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Sammanfattning 
 
 
Titel: Den gröna myten – en kommuns strategiska arbete mot hållbarhet, 

samarbetsanda och affärsmöjligheter.  
Författare: Linda Hultman och Malin Olofsson 
Handledare: Olle Duhlin 
Examinator: Lars Lindkvist 
Kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi IV – Ledarskap 
 
 
Syfte: Syftet är att skapa en större förståelse för hur Växjö Kommun arbetar 

med sin vision, strategi och varumärke samt hur detta upplevs av 
näringslivet. Med denna förståelse vill vi visa på framgångsfaktorer och 
fallgropar som finns vid skapandet, implementerandet och 
upprätthållandet av en kommuns identitet, image och profil för att 
genom detta få med sig näringslivet. 

 
Metodik: Vi har använt oss utav en abduktiv ansats och en kvalitativ 

forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer har legat som grund 
för vårt empiriska material. Vi har intervjuat tre medarbetare, 
kommunikationschef samt kommunalråd på Växjö Kommun samt även 
fyra organisationer och två företag med hållbart fokus. Detta för att ta 
del av olika perspektiv och därmed öka vår förståelse.  

Analys &  
Slutsats: Vi har kunnat identifiera både framgångsfaktorer och fallgropar i Växjö 

Kommuns strategiska hållbarhetsarbete. De har varit duktiga med 
spridningen av deras varumärke och tagit vara på de chanser som dykt 
upp. De framgångsfaktorer vi identifierat är spridning av myter och 
historier, starkt politiskt ledarskap, enade politiker, stark organisationsidentitet, 
samarbetsvilja, tuffa beslut som går i linje med strategin, gemensam målbild 
med företag och organisationer med hållbart fokus och internationell 
framgång. De risker och gap som vi har sett gäller stort fokus på dåtid, 
okunskap lokalt, olika prioriteringar och värderingar internt och att det är 
press på att leva efter vad de lär. Att det finns en positiv attityd gentemot 
Växjö Kommuns profil och budskap är A och O för att Växjö Kommun 
ska nå sin ambition om att bli ”Europas grönaste stad”. Ny kunskap kring 
ämnet är nyckeln till drivkraften bakom engagemanget i 
hållbarhetsfrågan, det är även genom kunskap som attitydförändringar är 
möjliga.  

  
Nyckelord: Hållbarhet, grön strategi, kultur, värderingar, attitydförändringar, politisk 

enighet, motivation.  
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Abstract 
 
Title:  The green myth – a municipality’s strategic work towards sustainability, 

co-operation and business opportunities 
Authors: Linda Hultman and Malin Olofsson 
Mentor: Olle Duhlin 
Examiner: Lars Lindkvist 
Course: Master thesis, Business Administration - Leadership 
 
 
Aim: Our aim is to create a greater understanding for how Växjö 

Municipality is working with their vision, strategy and brand, and also 
how it is perceived by the business sector. This understanding will help 
us to highlight success factors and pitfalls that exist in the creation, 
implementation, and maintenance of a municipality’s identity, image and 
profile to convince the business sector to follow.   

 
Methodology: We have been using an abductive and qualitative research-method in 

which     semi-structured interviews have been the basis of our empirical 
material. We had interviews with three employees, a communication 
manager and the mayor at Växjö Municipality as well as four 
organizations and two companies with sustainable focus. We did this to 
get different perspectives and thereby get a greater understanding. 

 
Analysis &  
conclusion:  We have been able to identify both success factors and pitfalls in Växjö 

Municipality's strategic sustainability work. They have been successful 
when it comes to the circulation of their brand and they have taken 
advantage of chances that have come up. The success factors that we 
have identified is the spreading of myths and storytelling, strong political 
leadership, united politicians, strong organizational identity, cooperation, tough 
decisions that are in line with the strategy, shared objectives with companies 
and organizations with sustainable focus and international success. The 
risks and gaps that we have seen are great focus on the past, ignorance 
locally, different priorities and values internally and there is pressure to live by 
what they learn. That there is a positive attitude toward Växjö 
Municipality’s profile and message is a must if Växjö Municipality 
wants to achieve its ambition to become "The greenest city in Europe". 
New knowledge on the subject is the key behind the driving force when 
it comes to engagement in sustainability issues. It is also through the 
knowledge that attitude changes are possible.  

 
Keywords:  Sustainability, green strategy, culture, values, attitude changes, political unity, 

motivation. 
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1. Inledning 
 
Växjö. En världsberömd metropol i de småländska skogarna, känd för sitt engagemang 
i miljöfrågor och visionen om att vara helt fossilbränslefritt år 2030 (Törnberg, 2008). 
Denna vision kan få miljökämpar runt om i världen att jubla och klappa händer medan 
andra kan skaka på huvudet och mena på att det är svårt att uppnå i dagens samhälle. 
De kommunala bussarna i Växjö drivs med hjälp av biogas från matavfall, hållbart 
husbyggande i trä sker i staden och tävlingar för att uppmuntra innovativa och gröna 
lösningar är en del av vardagen. Enligt Växjö Kommun (2015) har detta gedigna 
arbete lett till kändisskapet runt om i världen och det ligger även till grund för att en 
reporter på BBC World utnämnde Växjö till ”Europas Grönaste Stad” år 2007. 
 
Allt sedan reportern på BBC World utnämnde Växjö till “Europas grönaste stad” har 
Växjö placerats på den internationella kartan och blivit något av en snackis i 
miljösammanhang, både i Sverige och ute i världen. Ett flertal länder har även aktivt 
visat intresse för deras miljöarbete. Intresset har exempelvis visat sig i form av att 
många kommit på studiebesök men även genom att Växjö Kommun har fått 
inbjudningar där de själva får berätta och dela med sig om vad de gör och hur de 
arbetar (Törnberg, 2008). Så sent som i april 2015 var Bo Frank i Seoul, Sydkorea och 
talade på “ICLEI World Congress” och efter det stod Aberdeen, England på tur där han 
var en av huvudtalarna på “Energy cities” årsmöte (Hyun- jeong, 2015, Energy Cities, 
2015). Det talas bland annat om hur Växjös igenväxta sjöar på 70-talet nu går att bada 
i samt att Växjö Kommun var först ut i världen med att sätta målet om att bli en 
fossilbränslefri stad. Miljösatsningarna har gjort Växjö till ett attraktivt resmåls med 
besök från alla världens hörn. Det är allt från nyfikna turister och journalister till 
forskare och utländska myndigheter som vill ta del av miljöarbetet (Törnberg, 2008). 
Visionen som Växjö Kommun strävar efter och som benämns på deras hemsida är att 
de vill vara Europas grönaste stad och de stora miljösatsningar som gjorts samt de som 
kommer att göras ligger till grund för detta. Benämningen Europas grönaste stad har 
sedermera kommit att bli Växjö Kommuns slogan och det är genom den som de 
profilerar sig (Växjö Kommun, 2015). 
 
Medan många medier hyllar Växjös insatser finns det även en tveksamhet kring 
benämningen och huruvida Växjö verkligen är Europas grönaste stad. Hur är det ens 
möjligt att mäta en sådan sak? Några vetenskapliga belägg för att Växjö är Europas 
grönaste stad finns inte men när kommunen valde att använda det som sin slogan kom 
det att bli något av en sanning (Gustavsson, 2012). Sedan Växjö fick benämningen 
2007 har flera andra städer i Europa även utnämnts till detta vilket i sin tur har skapat 
en viss skepsis och kritik mot Växjö. Jens Nielsen (2009)  skrev bland annat i 
Smålandsposten att den tyska staden Freiburg fick samma utnämning 2009, trots det 
försvarar Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i Växjö Kommun deras slogan och 
satsning i samma artikel. Han hävdar att kritiken handlar om att vi i Sverige 
fortfarande lever efter jantelagen där allt ska vara lagom samt “...att inget får växa till 
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himlen” (Nielsen, 2009). Växjö Kommun är noga med att alltid påpeka att de själva inte 
hittat på benämningen och hänvisar alltid till reportaget av BBC. Bo Frank 
tillsammans med Anna Tenje, ordförande i Tekniska nämnden i Växjö Kommun, är 
dock överens om att deras särpräglade slogan sätter press och sporrar dem till att 
fortsätta sitt arbete för miljön (Nielsen, 2009 & Gustavsson, 2012). 
 

1.1 Bakgrund 
 
Agenda 21 – Kommuner och hållbarhet 
Att kommuner kände sig manade att börja arbeta med hållbarhetsfrågor var en 
reaktion på FN:s uppmaning till den lokala nivån i Agenda 21 från år 1992. Begreppet 
hållbar utveckling presenterades för första gången 1987 av Brundtland-kommissionen 
på uppdrag av FN. De skrev att en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov 
utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. För 
företag och organisationer kan sägas att det handlar om att ta ansvar för sina 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i relation till den egna verksamheten 
(Enell, 2009). Agenda 21 är ett handlingsprogram utvecklat i syfte att skapa just 
hållbara samhällen (Forsberg, 2007). Arbetet kring hållbarhet framhålls som komplext 
där kommuner har kommit att spela en central roll för det lokala arbetet och detta tack 
vare ett större ansvar för miljöpolitiken och möjligheten att stifta lagar och utforma 
policys som påverkar samhället (Håkansson, 2005). Något som lyfts fram som viktigt 
för att skapa ett hållbart samhälle är lokala initiativ och engagemang samt kommunens 
förmåga att samordna olika sektorer i samhället kring hållbarhetsarbeten (Burström, 
2000). Olika typer av nätverk har till följd av det ökade arbetet med hållbarhet 
uppkommit och detta dels mellan enskilda kommuner och dels mellan kommuner, 
organisationer och företag. Drivkraften bakom samverkan mellan kommuner och 
omvärldsaktörer framhålls vara praktiskt inriktade och då ofta mot problemlösning 
och att utbyta erfarenheter (Forsberg, 2007). 
 
Trots att ansvaret lagts på kommunstyrelsenivå är det dock ingen garanti för att 
frågorna faktiskt lyfts och arbetas aktivt med. I dag finns det inte någon bred Agenda 
21 rörelse längre, många kommuner har även avvecklat sin samordnade funktion för 
ett strategiskt hållbarhetsarbete (Forsberg, 2007). Detta kan bero på att det inte är 
någon lätt uppgift för kommuner att arbeta med. Det är många hinder som måste 
övervinnas, och kan gälla sådant som att klimatfrågan väcker skuldkänslor, 
ekonomiska aspekter anses viktigare eller att hållbarhetsarbetet kräver resurser och 
att det behövs ett systematiskt och integrerat arbete där rollerna är tydliga (Burström, 
2000, Håkansson, 2005). Ambitionsnivån varierar därmed bland kommunerna i landet 
och en förklaring till det sägs vara hållbarhetsarbetets frivilliga natur. Det är alltså det 
lokala initiativtagandet och engagemanget som driver frågan vidare (Forsberg, 2007).  
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Hållbarhet och strategi 
För de kommuner som fortfarande arbetar med hållbarhetsfrågor är det ett ständigt 
pusslande för att få ihop alla sina åtaganden. En kommun har många obligatoriska 
åtaganden såsom skola och omsorg och för att de ska uppnå sina strategiskt 
långsiktiga åtaganden som exempelvis hållbarhet behöver dessa gå i linje med 
varandra (Håkansson, 2005). För att underlätta arbetet hos kommuner som arbetar 
med hållbarhet bör just hållbarheten utgöra kärnan i organisationers strategi (Jones, 
2012; Baumgarter, 2014). Strategin är den som genomsyrar hela verksamheten och 
ligger till grund för alla beslut som fattas. Det är även strategin som utgör vad som 
kommuniceras ut både internt i organisationen och externt till utomstående 
(Mintzberg, Quinn & Ghoshal, 1998). För att hållbarhetsarbetet ska lyckas krävs alltså 
både samarbetsvilja och gemensamma mål inom organisationen. A och O för att det 
ska fungera är god kommunikation aktörerna emellan samt tydliga och klara direktiv 
på vad som gäller från den politiska ledningen (Hilliman, Pinheiro & Åhlström, 2010). 
Har den politiska ledningen bestämt sig för att satsa på hållbar utveckling gäller det 
att de har förmågan att förmedla sina visioner på ett tydligt sätt både till den egna 
organisationen samt ut till invånare och företag. Det är ledningens tydlighet och 
kontinuitet som skapar stabilitet och trygghet, vet alla vilken roll de har och vad de 
tillsammans strävar mot flyter arbetet på mer effektivt (Hilliman, Pinheiro & 
Åhlström, 2010).  
 
