kunnat se hur de kommunala bolagen jobbar på ett likartat 

sätt då de förhåller sig till kommunens miljömål. Detta både i hur bolagen framställer och 

marknadsför sitt miljöarbete, samt i hur de jobbar utifrån liknande kriterier vid 

byggnationer. Att utgå ifrån likartade handlingar är ett sätt att skapa en tydlig riktning 

inom kommunkoncernen för att kunna leva upp till Europas grönaste stad. 

4.4.1 Sammanställning av Växjö kommuns handlande sedan 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utvecklande av riktlinjer gällande miljöarbete. 
• Undertecknande av borgmästaravtalet. 
• Upprätthållandet av ett kvalitetsprogram för området Vikaholm, i syfte att 

upprätthålla tydliga miljökriterier. 
• Bettendepåverkan – Försöker implementera miljötänk på individnivå. 
• Revidering av miljöprogram. 
• Stiftande av miljöpris – ”Växjös gröna gärning”. 
• Miljödiplomerade nämnder och styrelser under. 
• Arbetar utifrån klassificering ”Miljöbyggnad silver”. 
• Tydligare framställning i hur, vad och varför miljöarbete. 
• Uppdatering av energiplan. 
• Kvalitetsprogram, som ett komplement till energiplanen. 
• Avvikande från konkurrenslagen. 

 Figur 10: Sammanställning av Växjö kommuns handlande. 
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4.4.2 Sammanställning av de kommunala fastighetsbolagens handlande sedan 2007 

Hyresbostäder i Växjö AB 

• Miljödiplomerade 
• EU-projekt som syftar till elbesparingar 
• Anslutning till allmännyttans rikstäckande energikampanj 
• Insatser av energiåtgärder vid nybyggnation 

Växjöhem AB 

• Installerat solceller 
• Miljödiplomerade 
• Förbundit sig till att endast köpa miljömärkt 
• Miljöprojekt – Green Charge 

Vidingehem AB 

• Projekt gällande fossila bränslen samt förnybar energi 
• Miljödiplomerade 
• Omdiplomeras 2013 med ett utmärkt resultat – uppfyller 99% av kriterierna 

(75% godkänt)  
• Fjärrstyrning och optimering av fastigheters värme och ventilationssystem 

Videum AB 

• EU-projekt i syfte analysera energianvändning i trähus 
• Miljödiplomerade 
• Färdigställande av hus N – Växjös första nyproducerade fastighet, certifierad 

enligt miljöbyggnad silver. 

Figur 11: Sammanställning av de kommunala bolagens handlande. 
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5. Analys 

Kapitlet avser ställa det empiriska datamaterialet mot institutionell teori. Vad 

är det egentligen ett externt tryck skapar och hur uppstår ett handlande som 

svar på detta tryck? Organisationer påverkas av yttre påtryckningar i sitt 

handlande och hur en organisation väljer att agera utifrån ett externt tryck kan 

förklaras med hjälp av institutionell teori. Framgångsrika koncept skapar 

förutsättningar för en långsiktig överlevnad och stabilitet. För detta krävs det 

inte bara hänsyn till effektivitet utan också att organisationer anpassar sig till 

de institutionella regler samhället ställer på en organisation. Vi, i avsnittet, 

avser förklara Växjö kommuns handlande efter det externa trycket utmärkelsen 

Europas grönaste stad medfört utifrån nyinstitutionell sociologi. 

 

Av de dokument som granskats och de intervjuer som genomförts kan vi tydligt påvisa att 

kommunens handlande påverkats av ett externt tryck, utmärkelsen Europas grönaste stad. 

Respondenter svarar tydligt och enhälligt på att utmärkelsen haft en påverkan på det 

interna handlandet. Även utformningen och strukturen på de offentliga dokumenten 

framhäver ett handlande i enighet med Växjö som Europas grönaste stad. Efter 

utmärkelsen 2007 kan vi utläsa tydliga handlingsmönster, i form av utvecklade och 

uppdaterade miljödokument, något som vi ser som ett försök till att skapa en gemensam 

värdegrund inom kommunen. Genom att skapa tydliga handlingsmönster utvecklar 

kommunen riktlinjer och förhållningssätt inom miljöområdet, vilket stärker Växjö 

kommuns identitet som Europas grönaste stad (March & Olsen, 1995). Denna 

gemensamma värdegrund skapar förutsättningar för aktörer att kunna utläsa ett lämpligt 

och accepterat beteende (March & Olsen, 1989).  

Analysen är uppdelad i tre huvudområden; Externt tryck, Internt handlande och 

Isomorfism. Uppdelningen underlättar att förklara Växjö kommuns handlande utifrån den 

nyinstitutionella sociologin och dess ståndpunkter. 

5.1 Externt tryck 

Utmärkelsen Europas grönaste stad anser vi kunna koppla till det framgångsrika forskare 

inom ämnet nyinstitutionell sociologi definierar vara ett externt tryck (March & Olsen, 

2004; Meyer & Rowan, 1977; Oliver, 1991; George et. al, 2006). Detta då utmärkelsen 
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som tilldelats kommunen från en utomstående part, medfört att Växjö kommun vidtagit 

åtgärder för att genom sitt handlande kunna bemöta detta tryck. Utmärkelsen som Växjö 

kommun tilldelades 2007 blev startpunkten till att kommunens miljöarbete utvecklades 

och fick en större omfattning (Växjö kommun, 2015a). Vi anser att utmärkelsen gav en 

möjlighet, i enighet med George et. als (2006) beskrivning, till kommunen som valde att 

göra denna till sitt varumärke (Växjö kommun, 2015a). Möjligheten som kommunen 

valde att ta till sig definierar vi i positiv anda som syftar till att stärka kommunens identitet 

som en miljöstad, främst då utmärkelsen tilldelades kommunen som en bekräftelse på ett 

framgångsrikt arbete. Varumärket tillsammans med stor internationell uppmärksamhet 

(Johansson, intervju 2015) innebar en ökad social medvetenhet i samhället, någonting som 

förändrade de rådande institutionella reglerna inom miljöaspekter (Berger & Luckmann, 

1967). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som Berger & Luckmann (1967) förklarar, leder ett externt tryck till en påverkan på 

samhället där tidigare acceptabla institutionella regler och normer kan komma att 

ifrågasättas. Vi ser kommunens synliggörande av sitt handlande (Herbertsson. C, intervju 

Externt tryck 

Intern handling 

Samhället 

Institutionella regler 

Figur 12: Det externa tryckets påverkan. 
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2015) som svar på ett ökat socialt medvetande om Växjö som en miljöstad. Vi ser att 

kommunens handlande i form av marknadsföring och utökade dokument söker bemöta en 

förändrad samhällssyn av vad som anses acceptabelt, detta för att uppnå legitimitet (Meyer 

& Rowan, 1977). 

5.2 Internt handlande inom kommunen 

Den möjlighet som gavs av utmärkelsen bemötte kommunen genom utformade av egna 

riktlinjer och åtgärder som kommunen ansåg ligga i linje med berättigandet att vara 

Europas grönaste stad (Herbertsson. P, intervju 2015). Genom att utveckla tydliga 

riktlinjer och förhållningssätt i sitt handlande kan kommunen som tidigare nämnt 

upprätthålla en hög grad av legitimitet och samtidigt, genom anpassning till ett lämpligt 

beteende undvika vad March & Olsen (1989) beskriver som kaos och oreda. 

Undertecknandet av borgmästaravtalet ser vi tydligt kan kopplas till en handling som ett 

svar på den möjlighet det externa trycket medfört. Detta då handlingen var frivillig och 

utåt sätt visar på ett bemötande av detta tryck, i ett samhälle som även det fått en 

förändrad syn (Berger & Luckmann, 1967) på miljö. Handlingen, att underteckna 

borgmästaravtalet visar även på att kommunen ser utmärkelsen som en förpliktelse att 

eftersträva legitimitet (Starbuck, 1976) och på så sätt upprätthålla en interaktion mellan 

det kommunen gör, vad det externa trycket anses innebära och hur samhället ser på 

kommunens handlande. Legitimiteten kan även kvarhållas på det sätt kommunen ständigt 

uppdaterar och utökar de olika miljödokumenten, i form av en fördjupad utformning som 

tydligare visar på hur kommunen skall gå tillväga (Merton, 1938). Av den utvecklade och 

fördjupade framställningen av miljöarbete efter utmärkelsen visualiseras kommunens 

framtida målsättningar och tillvägagångssätt, något som Douglas (1986) förklarar skapar 