De politiska ledarna i en kommun är valda av invånarna och medarbetarna är de som 
ska verkställa besluten, lever inte de som dem lär uppstår misstro (Hilliman, Pinheiro 
& Åhlström, 2010). Om kommunen vill sprida sitt budskap om vikten av hållbar 
utveckling gäller det alltså att leda och föregå med gott exempel för att få med sig fler 
på tåget. Känner invånare och företag respekt och tillit för den kommunala ledningen 
samt att de tror att denne har kompetensen att leda dem är chansen större att de gör 
det (Hilliman, Pinheiro & Åhlström, 2010). Olausson (2009) trycker även på vikten av 
ett starkt personligt engagemang från ledarens sida när det kommer till organisationer 
med hållbart fokus. Hon menar att det behövs en stark drivkraft för att lyfta de här 
frågorna. Detta gör det ännu viktigare att den politiska ledningen i kommunen är 
konsekvent med sina beslut och inte vänder kappan efter vinden om de vill lyckas med 
sitt strategiska hållbarhetsarbete.  
 
Hållbarhet generellt har fått allt större fokus och medvetenheten kring ämnet ökar. 
Ofta förknippas även hållbarhet med något positivt. Som nämns ovan arbetas det 
aktivt med hållbarhet inom kommuner idag. Vissa kommuner trycker dock hårdare på 
det än andra vilket har lett till att de valt att profilera sig inom hållbarhetsområdet. En 
organisations profil är hur ledningen vill och väljer att förmedla ut organisationen mot 
utomstående (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Den politiska ledningen i 
kommunen i fråga tror alltså så starkt på sitt koncept att det är vad de vill förknippas 
med. Växjö Kommun som vi beskrivit ovan är ett exempel på detta och de har valt en 
slagkraftig slogan som de sedan sprider sitt budskap genom.  
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1.2 Problemdiskussion  
 
Hållbarhetsarbetet är som vi nämnt av frivillig natur och när kommunen som 
organisation går ut och säger att kommunen har detta fokus kan invånare och företag 
uppleva att frivilligheten försvinner till viss del. De kan känna sig tvingade att arbeta i 
den riktningen eftersom det är vad kommunen som helhet förknippas med utåt sett. I 
och med att det har blivit allt vanligare att även kommuner arbetar med att strategiskt 
marknadsföra sig kommer därför profilen och budskapet att nå ut till fler människor 
runt om i landet och även världen. Då platsmarknadsföring är ett medel för att locka 
till sig nya företag och invånare blir profilen och varumärket viktiga. Det är genom 
dessa som de kan lyfta fram vad som är unikt och intressant för staden och kommunen 
(Kavaratzis & Ashworth, 2005; Lindeborg & Lindkvist, 2013). Om inte hållbarhet 
efterfrågas eller anses vara intressant i kombination med många regler skulle det 
kunna leda till att entreprenörer och företagare drar sig för att etablera sin verksamhet 
i kommunen. Det här skulle i sin tur missgynna tillväxten i kommunen och därför är 
det av stor vikt att kommunen är noga med vad de vill förknippas med, detta så att rätt 
bild skapas i människors medvetande (Spjuth, 2006). Ger profilen en missvisande bild 
av verkligheten samt om den kan vara svår att relatera till får kommunen problem 
(Spjuth, 2006; Hatch & Schultz, 2001). En kommun måste därmed kunna visa sig 
värdig sina invånare, företag och besökare för att överleva på lång sikt. Förväntar sig 
besökare att komma till exempelvis Europas grönaste stad och de inte uppfattar detta 
eller märker någon skillnad jämfört med andra städer ser vi att det kan leda till 
besvikelse och där bryts även förtroendet för kommunen. Känner sig människor 
missnöjda skadar även det näringslivet i kommunen på sikt och de kan hamna i en ond 
spiral (Spjuth, 2006).  
 
När en kommun väl valt att profilera sig gäller det även att de själva kan leva upp till 
det som de lär. De måste föregå med gott exempel och leda arbetet framåt. Om Växjö 
Kommun ska nå upp till sin vision om att bli Europas grönaste stad måste de få med sig 
både invånare och näringsliv. Det räcker inte med att kommunen som organisation 
själva arbetar mot ett hållbart samhälle om inte resten av samhället delar eller förstår 
deras vision. I och med Växjö Kommuns utmärkande profil och den stora 
uppmärksamhet de har fått för sitt miljöarbete ser vi att det har skapats en stor press 
på kommunen för att ständigt fortsätta sitt arbete, att leva upp till sin vision och 
samtidigt få med sig hela samhället på samma tåg. Detta finner vi vara ett stort 
uppdrag att ta sig an och därför blir det av vikt att deras budskap sprids både internt i 
organisationen samt externt till näringsliv. De måste få människor i kommunen att 
förstå värdet i deras budskap, förstå värdet i att fokuset på hållbarhet är en möjlighet 
istället för ett hinder.  
 
Det finns idag forskning kring hur en kommun strategiskt kan arbeta för att göra en 
stad mer attraktiv. Med hjälp av platsmarknadsföring och ett starkt varumärke kan 
kommunen lyfta fram vad som är unikt och på så sätt locka till sig nya företag, 
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inflyttare och besökare. Ett snarlikt ämne som vi funnit vara outforskat är hur en 
kommuns profil och budskap tas emot av befintliga företag och organisationer i 
regionen. Därför finner vi det intressant att studera hur en kommun strategiskt har 
arbetat internt i organisationen med sin profil och sitt budskap samt hur detta tas 
emot av befintliga företag och organisationer. Då Växjö Kommun har en stark grön 
profil samt att de har arbetat med hållbarhet under en lång period finner vi det vara av 
intresse att studera hur de har gjort samt hur företag och organisationer med samma 
inriktning upplever deras arbete. Detta leder oss in på våra forskningsfrågor. 
 

1.3  Forskningsfrågor 
 

⋅ Vad ligger bakom Växjö Kommuns profil och budskap samt hur har dessa vuxit 
fram genom åren? 

⋅ Hur har det gröna budskapet fått spridning internt i organisationen? 
⋅ Hur arbetar Växjö Kommun med spridningen externt till företag och 

organisationer med hållbar inriktning samt hur upplevs detta från deras sida?  

1.4 Syfte 
 
Syftet är att skapa en större förståelse för hur Växjö Kommun arbetar med sin vision, 
strategi och varumärke samt hur detta upplevs av företag och organisationer med 
hållbarinriktning. Med denna förståelse vill vi visa på framgångsfaktorer och 
fallgropar som finns vid skapandet, implementerandet och upprätthållandet av en 
kommuns identitet, image och profil för att genom detta få med sig näringslivet. 
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1.5 Uppsatsens disposition 
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2 Metod 
 
2.1 Hur vi ser på världen… 
Nyfikenhet, förståelse och tolkning ligger oss varmt om hjärtat och det är vad som 
ligger till grund för vår studie. Tidigare universitetsstudier har gjort oss införstådda i 
hur viktigt det är att forskaren till en början begrundar vad som är godtagbar kunskap 
och hur den skapas. Teorin om kunskapsproduktion kallas epistemologi och kan sägas ta 
upp synsätt kring hur kunskap bildas och vad som är sann kunskap (Fejes & 
Thornberg, 2009). Vi anser att förståelsen och kunskapen skapas hos individen i 
interaktion med andra, den finns alltså inte liggandes objektivt ute i världen. Bryman 
och Bell (2011) kallar detta synsätt för intersubjektivistiskt. Detta ställningstagande 
gjorde det möjligt för oss att tolka den data vi samlade in under våra intervjuer. Vårt 
epistemologiska ställningstagande gjorde även att vi valde en förstående ansats i vår 
uppsats istället för en av förklarande karaktär. För att förstå hur Växjö Kommun 
arbetar med sin gröna profil upplevde vi det även viktigt att förstå delarna av det. Vi 
behövde därmed skapa oss en förståelse kring delarna som konceptet var uppbyggt av. 
Detta helhetstänk hänger ihop både med en förstående ansats samt ett hermeneutiskt 
synsätt (Jacobsen, 2002). Förståelse och tolkning blev viktigt även här. Förutom 
empiriskt material använde vi oss av teoretiskt material för att skapa en större 
förståelse, vilket även är sammankopplat med en förstående ansats. En förstående 
ansats innebär att kunna förstå och tolka det resultat som framkommer utifrån 
empiriska studier tillsammans med teori (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

2.2 Alla dessa val… 
2.2.1 Steg ett: Ämnesval 
Vårt val av ämnesområde grundade sig bland annat i våra personliga intressen då vi 
under en längre tid upplevt ett behov av förändring mot ett mer hållbart samhälle. Vi 
kunde även se under vår informationssökning att hållbarhet är ett aktuellt ämne idag 
och att det får allt större fokus bland både kommuner, näringsliv och invånare. Sedan 
tidigare visste vi att Växjö Kommun arbetar med dessa frågor och att de har gjort det 
under en längre period. Vi ansåg därför att Växjö Kommun skulle vara ett intressant 
objekt att studera då de har en hållbar profil och en slogan som kaxigt säger; Europas 
grönaste stad. Växjö Kommun framställs även vara duktiga i media när det kommer till 
att arbeta med hållbarhetsfrågor. Detta kunde vi även konstatera under vår 
informationssökning då det fanns mycket press gällande Europas grönaste stad. 
Kommunen har speciellt fått ett starkt genomslag på den internationella marknaden då 
många intresserat sig för deras miljösatsningar.  
 
Att gå igenom redan befintlig litteratur är viktigt dels för att ta reda på vad som redan 
finns skrivet inom ett speciellt område och dels för att hitta anledningar som 
argumenterar för en vidare forskning (Flick, 2014). Genom en litteraturstudie stärks 
även trovärdigheten i en studie. Förutom vårt egna intresse hittade vi även ett gap i 
litteraturen gällande forskning kring hur en kommuns profil kan påverka befintliga 
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företag och organisationer i regionen. Vi blev därför nyfikna på hur Växjö Kommuns 
gröna profil och budskap får uttryck internt i organisationen samt hur det spridits 
externt till befintliga företag och organisationer i regionen.  
 
2.2.2 Steg två: Hur ska vi tackla problemet? 
När vi väl bestämt oss för ämnesområde valde vi att använda oss av en explorativ 
problemställning. Detta eftersom vi hade begränsad kunskap om det ämne vi skulle 
studera samt att det var svårt att hitta information kring undersökningsområdet. Att 
använda en explorativ problemställning är bra när det innebär att utveckla ny och 
relativt okänd kunskap (Jacobsen, 2002). Även detta ansåg vi passa bra in på vår studie 
då det inte fanns mycket forskning om ämnet. Explorativa frågeställningar hör även 
ihop med metoder som får fram nyanserad data, går på djupet, är känslig för oväntade 
förhållanden och därmed öppen för kontextuella aspekter (Jacobsen, 2002). I och med 
att vi ville ta reda på vilken påverkan Växjö kommuns gröna profil har på näringslivet 
i regionen krävdes det att vi gick på djupet. Detta för att det skulle vara möjligt att ta 
reda på hur kommunens hållbara arbete upplevs av näringslivet i regionen och 
samtidigt få ta del av alla intervjupersoners tankar kring arbetet för att kunna jämföra 
dem. 
 
En explorativ undersökning bör vara elastisk, det vill säga att den kan anpassas till de 
nya kunskaper och resultat som visar sig under arbetets gång (Wiedersheim & 
Eriksson, 1991). Även vi ansåg att detta var viktigt för att vi skulle få ökad kunskap 
kring ämnet. Vi ville inte vara allt för styrda av teorier till en början utan vi ville 
kunna vara öppna för det oväntade för att sedan kunna anpassa oss efter det material vi 
samlade in under våra empiriska studier. 
 