ordning och förståelse hos individer. Genom visualiseringen av framtida målsättningar 

skapar kommunen möjlighet för individer i samhället att kunna följa kommunens 

handlande mot dessa mål. Denna målbild som svarar för kommunens handlande och 

skapar förståelse hos samhällets individer medför samtidigt en möjlighet för kommunen 

att kunna försvara sitt handlande, någonting som March & Olsen (2004) menar är ett 

måste för att kunna kvarhålla legitimitet. Vidare ser vi den kontinuerliga uppdateringen av 

dokument som ett handlande mot att anpassa sig till rådande institutionella regler i ett 

ständigt förändrande samhälle. Denna typ av tidsmässigt anpassat handlande ser vi i 

enighet med vad Meyer & Rowan (1977) definierar som ett framgångsrikt handlande vid 

anpassning till institutionella regler. Då uppföljning möjliggörs genom kommunens 
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handlande som samtidigt offentligt publiceras visar kommunen på att institutionella regler 

är viktiga och inte kan tas för givet (Starbuck, 1976). 

Då kommunens utvecklade riktlinjer och förhållningssätt inom miljöområdet går emot 

andra externa tryck såsom konkurrenslagen väljer kommunen att anpassa sitt handlande 

efter det tryck som anses generera mest för kommunen (Herbertsson. C, intervju 2015). 

Det visar på en handling Växjö kommun aktivt gör för att försvara det kommunen står för 

(March & Olsen, 2004). Då Växjö kommun är väl medvetna om vad lagen säger men ändå 

väljer att motsätta sig denna tvingande lag påvisas en enligt Oliver (1991) trotsstrategi. 

Kommunen som står för sitt handlande menar på att drivkraften mot en hållbar framtid 

måste komma någonstans ifrån (Herbertsson. P, intervju 2015; Herbertsson. C, intervju 

2015).  Växjö kommuns handlande av att tydligt motsätta sig konkurrenslagen kan liknas 

vid vad Meyer & Rowan (1983 i Oliver, 1991 s. 156) definierar som en utmaning. På 

samma sätt som en aktivist aktivt tar motstånd från samhällets regler och normer väljer 

Växjö kommun aktivt att motsätta sig konkurrenslagen, trots vetskap om dess 

konsekvenser. Det är en tydlig indikation på att Växjö prioriterar miljö högt och handlar 

utefter detta, oavsett handlandets konsekvenser (Herbertsson. C, intervju 2015), något som 

ytterligare tyder på ett handlande enligt March & Olsens (2004) “logic of 

appropriateness”. Växjö kommun som handlar på detta sätt trots att lagen 2010 skärptes, 

visar på att kommunen som Europas grönaste stad vill påvisa fördelarna med sitt 

agerande (Oliver, 1991). Enligt oss är detta ett handlande i syfte att kunna bemöta de 

institutionella reglerna utmärkelsen förväntas ha bringat. 

5.2.1 Handlande genom styrande dokument 

Kommunens handlande har kommit att förändrats som ett svar på det externa tryck som 

utmärkelsen gett upphov till (Herbertsson. C, intervju 2015). I en strävan efter att uppnå 

legitimitet och stärka sitt varumärke anpassar kommunen sitt handlande efter förändrade 

institutionella regler (March & Olsen, 1995 i March & Olsen 2004 s. 694). Ett 

handlingsmönster där kommunen ständigt uppdaterar och förbättrar miljödokument visar 

på kommunens långsiktiga strävan och vad som prioriteras. Då kommunen genom sitt 

handlande inom nybyggnation prioriterar att använda trä trots att detta medför svårigheter 

att upprätta, visar handlingen på att kommunen går emot ett effektivitetskriterium. 

Kommunen väljer att istället förhålla sig till någonting som anses viktigare, nämligen 

miljön och att vara Europas grönaste stad. Denna handling, där kommunen förhåller sig 
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till vad som anses svara för samhällets institutionella regler och normer mot en strävan att 

uppnå legitimitet (Växjö kommun, 2013), visar på ett handlande utifrån den 

nyinstitutionella sociologin (Meyer & Rowan, 1977).  