2.2.3 Steg 3: Val av ansats 
Nästa val vi gjorde gällde ansats och hur vi skulle ställa oss till relationen mellan teori 
och empiri. Det finns tre sätt som kan användas vid en studie, det är deduktion, 
induktion och abduktion. I en deduktiv ansats går man från teori till empiri. Detta 
görs så att forskaren kan skapa sig förväntningar inom ämnet innan denne går ut och 
gör sina empiriska studier (Patel & Davidson, 2003). Empiriinsamlingen kommer 
sedan att visa om verkligheten stämmer överens med de förväntningar och rön som 
redan finns (Jacobsen, 2002).  I en induktiv ansats startar arbetet istället i empiri och 
kopplas sedan till teori, det vill säga att teorierna formuleras utefter det empiriska 
materialet. Målet är att ingenting ska begränsa eller påverka vilken information som 
samlas in (Jacobsen, 2002). När vi läste på om dessa båda ansåg vi att ingen av dem 
passade vår studie. Som vi nämnde tidigare ansåg vi att elasticitet, djup och 
anpassningsbarhet var viktiga komponenter för en explorativ undersökning. Det här 
var anledningen till att vi blev intresserade av den abduktiva ansatsen.  Alvesson och 
Sköldberg (2008) framhåller just det här, det vill säga att fördelen med abduktion är 
att undersökaren inte blir lika låst som denne skulle vara vid en ren induktiv eller 
deduktiv ansats. Vidare är abduktion en kombination av de ovanstående ansatserna 
och kallas ”den gyllene medelvägen” (Patel & Davidson, 2003, Jacobsen, 2002). Det var 
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även en abduktiv ansats vi valde att utgå ifrån. Detta eftersom vi hade för avsikt att 
föra ett växelspel mellan empiri och teori. På detta sätt skulle vi få möjlighet att 
anpassa vår teori allteftersom arbetet pågick samtidigt som förståelsen för våra 
empiriska data skulle öka. 
 
2.2.4 Steg 4: Val av metod 
Sedan var det dags för metodval. Här hade vi möjlighet att välja mellan kvalitativ och 
kvantitativ empiri. Det finns skillnader mellan dem vilket kommer att påverka 
analysmetoderna och tillvägagångssättet (Rienecker & Stray Jørgensen, 2012) För vår 
del var detta inte svårt att välja då vi hade valt en explorativ frågeställning. Vi 
behövde använda oss av en metod som gick på djupet och som kunde samla in 
nyanserad data och då lämpar sig en kvalitativ metod bäst. En kvantitativ metod 
används istället när studien handlar om att ta reda på en stor mängd data som ofta 
sedan beskrivs i tal, mängd och storlek. Den används även när problemet är mer 
generaliserat samt att det ger en mer generell slutsats (Rienecker och Stray Jørgensen, 
2012). 
 
Vi valde en kvalitativ forskningsmetod som sätter få begränsningar samt att den ger 
större utrymme för nyanserade svar och därmed möjlighet till större förståelse kring 
ämnet (Jacobsen, 2002). Valet blev självklart för oss då vi ämnade skapa en förståelse 
kring hur företag och organisationer i regionen upplever kommunens gröna profil. En 
kvalitativ studie fungerar bra när undersökaren vill bringa större klarhet i ett oklart 
ämne samt när denne inte vet så mycket om ämnet som ska undersökas (Jacobsen, 
2002). Det här passade bra in på vår studie eftersom vi inte visste säkert om Växjö 
kommuns gröna profil och idéer faktiskt hade gjort något avtryck på näringslivet i 
regionen. Vi visste heller inte varför företagen agerar som de gör och om kommunen 
har en roll att spela i det hela och detta ansåg vi vara spännande att undersöka. 
Bryman och Bell (2011) framhåller även att tonvikten läggs på individernas upplevelse 
och tolkning angående den sociala verkligheten i en kvalitativ metod. Även detta var 
en anledning till varför vi valde den kvalitativa metoden, vi ville skapa en större 
förståelse kring om parterna (kommun och företag/organisationer) uppfattar den 
sociala verkligheten på samma sätt. I en kvalitativ undersökning är det inte heller 
bestämt i förväg vad man ska leta efter utan det är intervjupersonerna som styr 
(Jacobsen, 2002). Även detta ansåg vi vara viktigt för vår studie, vi ville inte styra för 
mycket så att det skulle påverka svaren. Det skulle innebära att vi kunde riskera att gå 
miste om någon viktigt aspekt som vi inte skulle förstå förrän i slutet. 
 
Nackdelen med kvalitativa metoder är dock att de ofta är resurskrävande då det tar 
lång tid att genomföra. Vi ansåg ändå att den här metoden passade bäst in på vår 
studie och det var upp till oss att planera så att vi skulle hinna med allt. Vi var noga 
med att planera in våra intervjuer i tid och detta insåg vi ha varit till vår fördel inför 
det fortsatta arbetet. Att genomföra intervjuerna upptog mycket av vår tid och vi fick 
lära oss vikten av att planera, använda tiden på tåget mellan Kalmar och Växjö till att 
transkribera och göra research för att vara så effektiva som möjligt. Typiskt med 
kvalitativa studier är även att det är få respondenter med en intensiv utformning 
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(Jacobsen, 2002). Det problematiska med detta är att det kan ge problem med den 
externa giltigheten. Trots det ansåg vi att mer djupgående data kan tillföra mycket 
när det kommer till forskning och förståelse. Insamlad data kommer inte att avspegla 
en objektiv sanning av verkligheten och detta var vi medvetna om (Bryman & Bell, 
2011). I och med att vi hade ett visst tidsspann att röra oss inom strävade vi efter att 
vara realistiska när det kom till utformandet av vårt kvalitativa tillvägagångssätt. Vi 
var dock medvetna om att en kvantitativ metod skulle ha kunnat ge ett mer generellt 
svar på hur näringslivet har påverkats av kommunens profil. Vi valde ändå djup istället 
för generaliserbarhet och lämnar det till andra forskare att ta sig an. Vi ansåg att 
förståelsen för delarna var viktig för att vi skulle förstå helheten. Vi var även 
medvetna om att vi bara skulle kunna uttala oss om det som gällde för just de data som 
vi samlat in (Rienecker & Stray Jørgensen, 2012).    
 
2.2.5 Steg 5: Val av tillvägagångssätt 
Vi valde att vår studie skulle bestå av både primärdata och sekundärdata. Primärdata 
är sådan information som hämtas in från förstahandskällan för ett speciellt syfte 
(Dahmström, 2011). Sekundärdata är istället sådan information som redan finns 
tillgänglig men som var skapad för ett annat syfte (Jacobsen, 2002). Vi ansåg att de här 
båda metoderna skulle komplettera varandra på ett bra sätt. De skulle båda behövas 
för att ge oss en djupare förståelse för ämnet samt att det skulle ge en mer 
sanningsenlig bild av verkligheten. 
 
Primärdata 
Då en kvalitativ metod lämpade sig bäst för vår studie valde vi att använda oss av 
öppna individuella intervjuer. Det är ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till 
att besvara en explorativ frågeställning (Jacobsen, 2002). Då vi värderade förståelse 
och nyanserad data högt valde vi även att göra djupare intervjuer med färre 
intervjupersoner. Genom att få ta del av intervjupersonernas tankar och uppfattningar 
var det möjligt oss att få en större och djupare förståelse. En fördel med att samtala 
med människor är just detta, att vi får tillgång till deras känslor, åsikter, värderingar 
och upplevelser. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att forskaren förstår 
dynamiken i att intervjua samt vara införstådd i olika intervjumetoder och dess för- 
och nackdelar. Inom samhällsforskning finns det olika typer av intervjuer men det sker 
ofta sker en mix av dem. Intervjuformerna är strukturerad, semistrukturerad, 
ostrukturerad och gruppintervju (May, 2011). 
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervju vilket är en blandning av en 
ostrukturerad och en strukturerad intervju. Fördelen med denna metod är att 
intervjuaren utgår från vissa frågor som är specificerade men har samtidigt friheten att 
ställa frågor utöver de svar som erhålls (May, 2011). Detta gjorde det möjligt för oss 
att ställa följdfrågor om det var något som var oklart vilket gjorde att vi fick en 
djupare förklaring och genom det en större förståelse. På detta sätt minskas även 
risken för att missförstånd uppstår (Kumar, 2014).  
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Sekundärdata 
Vi har som sagt valt att även basera vår studie på sekundärdata eftersom mycket 
relevant information redan finns tillgänglig. Sökmotorer och databaser från 
Internetsidor är sekundärkällor som kan utgöra ett verktyg vid insamling av data vid 
en kvalitativ forskningsmetod (Flick, 2014). Sekundärdata kan vara bra att använda sig 
av när vi vill se hur någon annan har tolkat en viss situation eller när vi vill veta vad 
människor faktiskt har gjort eller sagt (Jacobsen, 2010). Då vi skulle se både på 
historien bakom Växjö Kommuns profil och budskap samt hur andra uppfattar dessa 
ansåg vi att insamling av sekundärdata skulle passa bra in på vår studie.  
 
Det finns dock vissa kritiska moment när det kommer till insamling av sekundärdata. 
Bland annat kan det uppstå problem när det kommer till att tolka datan. Den har som 
sagt gjorts i ett annat syfte och därför kan det vara svårt att applicera den på en annan 
studie (Jacobsen, 2002). Det kan även vara svårt att säkerställa Internetkällors 
trovärdighet eftersom de kan innehålla felaktig data (Bryman och Bell, 2013). Trots att 
det fanns risker med sekundärdata ansåg vi ändå att det skulle tillföra värdefull 
information till vår studie. Vi ansåg att sekundärdata kunde hjälpa till att skapa en 
större förståelse samt även komma med ett annat perspektiv. Då vi har valt att delvis 
studera en kommun vet vi att politiska ideologier kan påverka svaren och då ansåg vi 
att det skulle vara bra att kunna gå tillbaka och se hur andra har tolkat situationen. 
Mer om sekundärdata kring vår teoriinsamling finns att läsa i avsnitt 2.3.4 
Teoriinsamling.  
 

2.3 Så här gick vi till väga… 
2.3.1 Val av företag och intervjupersoner 
När vi väl hade tagit oss förbi den första etappen och klargjort ramarna för oss själva 
var det dags att sätta igång på riktigt. Det första steget var ännu ett val, det var dags 
att välja ut passande företag och intervjupersoner som skulle kunna bidra med 
empirisk data. Vi visste sedan tidigare att det här var ett kritiskt moment för 
kvaliteten av studien. 
 
Växjö Kommuns perspektiv 
Eftersom vårt ämnesval föll på att studera Växjö Kommuns gröna profil och idéer var 
deras organisation ett självklart val för oss. Vi var inställda på att göra intervjuer med 
både medarbetare och ledning i organisationen. Anledningen till det var att vi ville ta 
reda på hur kommunala medarbetare upplever sin profil samt för att få en större 
förståelse för deras perspektiv och sätt att arbeta.  För att finna relevanta 
intervjupersoner genomförde vi sökningar via Växjö kommuns hemsida. I och med att 
vi ville se hur Växjö Kommuns profil och idéer påverkat näringslivet tog vi först 
kontakt med näringslivskontoret. Vi valde att skicka ut e-postmeddelanden med en 
beskrivning av uppsatsens syfte samt en förfrågan om intervju. Medarbetarna på 
kommunen förvånade oss med att visa ett stort intresse för vår studie. De hänvisade 
och vidarebefordrade vår förfrågan till de kommunala medarbetare som var insatta i 
ämnet. Vi tog tacksamt emot hjälpen eftersom vi ville prata med personer med stor 
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kunskap inom ämnet. Andra gånger var vi mer beslutna om att få tala med en person 
på en särskild post. Det gällde framförallt kommunikationschef samt 
kommunstyrelsens ordförande. Det här gjorde att vårt urval blev en blandning av 
bekvämlighetsurval och selektivt urval. Ett bekvämlighetsurval består av att de 
tillfrågade valts ut efter sin möjlighet att ställa upp (Christensen et al., 2010). Ett 
selektivt urval är när forskaren själv aktivt väljer personer som ska intervjuas 
(Svenning, 2003). 
 
De personerna vi valde att intervjua på kommunen var näringsutvecklarna Johan 
Thorsell och Jesserina Flores. Anledningen till att vi ville prata med dem var att de har 
nära kontakt med företagen i Växjöregionen. De visste därmed även hur 
kommunikationen ser ut emellan parterna och kunde även ge en beskrivning av hur 
det interna arbetet ser ut. Johan Thorsell är även VD för organisationen Sustainable 
småland vilket gör honom insatt i hållbarhetsfrågor bland företag och därmed insatt i 
ämnet. Jan Johansson sitter på planeringskontoret och är energiplanerare och jobbar 
med miljö-, och energifrågor. Honom kunde vi få svar på frågor om hur profilen får 
uttryck internt inom organisationen. Vi ansåg även att det vore av vikt att prata med 
kommunikationschefen, Annika Svensson Predikaka. Detta eftersom hon sköter 
kommunens kommunikation och den är A och O för att ett budskap ska kunna ges och 
tas emot. Sist men inte minst var vi angelägna om att få prata med Bo Frank, 
kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd samt ordförande i kommunens 
miljöberedning. Honom ville vi prata med då han varit verksam i organisationen under 
lång tid och han har även visat ett stort engagemang i miljöfrågorna. Han sitter även 
på en ledarpost och kunde ge oss en bild av hur deras profil har vuxit fram genom åren 
samt även ge en bild av hur organisationen styrs internt. Då Bo Frank sitter på en 
ledarposition har även gjort att vi har givit honom stort utrymme i vår studie, detta då 
det framkommer i teorin att en organisations kultur grundar sig i ledarens 
värderingar. Vi ansåg därför att det var av stor vikt för oss att förstå hur Bo Frank 
tänker och hur han sedan motiverar andra att handla utefter det. Att vi har pratat med 
personer som sitter på olika poster och på olika avdelningar på Växjö Kommun har 
gjort att vi fått en större bild av hur den gröna profilen och budskapet vuxit fram 
internt i organisationen samt hur det visar sig i deras dagliga arbete.  
 