I det flertal olika dokument som studerats ser vi ett tydligt handlande som framhäver hur, 

vad, när och varför kommunen jobbar med miljöfrågor. Denna framställning av att tydligt 

presentera sitt miljöarbete anser vi vara minst lika viktig som själva marknadsföringen av 

att vara Europas grönaste stad. Detta handlande i strävan att upprätthålla legitimitet visar 

på ett handlande enligt Scotts (1987) samtyckestrategi. Då utmärkelsen sågs som en 

möjlighet till förbättrad legitimitet (George et. al, 2006) genom anpassning till de 

institutionella reglerna, och då denna möjlighet samtidigt ansågs hög (Oliver, 1991), ser vi 

att samtyckesstrategin stämmer överens med kommunens handlande. Det genom att 

utvecklande av diverse dokument efter 2007 visar på en strävan att kunna bemöta 

förväntningar i dess rätta tid, samtidigt som utvecklingen av dokumenten visar på att 

kommunen valt att framhäva utmärkelsen som en förpliktelse. Samtyckesstrategin kan 

även påvisas genom graden av överensstämmelse mellan institutionella regler, skapat av 

trycket, och kommunens målsättning (Oliver, 1991). Då Europas grönaste stad tydligt 

beskrivs i dokumenten, genom uppsatta mål, tillsammans med ett förtydligande om hur 

denna utmärkelse påverkar kommunens handlande, ser vi detta tyda på hur kommunen 

söker sammanväva institutionella regler med kommunens långsiktiga målsättning. 

Vidare anser vi att Växjö kommun anpassar samtyckesstrategin genom vad Oliver (1991) 

definierar som foglighet. Kommunen söker genom sitt handlande aktivt anpassa sig efter 

institutionella regler såväl som de söker skapa riktlinjer för individer att förhålla sig till. 

Ett handlande där kommunen söker påverka andra aktörer i samhället påvisas tydligt i de 

olika offentliga dokumenten. Indikatorer på detta påvisas genom införande av individuella 

el- och vattenmätningar, stiftandet av miljöpris samt genom de krav kommunen ställer på 

privata byggherrar. Handlandet anser vi ligga i linje med hur kommunen bemöter det 

externa tryck utmärkelsen medfört, då kommunen genom sitt handlande stärker sin 

identitet (March & Olsen, 2004). Genom detta handlande når kommunen ut till individers 

förväntningar och på så sätt bemöter kommunen de institutionella regler som utmärkelsen 

givit upphov till, samtidigt som samhällets individer tillåts vara delaktiga i satsningen att 

leva upp till utmärkelsen (March & Olsen, 2004). Herbertsson. P (intervju, 2015) förklarar 

denna påverkan som att kommunens handlande får genomslag på individnivå. Genom att 
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sammanväva aktörer i hela samhället till att agera mot en gemensam inriktning, att vara 

Europas grönaste stad, kan slagkraften av att leva upp till det tryck utmärkelsen medfört 

bli större, detta då ett kollektivt handlade enligt Herbertsson. P (intervju 2015), är en 

nyckelfaktor till hur man kan skapa slagkraft i det man gör. 

5.3 Isomorfism 

Ett liknande handlande mellan de tre kommunala fastighetsbolagen har tydligt kunnat 

påvisas då de alla likartat förändrat utformningen av sina årsredovisningar efter 

utmärkelsen 2007. Även i matrisen, där bolagen framfört att de jobbar utifrån kommunala 

övergripande mål visar på ett isomorfistiskt beteende, något som Meyer & Rowan (1977) 

anser vara viktigt för säkerställande av en långsiktig överlevnad. Då de kommunala 

bolagen alla tillhör Växjö kommunkoncern är efterliknandet en viktig faktor för att 

gemensamma tolkningar och tillämpningssätt av institutionella regler anpassas, för att 

kollektivt kunna bemöta det externa trycket Europas grönaste stad. Samtidigt bidrar det 

kollektiva handlandet till att stärka kommunens legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). 

5.3.1 Tvingande isomorfism 

Då bolagen styrs via kommunen och i och med det förhåller sig till kommunens 

övergripande miljömål, tolkar vi detta som DiMaggio & Powells (1983) beskrivning av en 

tvingande isomorfism. Kopplingen gör vi då Växjö kommun som organisation med starkt 

inflytande i samhället tvingar de kommunala bolagen, i enighet med kommunkoncernens 

ägardirektiv (Herbertsson. P, intervju 2015), att förhålla sig till handlande som kommunen 

anser vara ett acceptabelt institutionellt handlande, som svar på institutionella regler 

(Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). Det tvingande påtrycket medför 

samtidigt att bolagen uppnår en högre grad av homogenitet i sitt handlande (DiMaggio & 

Powell, 1983), vilket vi anser krävs för ha ett väl strukturerat miljöarbete inom 

kommunen. Den breda grunden av kommunala fastighetsbolag, som alla arbetar likartat 

skapar förutsättningar för upprätthållande av kommunen som Europas grönaste stad 

(Herbertsson. P, intervju 2015). 

Matrisen som återfinns i bilaga 2 förtydligar på hur de kommunala bolagen likartat 

förhåller sig till kommunens övergripande målsättningar. Då kommunen har tydliga 

ägardirektiv på de kommunala bolagen kan detta återkopplas till en tvingande isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983). Detta då de kommunala bolagen tydligt redogör att de utgår 

ifrån likartade förutsättningar i sitt handlande, något som vi anser visar på ett tvingande 
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förhållningssätt gentemot kommunen. Matrisen påvisar att kommunen varit framgångsrika 

i sitt förhållningssätt genom sina miljömål och är en tydlig indikator på att kommunens 

miljöprogram har praktiskt genomslag. 

5.3.2 Härmande isomorfism 

Genom de likartade arbetssätten inom de kommunala bolagen sätts även ett yttre tryck på 

privata aktörer inom branschen som måste konkurrera på samma marknad (Herbertsson. P, 

intervju 2015). Speciellt då det gäller byggnationer på kommunalägd mark där kommunen 

går in och ställer krav på byggherrar (Herbertsson. P, intervju 2015; Växjö kommun, 

2013). 

På detta sätt anser vi att kommunen söker upprätthålla samtyckesstrategin genom att, som 

Oliver (1991) förklarar foglighet, skapa institutionella regler och normer. Genom att de 

kommunala bolagen, som svarar för en stor del av bostads- och lokalproduktionen i 

kommunen (Växjö kommun, 2013), arbetar på ett likartat sätt utifrån uppsatta regler och 

normer ökar också slagkraften mot upprätthållandet av de normer som kommunen söker 

skapa (Oliver, 1991). 

Något vi vidare anser kan påvisa härmande isomorfism mellan de kommunala bolagen är 

de gemensamma sammanträdena där bolagen utbyter erfarenheter och kunskap i syfte att 

effektivisera verksamheterna och minimera risker förknippade med osäkerhet (Hjelm, 

intervju 2015). Detta är något DiMaggio & Powell (1983) menar på är en förklaring till ett 

härmande beteende mellan organisationer. Då utmärkelsen inneburit att kommunen 

självmant behövt skapa riktlinjer för sitt handlande, innebär det således att rättslig 

vägledning kunnat uppstå genom detta erfarenhetsutbyte (DiMaggio & Powell, 1983). Vi 

anser att detta härmande beteende har varit en nyckelfaktor till hur framgångsrika 

miljösatsningar kunnat genomföras. Genom bolagens utbyte av erfarenheter och kunskap 

möjliggörs en snabbare implementering av framgångsrika koncept och på så sätt ges 

kommunen möjlighet till en ledande roll inom miljöarbete, nog för att bringa legitimitet 

och kunna vara Europas grönaste stad (DiMaggio & Powell, 1983; March & Olsen, 

2004). Ett härmande beteende ser vi även i hur de samtliga bolagens årsredovisningar 

förändrats sedan 2007, ett självmant handlande (Ljung, intervju 2015), som vi i detta fall 

anser inspirerats av ett kollektivt beteende med grund i Växjö kommun. 