Näringslivsperspektivet 
Förutom intervjuer på Växjö Kommun valde vi även att intervjua personer på företag 
och organisationer i regionen. Vid inledningen av vårt arbete så kom vi i kontakt med 
forskning vars resultat sa att nätverk av olika slag framkommit genom att kommuner 
arbetar med hållbarhet samt att det leder till problemlösning och utbyte av 
erfarenheter. Av denna anledning valde vi att ta med organisationer i vårt urval då vi 
ville få med näringslivsperspektivet. Detta ansåg vi skulle ge en större förståelse för 
Växjö Kommuns profil och hur dess budskap tagits emot. Vidare ansåg vi att det inte 
vore lämpligt att undersöka hela näringslivet då detta skulle vara allt för omfattande 
för studiens ramar. 
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Företag och organisationer med hållbar inriktning 
För att göra en avgränsning valde vi att fokusera på organisationer och företag med 
hållbar inriktning som representanter för näringslivet. Det gjorde vi eftersom vi valt 
att se på Växjö Kommuns gröna inriktning och då ansåg vi att det vore intressant att 
ha samma inriktning bland näringslivet. Vi ville skapa en förståelse för deras 
upplevelse av Växjö Kommuns profil och budskap samt hur de upplever kommunens 
arbete. Vi valde inriktningen eftersom de valt att profilera sig inom hållbarhet och det 
var intressant att se vilken drivkraft som fanns till den profilen. En annan anledning 
till att vi valde företag och organisationer med hållbar inriktning var att de hade ett 
gemensamt mål med Växjö Kommun och det var intressant att se om och hur de 
tillsammans kunde nå dessa. Anledningen till att vi kontaktade organisationer med 
hållbarhetsinriktning var för att de kunde representera en grupp av företag. Företagen 
i organisationen strävade efter samma mål och det gav oss en större förståelse för hur 
de upplever Växjö Kommuns profil. Vi valde även att intervjua mindre nystartade 
företag för att se om och hur de påverkats av kommunens budskap. I och med att vi 
gjorde avgränsningen till företag och organisationer med hållbar inriktning saknas 
dock en synvinkel i vår studie. De företag och organisationer som inte har valt att 
profilera sig inom den genren, deras upplevelse saknas då det inte har varit primärt för 
oss att studera i detta fall.     
 
Identifikation 
För att identifiera organisationer och företag med hållbar inriktning kontaktade vi 
först kommunen för att ta del av deras företagsregister. Det visade sig vara svårt att 
finna dessa företag via registret då de inte gick att kategorisera och istället valde vi att 
genomföra Internetsökningar. Vi sökte efter företag med hållbar, ekologisk samt 
miljövänlig inriktning. Genom våra Internetsökningar kunde vi identifiera ett antal 
intressanta företag och organisationer som vi sedan tog kontakt med. Vi ville i så stor 
utsträckning som möjligt ge en tillförlitlig bild av näringslivet trots att vi begränsat 
oss. I och med detta såg vi en fördel i att välja intervjupersoner med arbete i 
varierande branscher. Gerson och Horowitz (2002) skriver att det inte är möjligt att få 
en samlad bild av ett fenomen eller situation genom endast en intervju. En jämförelse 
mellan ett flertal intervjuer skapar dock denna möjlighet och författarna framhåller att 
varje enskild del ger sitt bidrag till helheten.  Det här var även vårt mål med studien 
då vi finner stor vikt i att kunna presentera en trovärdig bild för både Växjö Kommun 
samt delar av näringslivet. Samtliga företag och organisationer som vi valt ut ligger i 
Växjö kommun och de har en hållbar inriktning. Vi har även baserat våra val på olika 
branscher för att få en mer täckande bild av hur näringslivet upplever Växjö Kommuns 
profil och budskap. 
 
De organisationer vi tog kontakt med är följande: 
 
Klimatkommission Kronoberg 
Till en början bör nämnas att Klimatkommissionen Kronoberg inte är aktiv i 
dagsläget, den ligger vilande sen årsskiftet (-2014/2015). De som gick ihop och 
bildade kommissionen var Regionförbundet Södra Småland, Energikontor Sydost AB 
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och Länsstyrelsen Kronoberg i samverkan med näringsliv, universitet och offentlig 
sektor. Klimatkommissionens mål var att engagera näringsliv och invånare i hela 
regionen till aktiva handlingar för att bli “Europas grönaste region”. Vi valde ut den här 
organisationen då de har varit aktiva när det kommer till klimatfrågor och en av deras 
samarbetspartners var just Växjö Kommun. Den främsta anledningen till att vi aktivt 
valde att kontakta den f.d. ordföranden, Gunnar Nordmark var att vi ville se hur denne 
upplevde Växjö Kommuns profil och budskap idag, nu när han har fått distans till 
arbetet. Han skulle även kunna ge oss ett historiskt perspektiv på det hela och se om 
saker och ting förändrats genom åren samt vilken innebörd Växjö Kommuns gröna 
profil har för regionen. 
 
Smarthousing Småland 
Smarthousing Småland är en innovationsmiljö som syftar till att arbeta med glas och 
trä på ett hållbart sätt. Vi valde att kontakta dem för att få större förståelse för deras 
upplevelse av Växjö Kommuns profil samt för att se hur kommunikationen fungerar 
mellan parterna. Smarthousing Småland samarbetar med kommunen efter en såkallad 
Trippelhelixmodell. Vi blev hänvisade att prata med Ann-Charlotte Larsson, som 
arbetar i processledningen och representerar Linnéuniversitetet. Anledningen att vi 
fick prata med henne var för att hon har erfarenhet av hur det är att arbeta ute på 
företag och vet hur man diskuterar på företagssidan. 
 
Miljösmarta hus i Småland 
Miljösmarta hus i Småland är en ekonomisk förening som grundades av 10-12 företag 
som gick tillsammans år 2010. Anledningen till att vi valde den här organisationen var 
att vi ville se hur företag i byggbranschen upplever Växjö Kommuns profil samt hur 
de har tagit emot kommunens budskap. Vi valde därför att aktivt ta kontakt med Hans 
Persbeck då han var initiativtagare och grundare till föreningen. Han är en slags 
samordnare och har därför nära kontakt med alla medlemsföretagen och kunde ge oss 
en bred bild av organisationen och dess medlemmars uppfattning. 
 
Miljöfordon Syd 
Vi valde att konakta Miljöfordon Syd för att skapa en större förståelse kring deras 
upplevelse av Växjö Kommuns profil. Vi ville även se om de hade upplevt några 
effekter av kommunens hållbarhetssatsningar och hur det i så fall hade påverkat dem. 
Växjö Kommun var en samarbetspartner och därför var det även intressant att se hur 
kommunikationen har sett ut mellan parterna. Vi blev hänvisade att kontakta Daniel 
Hagberg, då han kunde bidra med relevant information både gällande Miljöfordon Syd 
samt att han hade en bakgrund inom Växjö Kommun. Det här gjorde att han kunde 
bidra med information kring spridningen av kommunens profil och idéer både internt 
och externt. 
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De företag vi valde att ta kontakt med är följande: 
 
REKO 
REKO är en relativt nyuppstartad restaurang och öppnade i november 2014. De satsar 
på hälsosam, ekologisk och kravmärkt mat som är lagad från grunden. Anledningen 
till att vi tog kontakt med dem var dels för att de befann sig i 
mat/restaurangbranschen och dels för att de var nyöppnade. Vi valde att kontakta 
Mikael Reko då han är en av grundarna och därmed har stor kunskap kring 
verksamheten.   
 
Salong Globe 
Salong Globe är en frisörsalong som arbetar med hållbarhet i sin verksamhet och 
befinner sig i ett sent uppstartsskede, hårsalongen grundades i november 2013. De 
använder ekologiska produkter och arbetar efter det “Gröna salong konceptet”, syftet 
med certifieringen är att arbeta så att miljön belastas så lite som möjligt. Även denna 
verksamhet valde vi ut efter eftersom att de befann sig i ett tidigt stadium samt att vi 
kunde få en större förståelse för hur frisörer kan ta emot Växjö Kommuns profil och 
budskap. Vi valde att kontakta Lena Janlöv, ägare och grundare till salongen och 
därmed den som har störst kunskap kring verksamheten.  
  
2.3.2 Utformning av intervjuguide 
Nästa steg i vår process var att ta fram en intervjuguide. Det här anser Robson (2011) 
vara ett användbart medel vid semistrukturerade intervjuer. Denna guide kan utgöra 
en välarbetad mall som innehåller de ämnen som ska tas upp (Andersen, 2011). Vi såg 
fördelarna med en intervjuguide och började därför diskutera fram olika 
ämnesområden som vi ansåg vara relevanta för vår studie. Genom tidigare studier 
visste vi att organisationskultur och värderingar samt styrmedel och ledning var av stor 
vikt när det kommer till frågor gällande den interna organisationen. Vår 
problemställning gällde även hur Växjö Kommuns profil och budskap fått spridning i 
näringslivet och då kom vi även fram till effekter och kommunikation som områden. Med 
effekter menar vi vilken slags eventuell påverkan som de externa parterna upplever. 
Det var sedan dessa teorier som vi började läsa in oss på. Andersen (2011) menar att 
förkunskap underlättar för intervjuaren då det möjliggör för flera olika synsätt. Under 
dessa teman valde vi sedan frågor som vi ämnade tolka och analysera. Genom våra 
frågor ville vi skapa en ökad förståelse kring kommun och näringsliv och dess 
upplevelse när det kommer till Växjö Kommuns gröna profil och budskap, hur dessa 
har vuxit fram internt i Växjö Kommuns organisation och externt ute i näringslivet 
samt vilken spridning dessa har fått ute i näringslivet. 
 
Frågorna vi tog fram fick fungera som ett hjälpmedel och stöd. Vi insåg även att vi 
inte kunde ställa samma frågor till alla intervjupersoner. Då vi ämnade ta reda på hur 
Växjö Kommuns profil och budskap upplevs samt hur dessa överförs på näringslivet 
ville vi jämföra hur parterna ser på det. Vi fann därför att olika frågor behövdes ställas 
för att vi senare skulle kunna tolka och dra kopplingar. En svårighet i att intervjua är 
dock enligt May (2011) att intervjuaren överför sina ord på intervjupersonen och på så 
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sätt sätter sin prägel på svaren. För att undvika detta samt att styra intervjupersonen 
allt för mycket var vi noga med hur vi utformade frågorna och att vi förhöll oss 
neutrala under intervjun. Vi undvek exempelvis positiva och negativa värdeord för att 
hålla oss så neutrala som möjligt. Vi ville heller inte leda in dem på olika begrepp så vi 
ställde frågor runt omkring som vi sedan kunde tolka.   
 