Som en återkoppling till kommunens ovan beskrivna beteendepåverkan, ser vi handlandet 

mot att påverka samhällets aktörer och individer som en strävan efter att implementera ett 
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isomorfistiskt beteende. Detta då kommunen genom olika åtgärder söker skapa rättsliga 

handlingsmönster och normer på individnivå genom att involvera individernas privata 

handlingar som ett bemötande av det externa trycket. På detta sätt ser vi kommunens 

eftersträvan att inte endast leva upp till de institutionella reglerna i samhället utan även ha 

en del i formandet av dem (Oliver, 1991).  
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5.4 Analysens utformning 
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Figur 13: Utformning av analys. 
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6. Slutdiskussion 

I detta kapitel framhäver vi slutsatser vi kommit fram till utifrån uppsatsens 

syfte och problemformulering. Vi redogör för hur ett externt tryck påverkat 

Växjö kommuns interna handlande och hur kommunen jobbar med 

upprätthållande av att kunna kalla sig Europas grönaste stad. I kapitlet berörs 

vidare kritik mot genomförd studie samt förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur det externa trycket, som utmärkelsen Europas 

grönaste stad medfört, påverkat Växjö kommuns interna handlande inom miljöarbete. För 

att undersöka detta har vi under arbetets gång försökt förstå vad det externa trycket 

innebär och hur detta i Växjö kommuns fall påverkat det interna handlandet. Nedan 

kommer vi presentera våra slutsatser utifrån genomförd fallstudie med utgångspunkt i 

följande frågeställning: 

Hur har utmärkelsen Europas grönaste stad påverkat Växjö kommuns interna handlande 

inom miljöarbete? 

6.1 Slutsatser 

Vi kan efter genomförd studie påvisa i Växjö kommun att ett externt tryck i form av en 

utmärkelse, Europas grönaste stad, ägt rum. Det externa trycket erkänns av respondenter, 

som samtliga poängterar att ett internt handlande synliggjorts och uppmärksammats för 

samhällets individer som svar på det externa trycket. Samtidigt har vår granskning av de 

offentliga dokumenten påvisat ett ständigt hänvisande till utmärkelsen, Europas grönaste 

stad och dess förpliktigande. 

Vi kan konstatera att kommunen sett utmärkelsen som någonting positivt, och bemött den 

som en möjlighet för att skapa en identitet kring att vara Europas grönaste stad. 

Kommunens sätt att reagera på utmärkelsen anser vi vara en handling till att förbättra den 

möjlighet till utökad legitimitet utmärkelsen gav upphov till. Detta i ett samhälle vars 

institutionella regler även de förändrats. Genom samtycke har kommunen kunnat förhålla 

sig till institutionella regler som de anser rättsliga och i linje med att vara Europas 

grönaste stad. Kommunens handlande som ett svar på det externa trycket påvisas genom 

utvecklade miljödokument, utökad marknadsföring samt handlande i syfte att involvera 
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olika aktörer i samhället till ett kollektivt handlande. Tydliga kopplingar som kan påvisas 

vid en granskning av offentliga dokument är hur handlingar som framställs i kommunens 

handlingsplaner såväl som i de enskilda bolagens årsredovisningar hänvisar till ett 

handlande mot att vara Europas grönaste stad. Utmärkelsens ifrågasättande av tidigare 

gällande institutionella regler har inneburit att kommunens interna handlande utvecklats i 

syfte att upprätthålla social acceptans.  

Det externa trycket, utmärkelsen Europas grönaste stad, har som påvisats hamnat i 

konflikt med vad som kan ses som andra externa påtryckningar på Växjö kommun. Detta 

har resulterat i att kommunen tydligt motsatt sig institutionella regler som inte ligger i 

linje med kommunens målbild om att vara Europas grönaste stad. Kommunens handlande 

visar på hur målöverensstämmelse mellan institutionella regler och vad kommunen står 

för tydligt leder till en intern handling för att bemöta det tryck som utmärkelsen Europas 

grönaste stad bringat. På samma sätt visar kommunens handlande på hur 

målskiljaktigheter mellan institutionella regler och kommunens övergripande 

målsättningar leder till motstånd mot anpassning till institutionella regler. 

Återspegling av hur utmärkelsen Europas grönaste stad förpliktigar påvisas tydligt i de 

kommunala bolagens handlande, då dessa via kommunens ägardirektiv måste förhålla sig 

till vad som kommunen anser medföra legitimitet. Detta är något den egengjorda matrisen 

tydligt påvisar, då de olika bolagen framhäver att de jobbar utifrån likartade 

handlingsmönster och kriterier. För att kommunen skall kunna säkerställa en långsiktig 

överlevnad inom miljöområdet och kunna bära titeln Europas grönaste stad med stolthet, 

är de tillfällen då bolagen träffas för att utbyta erfarenheter en nyckelaspekt. Genom ett 

likartat handlande kan de kommunala bolagen emellan varandra skapa rättsliga 

förhållningssätt som vidare syftar till att bemöta institutionella regler vid förändring. 