När vi var klara med vår intervjuguide ville vi försäkra oss om att våra frågor var 
relevanta och lätta att förstå. Därför valde vi att genomföra en testintervju innan vi 
gick ut på vår första riktiga intervju. Denna skedde mellan en av uppsatsens författare 
samt en kommunalt anställd i annan kommun. Att genomföra en testintervju gav oss 
möjlighet att bearbeta och omformulera frågorna så att de bättre skulle passa 
intervjupersonerna och ge oss relevant information. Efter testintervjun var det sedan 
två frågor som vi behövde justera och göra tydligare. Våra intervjuguider finns med i 
bilaga A-G 
 
2.3.3 Genomförande av intervjuer 
När vi var nöjda med vår intervjuguide var det dags för de riktiga intervjuerna. Vi 
valde att spela in alla intervjuer då det skulle underlätta vid transkribering och analys. 
Givetvis frågade vi samtliga intervjupersoner för att få deras godkännande. Detta blev 
det första vi frågade om efter lite småprat. Vi började alltid våra intervjuer med en 
presentation av oss själva samt syftet med vår studie. Detta gjorde vi för att skapa ett 
förtroende oss emellan samt att vi ansåg att det inte skulle skada vår studie då det inte 
handlade om ett känsligt ämne. I samtliga intervjuer var vi noga med att låta våra 
intervjupersoner bestämma vart dem ville träffas, detta för att de skulle känna sig 
bekväma. Den första intervjun var inbokad fredagen den 17 april med Hans Persbeck 
på Miljösmarta hus i Småland och ville han träffas på Linnéuniversitetets bibliotek i 
Växjö. Vi bokade därför ett rum och köpte fika för att skapa en trevlig stämning. Vi 
tänkte även på placering i det lilla rummet så att han inte skulle känna sig trängd eller 
obekväm.  Inför intervjun var vi båda lite nervösa då vi inte vara vana att genomföra 
intervjuer. Intervjun med Hans rullade dock på bra, vi var noga med att hela tiden 
lyssna på vad som berättades så att vi kunde ställa följdfrågor. Något som vi också 
använde oss av i samtliga intervjuer var tystnad. Vi ansåg att det var effektivt och 
samtidigt som vi inte avbröt intervjupersonen upplevde vi det som att vi fick reda på 
mer relevanta saker. Vi anpassade oss även efter intervjupersonerna i varje intervju 
samt att vi var noga hur vi ställde våra frågor. Vi ansåg att det var viktigt att de inte 
var ledande, för positiva eller negativa. I slutet av varje intervju frågade vi även om det 
var okej att skriva ut namn och företag i vår uppsats samt om det var okej att vi 
kontaktade dem igen om det uppstod någon oklarhet. Allt som allt ansåg vi att den 
första intervjun gick bra och Hans verkade också nöjd. 
 
Den 20 april var det dags för intervjuer igen, denna gång på Växjö Kommun. Vi hade 
haft tur med att kunna boka in tre intervjuer samma dag. Vi började intervjua Jan 
Johansson och sedan var det Johan Thorsell och Jesserina Flores tur. Även dessa 
intervjuer flöt på bra och det märktes att intervjupersonerna kände sig bekväma på 
hemmaplan. Vi försökte även hinna med att transkribera alla intervjuer så snart de 
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hade gjorts. Båda hade erfarenhet av transkribering och visste hur tidskrävande det är 
och vi ville ha det gjort så snabbt som möjligt, dels för tidens skull och dels för att se 
om någon information saknades. 
 
Den 22 april tog vi oss till Palladium i Växjö för ännu en intervju, den här gången 
skulle vi intervjua Gunnar Nordmark på Klimatkommission Kronoberg. Även här 
insåg vi hur viktigt det var att både vi som intervjuare samt intervjupersonen känner 
sig bekväma. Det var lugnt där vi satt och det kändes trevligt och lätt att prata över en 
kopp ekologiskt kaffe. Vi var även varma i kläderna och kände oss säkra på våra frågor 
samt att vi skapat oss större förståelse genom förgående intervjuer. 
 
Den 23 april hade vi en intervju inplanerad med Lena Janlöv på Salong Globe då det 
skedde ett litet missöde. Tidigare var båda alltid med vid intervjun men den här 
gången fastnade en av oss på tåget då det hänt en olycka. Som tur väl var löste det sig 
ändå och intervjupersonen ska inte ha märkt någon skillnad. Vi insåg dock hur lätt 
saker och ting kan gå fel och att det därför alltid är bra med en plan B och vara 
förutseende. 
 
Den 27 april träffade vi Ann-Charlotte Larsson från Smarthousing Småland. Även hon 
ville ses på Linnéuniversitetet i Växjö. Det vi märkte av nu var att desto mer förståelse 
vi fått från de olika intervjuerna desto svårare var det att försöka hålla sig neutral i 
intervjun. Vi ville ofta sticka in med någon förklaring eller dylikt men vi försökte att 
inte göra det. 
 
Den 28 april fick vi prata med Daniel Hagberg från Miljöfordon Syd. Det var först 
meningen att vi skulle mötas på deras kontor, men det visade sig att det inte passade 
så bra just då. Vi förflyttade oss istället till Kristinas restaurang på Linnéuniversitetet i 
Växjö då det passade honom bättre senare under dagen. Även denna intervju rullade 
på bra och han hade mycket att säga som vi kunde ta med oss. 
 
Den 29 april hade vi två intervjuade inbokade. Vi skulle intervjua Annika Svensson 
Predikaka hos henne på kommunen och efter det skulle vi ta oss till Utvandrarnas Hus 
för en intervju med Bo Frank. Det vi tar med oss härifrån är att det kan vara en bra idé 
att ha en längre paus emellan intervjuerna. Annika hade blivit fördröjd i ett annat 
ärende och därför började vi sent och det gjorde att det fanns ett litet stressmoment i 
luften. Vi försökte att inte verka stressade och vi valde att bara fråga om det mest 
relevanta för studien. Vi förklarade även hur det låg till för henne och hon sa att det 
gick bra att maila om det var något vi missat. Vi hann till vår andra intervju om än 
med andan i halsen, men som tur var hade även Bo blivit lite fördröjd så allting var i 
sin ordning när han kom.  
 
Den sista intervjun ägde rum den 5 maj och den här gången var det på REKO. Här 
fick vi också vara flexibla eftersom vi väntat oss en individuell intervju men vi satt 
öppet i restaurangen och vi fick till en början uppfattningen att ägarna var något 
upptagna. En fördel med att vi satt i restaurangen var att även medarbetare hörde våra 
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frågor vilket gjorde att vi fick information inflikat av dem med. I slutändan fick vi ut 
mer information av detta då de förde en diskussion mellan varandra och vi fick höra 
många tankar och idéer hos dem. Det som skiljer den här intervjun från de andra är att 
det inte är ett perspektiv utan snarare fyras, de två ägarna och två medarbetare.   
 
2.3.4 Teoriinsamling 
Nästa steg i vår process var att se över våra teoretiska områden. Patel och Davidson 
(2003) menar på att sökning och urval av teorier gör det enklare för undersökaren att 
avgränsa sig i sitt ämnesområde. Vi hade som sagt läst på om teorier när vi framställde 
vår intervjuguide och det var den vi hade som grund i vår studie. Utefter det empiriska 
materialet kunde vi sedan identifiera teoretiska gap i vår studie som vi behövde fylla 
upp. Vi kom bland annat att förstå att motivation, drivkraft och attityder hade en stor 
roll att spela i det hela. De ämnena hjälpte oss vid analysen av de externa parterna då 
vi ämnade ta reda på hur de tar emot Växjö Kommuns profil och budskap. Även 
identitet, image och profil var teoretiska områden som vi insåg att vi behövde läsa på 
om, detta så att vi kunde sammankoppla det kommunala perspektivet med det externa. 
Nästan samtliga intervjupersoner nämnde även samverkan av någon form, så även det 
teoretiska ämnet valde vi att ta med. Vi insåg även att politiskt ledarskap var av vikt att 
ta med då det kan ha haft en viktig roll att spela. Alla dessa teoretiska områden 
upplevde vi var nödvändiga för att vi skulle kunna göra en gedigen analys. Vi har även 
varit tvungna att förkasta en del andra teorier då det saknade relevans i slutändan. 
Från början studerade vi exempelvis även ämnen såsom grön kommunikation och 
värdeskapande strategier. Att vi har fått möjlighet att omtolka våra data under arbetets 
gång anser vi har gynnat vår studie. Detta eftersom vi själva har fått en klarare bild av 
hur situationen ser ut.  I kommande kapitel (kap. 3) har vi ämnat ge en samlad 
teoretisk bild med relevanta teorier för vår studie. Teorier som tas upp är politiskt 
ledarskap, organisationsstrategi, mål och styrning, organisationskultur, organisationsidentitet, 
värderingar, historier och myter, motivation/drivkraft, attityd, image och profil, 
kommunikation och samverkan. Dessa har kunnat guida oss under arbetets gång och vi 
hoppas även att det kommer att kunna guida dig som läsare framåt. 
 
Vi valde i första hand att välja böcker och vetenskapliga artiklar skrivna under senare 
2000-tal för att ta del av relevant information som passar samhället idag.  Vi har dock 
gjort undantag när vi kommit i kontakt med äldre litteratur som många andra har 
hänvisat till och som är skrivna av författare som anses vara framstående inom ämnet. 
Detta för att komma så nära ursprungskällan som möjligt och Svenning (2003) menar 
att målet alltid bör vara att komma så nära förstahands källan som möjligt. Vidare är 
det viktigt att vara kritisk vid val av litteratur till en studie, detta eftersom att det 
finns ett stort utbud gällande litteratur och databaser idag. Tillförlitligheten i källorna 
bör bedömas utifrån innehåll och avsikt med dokumentet Burell & Kylén, 2003).  Detta 
gjorde att vi la stor vikt i att välja högkvalitativa teorier samt gjorde sökningar på 
författarna. Vi undersökte även alltid om de artiklar vi intresserade oss för var ”peer 
reviewed”, det vill säga om de var vetenskapligt granskade. 
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2.3.5 Insamling av sekundärdata 
När vi var klara med vårt teoretiska material valde vi även att studera sekundärdata 
igen. Anledningen till att vi gjorde det var för att stärka upp vårt empiri/analys 
kapitel. Detta eftersom vi märkte när vi gick igenom vårt empiriska material att vissa 
delar av intervjupersonernas berättelser upplevdes som en förskönad bild av 
verkligheten. För vår del fanns det även material vi kunde använda oss av både på 
Växjö Kommuns hemsida samt på många av företagens och organisationernas 
hemsidor. Det fanns även en hel del artiklar och pressmeddelanden som var till stor 
hjälp för att se hur kommunikationen mellan parterna har skett. Vi kunde även gå 
tillbaka och läsa i artiklar hur de har presenterat de händelser som våra 
intervjupersoner nämnt. Vi började även söka på andra företag som inte har en 
hållbarinriktning för att se hur om vi kunde läsa ut något av vikt på deras hemsidor. 
En av anledningarna till att vi gjorde det var för att få en indikation på om även de har 
mottagit Växjö Kommuns gröna budskap. 
 
När det kom till insamling av våra sekundärdata var vi noga att undersöka i vilken 
kontext som texten var skriven i. Det är skillnad om en text är skriven på den egna 
hemsidan eller om det är en tidning som skriver en artikel. Även syftet med texten var 
av vikt att förstå, var det för att locka folk, var det att kritiskt granska etc. Vi antog 
även en kritisk hållning när vi sökte efter material på olika hemsidor, detta då vi anser 
att det fanns en risk att saker skulle förskönas där. Det kunde exempelvis gälla fakta 
som Växjö Kommun skrivit ut på sin hemsida, de skriver exempelvis inte ut vad som 
inte är bra med kommunen på deras hemsida, där låter det som om allt är frid och fröjd 
och konstigt vore det väl annars. 
 

2.4 Dataanalys 
För att vi skulle kunna göra en gedigen analys behövde vi även ett system så att vi 
kunde sortera upp all det data vi samlat in. Vi valde att använda oss av Jacobsens 
(2002) dataanalys och han framhåller att en analys förenklat består av beskrivning, 
systematisering/kategorisering och kombination. Han menar att det är bra att börja med så 
kallade tjocka beskrivningar, det vill säga dessa är rika på detaljer, analyser och 
variationer. Det här hade vi redan påbörjat, det vill säga våra transkriberingar var 
detaljerade och grundliga. Nästa steg menar Jacobsen (2002) är systematisering och 
kategorisering. Detta handlar om att reducera oanvändbar data och för att enklare 
göra detta går det att göra olika kategoriseringar. Först hade vi tänkt använda oss av 
de områdena som vi använt till vår intervjuguide, men vi fann att de inte blev helt rätt 
när vi börjat på vår gallring och därför omstrukturerade vi. Ett andra försök till 
kategorisering blev att vi valde att kategorisera våra data i enighet med våra 
forskningsfrågor. Inte heller det fungerade då vi fann det vara svårt att sortera ut det 
allra väsentligaste ur vårt material. Vi valde till sist att kategorisera vår analys efter de 
fynd vi gjort. Det första avsnittet handlar därför om möjligheterna som Växjö Kommun 
tog vara på, här ingår även hur Växjö Kommuns profil och budskap vuxit fram genom 
åren. Vi ansåg att det var bra att komma snabbt in på hur det har vuxit fram eftersom 
att det skulle fungera som en bra bakgrund vilket skulle göra att du som läsare ska få 
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en större förståelse för historien direkt. Som vi nämnde tidigare under “insamling av 
sekundärdata” dök det upp vissa problem när vi skulle börja analysera vårt empiriska 
arbete. Vi insåg att vissa avsnitt lät som en hyllning av Växjö Kommun och deras 
arbete och därför behövde vi mer data att styrka upp påståenden för att ge en rättvis 
bild av verkligheten. Den andra kategorin handlar istället om strategin och det politiska 
ledarskapet i Växjö Kommun. Kategori nummer tre tar upp kraften i myter och historier 
samt även hur dessa har fått spridning både internt i organisationens och externt i 
näringslivet. Den sista kategorin handlar om drivkrafter, motivation och attityder.  
 
När vi väl kategoriserat allt var det dags för kombination. Det förklarar Jacobsen 
(2002) vara steget där tolkningen av data sker. Här började vi alltså leta efter mening, 
orsaker och bringa ordning i våra data. Vi hade dock redan gjort anteckningar under 
hela processen för att underlätta detta steg. Efter varje intervju var det något som slog 
oss och som stämde överens eller skiljde sig åt från andras svar. Även Jacobsen (2002) 
menar att det här är en av fördelarna med kvalitativ metod, det vill säga att det går att 
analysera utmed hela processen. En intervju kan ge ett svar som ger mer frågor och då 
gäller det att planera om. Detta märkte vi av och när vi upptäckte att något saknades 
drog vi nytta av att vi frågat om det var okej att ställa ytterligare frågor om det var 
något vi glömt. Under analysen var vi medvetna om att det vi fått höra inte avspeglade 
verkligheten i någon objektiv form. Det vill säga, det var en verklighet som har 
skapats av förutsättningarna som ägde rum just då (Bryman & Bell, 2011) 
 

2.5 Kvalitetsmått och etiska ställningstaganden 
Kvalitetsmått är sådant som giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. Dessa bör även 
genomsyra alla de val som görs i studien (Patel & Davidsson, 2003). Dessa mått kan 
kopplas till forskarens förmåga att få fram rätt material för att kunna göra en 
trovärdig tolkning i sin analys (Patel & Davidsson, 2003). En bra tolkning framhåller 
Alvesson och Sköldberg (2008) är när forskaren får tänka till och se på materialet på 
ett kritiskt sätt. En annan viktig faktor är att forskaren kommunicerar ut tolkningen 
på rätt sätt så att den rätta innebörden kommer fram. För att överkomma den här 
problematiken valde vi att skicka ut vårt analyserade material för att få ett 
godkännande av våra intervjupersoner. Det här kallar Patel och Davidsson (2003) en 
kommunikativ validering. Vi insåg även att det kunde vara svårt att inte låta våra egna 
erfarenheter eller tolkningar lysa igenom så det var bra att få deras utlåtande också. 
Jacobsen (2002) framhåller även vikten av att få tala med rätt personer. Vi diskuterade 
noggrant innan vårt urval av företag och personer. Vi ville tala med de personer som 
var insatta i ämnet för att få en tydlig bild av situationen. Vi vägde även för- och 
nackdelar mot varandra inför valet av intervjupersoner. En gyllene regel som Jacobsen 
(2002) nämner är ”information från flera oberoende källor ger en giltig beskrivning av 
fenomenet” (Jacobsen, 2002, s 261). I och med att vi har valt att studera problemet från 
olika perspektiv var intervjupersonerna oberoende av varandra, de har olika intressen 
och motiv. Det som de dock har gemensamt är hållbarheten som genomsyrar deras 
verksamheter. Vi kunde dock tydligt se att många hade olika synpunkter på hur saker 
och ting skulle styras. 
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Genom att vi har valt att studera Växjö Kommun så är resultaten baserade på den 
organisationen specifikt. Vi hoppas att vårt resultat kommer att kunna användas av 
andra kommuner som arbetar med en grön strategi men även andra strategiska 
inriktningar och det här blir vår studies praktiska bidrag. När det kommer till den 
externa giltigheten, den såkallade överförbarheten finns det en del kritiska moment 
när det kommer till kvalitativ metod. Bryman och Bell (2011) menar att 
generaliserbarhet (överförbarhet) handlar om att undersökningen ska kunna överföras 
till en större population. Detta är svårare att göra i en kvalitativ undersökning då 
syftet där är att öka förståelsen för ett ämne i en speciell miljö. Vi har försökt 
överkomma detta genom att skriva ett utförligt metodkapitel som tar upp alla de 
processer som vi har gått igenom. Med det här har vi en förhoppning om att även 
forskare som studerar kommunala varumärken kan dra nytta av vårt teoretiska bidrag. 
Därför har vi skrivit ner vad alla val har baserats på samt hur vi har resonerat kring 
dessa. Vi har även valt att ha med våra intervjuguider i bilagan för att andra ska kunna 
se vilka frågor vi utgick från. Vi är dock medvetna om att det skulle vara svårt att 
försöka göra samma studie igen eftersom en semistrukturerad intervju tillät oss att 
ställa följdfrågor. Skulle någon vara intresserad av att ta del av hela materialet så har 
de tillåtelse att kontakta oss.  
 
Det är även mycket som kan påverka svaren under en intervju, kontexteffekt och 
intervjuareeffekt är exempel på det (Jacobsen, 2002). För att våra intervjupersoner 
skulle känna sig bekväma lät vi dem bestämma vart vi skulle träffas. För att minska 
intervjueffekten så försökte vi agera på samma sätt mot alla intervjupersoner. Vi var 
ofta ledigt klädda så att de inte skulle se intervjun som ett förhör. Vi lät även 
intervjupersonerna prata om det som de ansåg vara viktigt. 
 
Etiska ställningstaganden 
Jacobsen (2002) skriver att det är grundläggande att respondenten vill delta frivilligt i 
intervjun utan påtryckning från någon. När vi skrev våra e-postmeddelanden försökte 
vi skriva så öppet och hjärtligt vi kunde för att ingen skulle känna sig tvingad att 
delta. Det finns dock en chans att de personerna som vi blev hänvisade till upplevde en 
viss påtryckning, det har vi ingen kunskap om. De gångerna vi blev hänvisade ställde 
vi ändå frågan än en gång till dem om de ville delta. Jacobsen (2002) framhåller även 
att det är viktigt att intervjupersonerna får tillräckligt med information kring 
undersökningens syfte, nackdelar/fördelar som det kan medföra, hur uppgifterna ska 
användas samt om det finns möjlighet till anonymitet för att kunna välja om de vill 
delta. Detta var vi under varje intervju noga med att informera om så att de var 
införstådda i studiens process. Som vi tidigare nämnt så beskrev vi syftet i vårt mail 
när vi kontaktade dem. När de visat intresse och vi träffades på intervjuerna frågade vi 
om vi fick använda deras uppgifter samt att vi berättade att materialet skulle 
publiceras.   
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3 Teori 
 

3.1 Politiskt ledarskap 
 
Då en del av vår studie handlar om att studera Växjö Kommuns organisation är det av 
vikt att skapa en förståelse kring ledarskapet i organisationen och hur detta leder dem 
i arbetet mot att blir “Europas grönaste stad”. Då vi valt att studera en kommunal 
verksamhet ser vi en stark koppling till det politiska ledarskapet. 
 
Det politiska ledarskapet är mycket komplicerat och svårbemästrat (Hilliman Pinheiro 
& Åhlström, 2010). Ledaren måste ta hänsyn till många intressenter med motstridiga 
intressen för att på något sätt skapa en balans. Den politiska ledaren måste kunna leda 
den egna organisationen, företräda sina invånare samt vara lojal sitt parti och vara 
intressepolitiker. En ledarpost inom en kommunalverksamhet kan jämföras med 
ledarskap inom ett större företag. Det finns dock en skillnad, inom ett företag är det 
grundläggande att alla är lojala mot ledningen och så fungerar det dock inte inom en 
kommunal verksamhet (Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010). Inom politiken är det 
vanligt att människorna som har satts ihop i en grupp ofta sätter sitt egna parti 
framför kommunens. Detta gör att det kan vara svårt att leda de uppdrag som utdelats 
(Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010). 
 
3.1.1 Ledaren och värderingar 
För att trygghet och stabilitet ska skapas både internt i organisationen och externt hos 
företag och invånare gäller det att den politiske ledaren och dennes parti vet vilka 
grundläggande värderingar och visioner de har. De måste veta vart de är på väg och 
vilket samhälle de vill skapa. Det är sedan detta som vägleder de interna 
beslutsprocesserna inom organisationen. Finns det oklarheter för vart de är på väg 
lyser det igenom snabbt och de riskerar att skapa en spretig organisation där de tappat 
fokus på helheten. Går ledaren ut med ett budskap som sedan inte följs skapar det 
misstro hos väljarna samt en otrygghet (Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010). Som en 
politisk ledare gäller det att kunna hantera tre olika perspektiv, det är det pragmatiska 
perspektivet, programmatiska perspektivet och visionära perspektivet.  Det pragmatiska 
perspektivet är vanligast inom kommunpolitiken och gäller konkreta och synliga 
problem och beslut om lösningar. Det finns heller ingen stark gräns mellan 
tjänstemäns eller politikers uppgifter här. Det programmatiska perspektivet gäller 
istället engagemanget i det egna partiet. Vilka mål som sätts och hur de 
grundläggande värderingarna möter partiets värderingar och program. Det sista 
perspektivet, det visionära, det handlar om ledarens stora visioner, såsom vilken värld 
denne vill skapa och leva i. Det handlar även om tron att den enskilda människan kan 
göra skillnad. Detta perspektiv kan sägas vara det som är drivkraften bakom och det 
som driver ledaren till att arbeta vidare och gör att denne orkar hålla en konsekvent 
politisk linje. Det visionära perspektivet är en sak mellan ledaren som politiker och det 
egna samvetet och är det som alla politiska ställningstaganden grundar sig i. För att 
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utvecklas i detta perspektiv gäller det att vara öppen och ta in så mycket ny kunskap 
som möjligt inom olika ämnen. Det visionära perspektivet är det mest långsiktiga och 
det är inte säkert att den politiska ledaren får uppleva att målen nås under sin aktiva 
tid. Trots vetskapen om detta upplevs varje steg mot visionen som viktigt och värt att 
eftersträva (Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010). 
 
3.1.2 Lyckat politiskt ledarskap 
För att lyckas som politisk ledare måste väljarna, medarbetarna och tjänstemännen i 
organisationen känna att ledaren har den kompetens som krävs för uppdraget samt att 
de måste respektera och känna tillit till ledaren (Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010). 
Upplever de detta blir arbetet mer effektivt. De gör jobbet, men inte för att det är en 
order utan för att de respekterar ledaren samt att de arbetar i dennes anda. Det är även 
viktigt med samarbete och att allas kompetenser och erfarenheter tas om hand i 
gruppen. Ledarskapet blir inte heller effektivt om inte hela organisationen har ett 
gemensamt mål i sikte. Har de inte det kommer allt ta längre tid och organisationen 
riskerar även att bli en förvaltande organisation som tappar förmågan att anpassa sig 
efter omvärlden (Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010). Hilliman Pinheiro och 
Åhlström (2010) har listat upp fem punkter på vad en politisk ledare måste kunna, 
denne måste kunna kommunicera tydliga politiska värderingar, sätta tydliga mål, skapa en 
tydlig organisation med tydlig rollfördelning, vara tydlig med vilka beslutprocesser som 
används samt kunna uttrycka sig på ett tydligt och klart sätt (Hilliman Pinheiro & 
Åhlström, 2010, s172).    
 
Vidare är det även viktigt för en politiker att komma ihåg att denne aldrig får 
underskatta väljarens intelligens, men inte heller överskatta deras kunskaper (Hilliman 
Pinheiro & Åhlström, 2010). En ledare bör alltid respektera och lyssna till alla 
enskildas verklighetsuppfattning, men det är upp till denne att koppla samman alla 
enskilda berättelser för att skapa en helhetsbild. Här blir det viktigt att kunna 
kommunicera ut vad ledaren baserar sina val på och varför satsningar görs på det ena 
eller andra. Det kan vara svårt för en enskild individ att se vad som är bäst för 
helheten och finns inte förståelsen kan det leda till besvikelse eller misstro mot ledaren 
(Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010).   
 