6.2 Kritik mot genomförd studie 

Kritik som kan riktas mot vår studie är att den till största del baserats på offentliga 

dokument. Genom vår tolkning av dokumenten som primärdata har vi förbisett 

betraktelsen av dessa dokument i ett annat perspektiv. För att kunna skapa ytterligare 

trovärdighet i studien skulle man därmed kunna genomföra en mer djupgående studie av 

det praktiska och dagliga handlandet inom kommunen såväl som hos andra aktörer 

beroende av kommunen. Genom att göra detta anser vi att trovärdigheten i handlande 

skulle kunnat stärkas. 
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En annan kritisk aspekt värd att nämna är att utmärkelsen Europas grönaste stad är ett 

faktum. Det går inte att studera och påvisa hur kommunens handlande hade sett ut om inte 

utmärkelsen hade uppstått. Således är det svårt att fastställa att kommunens handlande 

enbart påverkats av ett externt tryck. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie skulle kunna utvecklas genom att studera kommunens påverkan på andra 

aktörer och individer i samhället utifrån ett annat perspektiv, individernas perspektiv. I en 

sådan studie skulle kommunens handlande och dess strävan kunna visa på den faktiska 

slagkraften av beteendepåverkan som man menar kan stärka det externa trycket som ett 

varumärke.
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Bilaga 1 – Intervjuguide, ostrukturerade intervjuer  

Ostrukturerad intervju med Ahlrot, Julia & Johansson, Henrik. 

Den första ostrukturerade intervjun som genomfördes var ett inledande möte med Ahlrot 

och Johansson, där vi samtalade om kommunens miljösatsningar sedan utmärkelsen 

Europas grönaste stad 2007.  Intervjun blev startpunkten till förståelse om hur Växjö 

kommun jobbar med miljömål och hur kommunen anpassar dessa i sitt handlande. 

Intervjun gav en första överblick över studiens omfattning och ämnesvalet. 

Den övergripande frågan som diskuterades: 

Vad har utmärkelsen Växjö Europas grönaste stad inneburit för kommunen? 

 

Ostrukturerad intervju med Herbertsson, Paul. 

Den andra ostrukturerade intervjun var ett samtal med Herbertsson. P. Vi valde efter 

samtal att begränsa oss till byggsektorn och studera miljöarbeten inom kommunala 

fastighetsbolag. Detta då byggsektorn under de senaste åren har fått allt högre krav på sig 

att arbeta miljömässigt, i enighet med kommunens miljöprogram och miljömål. 

De övergripande frågorna som diskuterades: 

Vad har utmärkelsen Växjö Europas grönaste stad inneburit för kommunen? 

Vart i miljöarbetet anser du att detta syns mest? 

  

Ostrukturerad intervju med Hjelm, Patrik. 

Den tredje ostrukturerade intervjun var med Hjelm. Hjelm delgav oss information om ett 

av Videum AB:s senaste byggprojekt. Hjelm intygade att Videum arbetar efter 

kommunens miljöprogram och att dessa program och mål formar Videums 

tillvägagångssätt vid såväl nybyggnationer som ombyggnationer. Under intervjun 

diskuterades utmärkelsen Europas grönaste stad. Hjelm poängterade bland annat hur 

arbetet fått en större uppmärksamhet sedan utmärkelsen 2007.   

Den övergripande frågan som diskuterades: 

Vad har utmärkelsen Växjö Europas grönaste stad inneburit för kommunen och Videum 

AB? 
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Ostrukturerad intervju med Herbertsson, Carina & Ljung, Tommy. 

Den fjärde ostrukturerade intervjun var med Herbertsson. C och Ljung. Under intervjun 

konstaterades tydligt att det externa trycket haft en påverkan på Växjö kommuns 

miljöarbete såväl som på kommunens kommunicering utåt av sitt miljöarbete.  

De övergripande frågorna som diskuterades: 

Vad har utmärkelsen Växjö Europas grönaste stad inneburit för kommunen? 

Har ni upplevt utmärkelsen Europas grönaste stad som ett externt tryck?
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Bilaga 2- Enkätundersökning, matris 

 

 

Tabell 1: Enkätundersökning. 
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