3.1.3 Verktyg för ledaren att styra sin organisation   
Det är ledaren som har möjlighet att styra organisationen genom sina egna 
värderingar samt genom vilka beslut som tas. Det blir därför avgörande att ledaren är 
medveten om sin inverkan på organisationen (Alvarsson, 2009; Wolvén, 2000). 
Wolvén (2000) framhåller även att det är ledarens strategier och inflytande på 
organisationens medarbetare som gör att de når uppsatta mål. Enligt Schein (2010) 
finns det sex verktyg för en ledare att använda sig av när det kommer till att styra och 
guida sin organisation framåt. I vår studie kommer vi applicera dessa verktyg på 
företag och organisationer i Växjö kommun. Detta då vi ser likheter mellan hur en 
ledare styr sin organisation och hur en politisk ledare styr alla de krafter och 
intressenter som finns i samhället. Schein (2010) framhåller att ledare kan styra sina 
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medarbetare genom att lära dem på vilket sätt de ska tänka, känna, uppfatta och bete 
sig. Det är även det här som de sex verktygen kan hjälpa till med. De är baserade på 
medarbetarnas egna övertygelser angående: 
 
1) Det ledaren riktar uppmärksamhet mot, mäter och kontrollerar. 
2) Ledarens reaktioner på kritiska incidenter och kriser inom organisationen 
3) Hur ledaren fördelar resurser. 
4) Hur ledaren är en rollförebild, vägleder samt tränar medarbetaren. 
5) Hur ledaren fördelar belöningar och status. 
6) Hur ledaren hanterar rekrytering, urval, befordran, pensionering och avsked. 
(Schein, 2010, s 236). 
 
Det första verktyget gäller hur ledaren riktar uppmärksamhet mot, mäter samt 
kontrollerar, det visar vad ledaren anser vara bra eller dåligt på ett konkret sätt. Skulle 
medarbetarna inte nå upp till uppsatta mål vet de att ledaren inte blir nöjd och det gör 
att de funderar på hur de kan ändra eller förbättra sig inför nästa mätning eller 
kontroll (Schein, 2010). Det andra verktyget gäller ledarens reaktioner på kritiska 
incidenter och kriser, även det här kommer att påverka organisationen. Många kan 
känna sig oroliga vid kritiska incidenter och författaren förklarar att det är i just dessa 
händelser som gör att nya normer, värderingar och arbetsprocedurer skapas. Det 
tredje verktyget visar på prioriteringar hos ledaren samt att det visar ledarens 
värderingar och antaganden. Det fjärde verktyget vägleder samt tränar medarbetaren. 
Ledarens synliga beteende har stor inverkan på medarbetarna i sin roll som förebild. 
Ledaren måste vara konsekvent i sina signaler då medarbetarna kommer att observera 
och ta efter ledarens sätt (Schein, 2010). Det femte verktyget innebär att medarbetarna 
kommer att lära sig genom erfarenhet. Ledaren har möjlighet att dela ut belöningar 
eller bestraffningar till medarbetarna och detta gör att de lär sig vilket beteende som 
är önskvärt. Det visar även vad ledaren värdesätter och kommer ha en inverkan på 
medarbetarnas beteenden. Det sista verktyget är hur ledaren hanterar rekrytering, 
urval, befordran, pensionering och avsked (Schein, 2010). Schein (2010) framhåller att 
ledaren ofta anställer medarbetare som har värderingar liknande de inom 
organisationen då de anses passa in. För att förändra organisationen ser dock en del 
ledare att det är bättre att anställa medarbetare med värderingar som skiljer sig från 
de rådande. 
 

3.2 Organisationsstrategi 
För att en politisk ledare ska kunna leda sin organisation behövs det alltså tydliga mål 
och riktlinjer för vart de är på väg vilket leder oss in på nästa område; 
organisationsstrategi. Strategin är en central del i en organisation och för att förstå 
hur Växjö Kommun ska lyckas med sin ambition att bli Europas grönaste stad behövde 
vi få större kunskap om strategier och hur de kan hjälpa till i det arbetet.   
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3.2.1 Strategi 
Strategi handlar om ett mönster eller en plan som integreras i en organisations 
främsta målsättningar, policys och ageranden. Det är genom strategierna som det är 
möjligt att säkerställa effektivitet inom en organisation i förhållande till marknaden, 
intressenter och samhällsutveckling (Mintzberg, Quinn & Ghoshal, 1998; Lindkvist, 
Bakka & Fivelsdal, 2014). En organisations strategi bestämmer i vilken riktning 
organisationen ska gå samt dess fokus (Mintzberg, Quinn & Ghoshal, 1998). Detta 
innebär att målen i strategin kommer att styra organisationen vilket gör dem till en 
viktig del i formuleringen av strategin. Vilken typ av strategi en organisation ska välja 
beror på många olika faktorer och det finns flera vägar att gå (Lindkvist, Bakka & 
Fivelsdal, 2014). En välformulerad strategi kan vara behjälplig vid fördelning av 
resurser inom en organisation med hänsyn till dess interna kompetenser och 
begränsningar. En effektiv strategi kännetecknas av tre viktiga delar; 1) de viktigaste 
målen som ska uppnås, 2) de viktigaste policys som vägleder eller begränsar samt 3) de 
största åtgärderna som kommer att utföras för att uppnå målen (Mintzberg, Quinn & 
Ghoshal, 1998). 
 
3.2.2 Att sätta mål 
Strategin baseras på vilken målsättning organisationen har och är det organisationen 
vill förverkliga (Christensen et al., 2005). När det kommer specifikt till offentliga 
organisationer är dessa kollektivt orienterade mot att nå sina mål. Målen ska avse att 
bidra till en påverkan på hur formella organisationer struktureras samt utgör riktlinjer 
för vilka aktiviteter som utförs. Målen i en offentlig organisation är alltid till för något 
eller någon även om dessa kan variera i grad och tydlighet. Lima (2007) skriver om 
målstyrning i alla slags organisationer och menar på att en organisation kan vara pro-
aktiva och därigenom bidra till utveckling bland sin omgivning. I och med detta måste 
en organisations mål sättas med hänsyn till sitt förhållande till samhället och 
omvärlden. På detta sätt kommer organisationen att kunna påverka framtiden samt 
vilken roll de kommer att spela i den. En organisation kan där med på sätt och vis välja 
mellan att anpassa sin verksamhet efter den rådande marknaden eller välja att själva 
styra omvärlden och då även framtiden. Detta synsätt på organisationers målstyrning 
innebär att organisationer och dess omvärld tillsammans påverkar varandra i lika stor 
grad i vad som kallas för en dialektisk relation (Lima, 2007). Synsättet kan anses skapa 
oändliga möjligheter enbart genom att rätt mål sätts upp och fokus flyttas från själva 
organisationen till framtiden. Problematik ligger dock i att kunna veta vad som krävs 
internt i organisationen samt vilken strategi som behövs för att dessa mål ska kunna 
uppnås. Ett allt för stort fokus kan då hamna på att målen ska uppnås utan särskilt 
mycket hänsyn till vad som måste göras för att förverkliga dessa. Detta kan skapa 
förvirring och frustration inom organisationen om det blir oklart åt vilket håll 
organisationen ska färdas mot (Lima, 2007). 
 
Christensen et al (2005) lyfter fram skillnaden mellan oklara och klara mål där de 
oklara framhålls som en långsiktig strävan och de kortsiktiga som mer konkreta och 
specificerade. Oklara mål kan sägas vara organisationens visioner samt vara 
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symboliska. Offentliga organisationer har ofta som mål att ”skapa ett bättre samhälle” 
eller ”minska samhällets klyftor”. Dessa typer av generella mål kan vara omöjliga att 
uppnå och får ses som en strävan efter det goda samhället (Christensen, et al., 2005). 
De officiella målen kan syfta till att skapa legitimitet från interna och externa aktörer. 
Om de långsiktiga målen är oklara kan detta tyda på en oenighet samt konflikter inom 
organisationen (Christensen et al., 2005; Lima, 2007). Oklara mål kan även vara 
medvetna och en fördel i det ligger i en större flexibilitet. Detta gör även att det är 
enklare att fatta beslut samtidigt som det kan innebära problem när det gäller 
ansvarsområde (Christensen et al., 2005). 
 
3.2.3 Att skapa nätverk 
En strategi vi har sett att Växjö Kommun använder sig av är samarbete och nätverk. 
De är aktiva i olika organisationer samt att de involverar företag i olika projekt. 
Därför blir nätverkande en viktig del i vår studie för att vi ska förstå vad som driver 
och motiverar dels kommunen att arbeta med dessa och dels företag och 
organisationer att gå med i dessa. 

Idag råder det stor konkurrens för företagen och det är inte enkelt att klara sig ensam 
utan att ha någon att stödja sig på (Edgren & Skärvad, 2010). Detta har gjort att allt 
fler företag går in i samarbeten och det har visat sig vara en effektiv strategi (Porter, 
1998; Berggren & Bruhlin, 2002). Edgren och Skärvad (2010) förklarar 
nätverksorganisationer som ett organiserat samarbete mellan självständiga företag. 
Syftet bakom nätverket och som organisationerna bör sträva efter är att de ska nå sina 
gemensamt uppsatta affärsmässiga mål. Målen kan vara sådant som ökad effektivitet, 
ökad innovationsförmåga, flexibilitet och utbrett entreprenörskap (Edgren & Skärvad, 
2010). En annan sak som gör att nätverksorganisationer sticker ut från ”klassiska 
organisationsformer” är att de inte hålls ihop av en hierarkisk struktur eller 
gemensamt ägande. Nätverket hålls istället ihop av avtal och kontrakt och dessa kan 
sedan variera i strikthet mellan olika nätverk. Vissa har mer detaljerade avtal medan 
andra föredrar mer informella baserat på förtroende parterna emellan (Edgren & 
Skärvad, 2010). Förtroende är viktigt när det kommer till nätverk och samarbete. Det 
är vanligt att många av organisationerna som går in i ett nätverk redan har någon 
slags relation till varandra och det underlättar när det kommer till 
förtroendeprocessen (Galaskiewicz, Bielefeld & Dowell, 2006). En faktor som gör att 
nätverk framhålls vara effektiva är informationsutbytet mellan parterna. Detta gör att 
en organisation får en bättre överblick av sin omvärld och det i sin tur underlättar när 
det kommer till att möta eventuella konkurrenter (Galaskiewicz, Bielefeld & Dowell, 
2006). 

Andra positiva effekter nätverk kan ha på den egna organisationen är kostnadsfördelar 
och/eller specialiseringsfördelar (Edgren & Skärvad, 2010). Det har visat sig att lokala 
nätverk och samarbeten gynnar forskningsintensiva näringsgrenar (Berggren & 
Bruhlin, 2002). Hit skulle forskningen kring miljöfrågorna kunna räknas in. Det är 
inte de stora företagen idag som är ledande utan det är de mindre ”universitetsknutna 
avknoppningsföretagen” som är aktiva i mindre lokala nätverk och samarbeten. Det är 
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dessa som står för förnyelse och framgångsrik forskning (Berggren & Bruhlin, 2002). 
Trippelhelix modellen är en sådan konstellation där företag, kommun och universitet 
samarbetar för nya innovativa lösningar och tillväxt i regionen (Etzkowitz, 2008; 
Lundberg, 2013).  Att ingå i ett samarbete kan även vara tryggt då parterna stöttar 
varandra (Galaskiewicz, Bielefeld & Dowell, 2006).   

3.2.4 Kommunikation 
För att nå ut med sitt budskap både internt i Växjö Kommun och externt i näringslivet 
krävs en kommunikationsstrategi. För att skapa oss en förståelse kring det studerade 
vi teori kring hur kommunikation bäst används. Kommunikation är grunden för allt 
samspel mellan människor samt att den har en avgörande roll i våra liv. 
Kommunikation gör att exempelvis värderingar, tankar och känslor kan förmedlas 
mellan olika parter och det här gör att kvalitén på våra relationer blir bättre. Detta 
gäller både i vårt privatliv, ute i arbetslivet på företag och inom organisationer 
(Nilsson, Nilsson & Pettersson, 2014). Kommunikation är vad organisationen säger, 
skriver, visar upp och lyssnar av från sina kontakter med omvärld, kunder, ägare och 
medarbetare (Lagergren, 2002). Det här kräver ständig styrning och bevakning och 
det ligger på ledningen att implementera en fungerande kommunikationsstrategi. 
Dock finns det inte ett recept för en lyckad kommunikationsstrategi som fungerar för 
alla, utan arbetet måste utgå från den egna organisationen och dess förutsättningar 
(Lagergren, 2002).  
 
Kommunikation handlar inte endast om tvåvägskommunikation utan det krävs även 
engagemang och närvaro (Lagergren, 2002). Både Lagergren (2002) och Strid (1999) 
ser vikten av tvåvägskommunikationen, de menar att om ledarna inom en organisation 
vill att medarbetarna ska vara engagerade måste det finnas en öppenhet. Det behövs 
en gemensam grundinställning och förståelse för organisationens idé och struktur och 
det skapas genom kommunikation (Lagergren, 2002).  Nilsson, Nilsson och Pettersson 
(2014) poängterar att det inte är vad som objektivt sägs och görs som är det viktigaste 
i kommunikationen utan det är hur den tas emot av mottagaren. Det är vad 
mottagaren tror har sagts som sedan formar upplevelsen och reaktionen. Lagergren 
(2002) är inne på samma spår och menar att om jag vill skapa kommunikation måste 
alla aktiviteter utgå från mottagarens situation, kunskaper, okunskaper och attityder. 
Detta gör att det blir viktigt för ledarna i en organisation att vara tydliga med sitt 
budskap, både internt och extern och att leverera det via bäst lämpad kanal (Nilsson, 
Nilsson & Pettersson, 2014). 
 
Kommunikation inom offentlig organisation 
Enligt Dahlqvist och Melin (2010) har det även blivit viktigt för offentliga 
verksamheter att arbeta med sin kommunikationsstrategi. Detta då myndigheter 
generellt har ett ansvar för att föra ut en trovärdig bild av verksamheten samt den 
nytta den har gjort med skattebetalarnas pengar. För att kunna visa upp en enhetlig 
och rättvis bild av myndigheten krävs det att samtliga medarbetare lyckas företräda 
hela verksamheten och inte bara sitt eget expertområde (Dahlqvist & Melin, 2010). 
Det är dock lätt hänt i expertdrivna organisationer att medarbetare prioriterar och 
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kommunicerar den verksamhet som ligger denne närmast om hjärtat menar Dahlqvist 
och Melin (2010). Detta eftersom att medarbetaren ofta har mer kunskaper inom sitt 
expertområde och då känns det mer intressant att prata om de områdena. Det här kan 
dock innebära en fara för organisationen, risken är att om enskilda individer 
kommunicerar allt för mycket om sitt expertområde så kan det leda till en snedvriden 
bild av verksamheten. En annan risk är att verksamheten känns spretig och otydlig 
samt att det kan leda till felaktiga förväntningar på vad myndigheten ska åstadkomma 
och leverera. Det här kan sedan resultera i att myndigheten kan förlora sin kraft och 
legitimitet (Dahlqvist & Melin, 2010).    
 

3.3 Organisationskultur 
Vi har i ovanstående avsnitt kunnat läsa oss fram till att gemensamma mål och 
värderingar är av vikt för att organisationen ska fungera på ett effektivt sätt. Vi ville 
därför även skapa oss en förståelse kring hur medarbetarna på Växjö Kommun arbetar 
och hur organisationskulturen har påverkat dem och deras värderingar kring 
budskapet om att bli Europas grönaste stad.   
 
3.3.1 Kultur 
Alla organisationer har en kultur och den är av vikt för hela verksamheten. Denna är 
speciell för varje organisation och ibland även för varje avdelning inom en 
organisation (Christensen et al. 2005).  Vissa organisationer är medvetna och arbetar 
med att skapa och forma en kultur medan andra är omedvetna om dess inverkan och 
hur den kan styra verksamheten (Schein, 2010). Organisationskulturen är informell 
och kan genomsyra en hel verksamhet vilket gör den till kärnan av en organisation 
(Alvesson, 2009; Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 2014). Kulturen består av normer, 
värderingar och attityder som kan vara svåra för en utomstående att upptäcka. Det 
handlar om grundläggande antaganden som är uppfunna, upptäckta eller utvecklade i 
en grupp (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Det är inte helt enkelt att identifiera denna 
kultur då det ofta kan sägas vara något som ”sitter i väggarna” (Christensen et al., 
2005). Kulturen är inget som går att ta på och är endast möjlig att ta del av genom att 
vara del av en institution under en tid. 

Schein (2010) menar dock att genom att dela in en organisationskultur i olika nivåer är 
det möjligt att ta del av kulturen. Författaren framhåller tre nivåer; artefakter, 
övertygelser och värderingar samt grundläggande antaganden. Artefakterna är det 
som gör det möjligt att observera en organisationskultur för utomstående och 
innehållet i dessa artefakter utgörs av övertygelser, värderingar och grundläggande 
antaganden. Att ta del av en organisations historia och dess fysiska symboler är 
värdefullt för att identifiera dess normer och värderingar. Dessa symboler blir som en 
manifestation av den informella kulturen (Christensen et al. 2005). För att kunna “läsa” 
en organisations kultur är det möjligt att använda sig av symboler såsom språk, bilder 
och artefakter. Symbolerna utgör organisationens vardag, binder samman medlemmar 
i organisationen och skapar på det sättet en större helhet att tolka och förstå 
(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 
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Värderingar påverkar både medarbetarnas beteenden och handlingar och de utgör en 
uppfattning om vad som är bra eller dåligt inom en organisation (Schein, 2010; 
Jacobsen & Thorsvik, 2008). När dessa tas för givet under en längre tid har de blivit 
ett grundläggande antagande. Dessa sprids senare vidare till nyanställda och blir 
därmed en slags sanning (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En organisations kultur berör 
alla medarbetare och då även vad de tänker, känner och värderar samt hur de reagerar 
(Alvesson, 2009). När värderingarna implementerats sker en institutionalisering i 
organisationen. Denna institutionalisering innebär å ena sidan att organisationen blir 
allt mer komplex, mindre flexibel och får svårare att anpassa sig efter nya krav. Å 
andra sidan medför den att organisationen lättare kan lösa uppgifter och därigenom 
skapa bättre förutsättningar för en social gemenskap. Dessa antaganden och aspekter 
framkommer då gruppen hanterar problem med anpassning och intern integration och 
dessa lärs sedan ut till nya gruppmedlemmar då de fungerar tillräckligt bra (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). 

3.3.2 Myternas betydelse i organisationer 
Dessa normer och värderingar som uppkommit genom institutionaliseringen blir 
sedan till myter inom och utanför organisationen. Dessa får snabbt spridning och kan 
användas av ledarna som ett sätt att få organisationens medlemmar att tro att olika 
förändringar sker, medan det i själva verket arbetar mycket lite med detta 
(Christensen et al. 2005). Ursprunget av myterna kommer vanligen från uppstarten av 
en organisation eller verksamhet och kan beskrivas vara historien bakom historien 
(Bolman & Deal, 2013; Campbell, 1988). Dessa skapar en sammanhållning i 
organisationen och gör att en koppling skapas mellan vad som sker nu och vad som 
hänt i historien genom berättelser (Choen, 1969). Myter som skapas genom berättelser 
och historier anses vara till för att finna stöd, vägledning, hopp och tröst för 
människor samt att de visar på människors inre tankar och konflikter (Bettleheim, 
1977). Berättelserna anses sprida värderingar, etik och information vilket gör att 
myterna får en levande, övertygande prägel (Mitroff & Kilmann, 1975; Denning, 2005; 
Gottschall, 2012). På detta sätt lever myterna vidare i sin mystik i organisationen och 
kan ibland anses ha blivit något av en hjälteinsats från en ledare eller grundare 
(Clarke, 2004; Denning 2005; Simmons 2007; Seely Brown, Denning, Groh & Prusak, 
2004). Att berätta myter och historier anses spela stor roll för organisationer där de 
kan få stort inflytande då de anses bidra till en inbjudande och inspirerande stämning 
(Bolman & Deal, 2013; Armstrong, 1992). För att myterna ska spridas måste det finnas 
mottagare i organisationen som anser att de har något gemensamt med dessa myter 
(Christensen et al. 2005).  Myterna kan skapa eller förstärka en organisations 
särprägel och därigenom göra det till något av en sanning inom organisationen och ett 
sätt att leva efter. Genom en institutionalisering blir dessa myter självklara och till en 
sanning i organisationen. Utefter detta är det möjligt att forma en organisations 
avdelningar och mål för att nå önskad effekt (Christensen et al. 2005). 
 
Att berätta om historiska myter blir ett sätt att sprida kulturen till medarbetarna 
genom att uppmärksamma och sprida information (Armstrong, 1992). Berättandet av 
historiska händelser kan handla om att bland annat inspirera till en handling, att 
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kommunicera vad organisationen är och vem du är, förmedla värderingar och skapa 
samarbete i organisationen (Denning, 2005). Myterna är ofta grundade i någon som 
utmålas som en hjälte i organisationen för dennes handlingar och fungerar som ett sätt 
att ständigt upprätthålla och sprida värderingar och traditioner (Bolman & Deal, 
2013). Hjältar och hjältinnor i myter anses vara viktiga för att få organisationen att 
leva upp till värderingarna som dessa har visat på genom historien. Hjältarna och 
hjältinnorna får en speciell verkan i vårt medvetna då de kan bli något av en förebild 
och vägvisare under sämre och osäkra tider. Vidare är det inte ovanligt att myterna 
skapar en lojalitet hos medarbetarna och därigenom även ett stöd till organisationen. 
Har organisationen lyckats väl med att sprida sina myter kan dessa även få verkan 
externt och då locka till sig intressenter av olika slag (Bolman & Deal, 2013). 
 
Värderingarna och myterna hänger ofta ihop och kan vara svåra att särskilja (Bolman 
& Deal, 2013; Schein, 1992). Detta resulterar i att värderingar och myter skapar en 
identitet som får organisationens medlemmar att känna sig speciella (Bolman & Deal, 
2013). Värderingarna innefattar vad som uppfattas som lämpliga tankar och 
handlingar vilket förklaras som en ”moralisk ram” och då vad som anses vara rätt eller 
fel, bra eller dåligt, möjligt eller inte möjligt i en organisation (Christensen et al. 2005; 
Bruzelius & Skärvad, 2011). Dessa värderingar kommer att påverka och styra både 
ledningen och medarbetarna i deras sätt att agera och tänka. Effektivitet kan skapas då 
organisationens och medarbetarnas värderingar stämmer överens och när dessa 
värderingar stämmer överens med både samhällets krav samt individernas 
förväntningar kommer värde att skapas. Det är värderingarna som kommer bestämma 
hur en organisations ledning tar beslut samt hur dem agerar och hanterar olika 
situationer och problem (Bolman & Deal, 2015, Bruzelius & Skärvad, 2011). 
 

3.4 Organisationsidentitet 
För att ta reda på hur Växjö Kommun ser på sig själva och hur medarbetarna och 
ledare förknippar sig med sin profil blir det av vikt att även studera 
organisationsidentitet. 
 
Enligt Albert och Whetten (1985) är det inte bara vi som individer som behöver ställa 
oss frågan ”Vem är jag?” utan det är även viktigt för organisationer och företag att 
ställa sig frågan ”Vilka är vi?”, ”Vilka affärer sysslar vi med” eller ”Vad vill vi vara?”. 
Organisationer kommer att hamna i situationer när de ställs inför olika val som 
kommer att ge någon sorts konsekvens och då är det av stor vikt att de vet vilka de är 
och vad de står för (Albert & Whetten, 1985). Organisationsidentiteten tas ofta för 
given och det är först när det blir diskussioner inom organisationen kring komplexa 
val som frågorna kring identiteten dyker upp. Om organisationen är medveten om sin 
identitet kan det ledsaga dem i de val de står inför Albert och Whetten (1985). 
Organisationsidentitet framhålls, precis som kulturen, vara kärnan och det centrala i 
organisationen, det som särskiljer organisationen från andra organisationer samt det 
som anses känneteckna organisationens funktioner över en längre tid. Dessa tre 
aspekter är identiteten uppbyggd av och är nödvändiga för att identiteten ska kunna 
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diskuteras (Albert & Whetten, 1985). Alvesson och Björkman (1992) menar att det 
inte är någon idé att försöka fastställa en identitet på ett metodologiskt sätt utan det 
handlar snarare om att ledaren i organisationen får undersöka hur organisationen 
identifierar sig själva. När ledaren har identifierat den centrala karaktären är det sedan 
möjligt att använda det som en vägledning för denne själv och för medarbetarna i 
organisationen. Identiteten måste förstås som ett kollektivt fenomen (Alvesson & 
Björkman, 1992). 
 
Det finns även de som håller sig kritiska till synsättet att en organisation kan ha en 
identitet, detta eftersom organisationen är uppbyggd av individer som har sin egen 
identitet (Kenny, Whittle & Willmott, 2011). Czarniawska- Jorge (2004) är en av de 
som förhåller sig kritisk och framhåller bland annat att det finns alldeles för många 
tvivelaktiga antaganden som begreppet förlitar sig på. Ett exempel är antagandet om 
att en organisation kan behandlas som en ”supermänniska”, det vill säga att en stor 
grupp människor sägs ha samma rättigheter som individer inkluderat förmågan att 
kunna tänka, känna, lära sig, besluta, agera och så vidare. Författaren har 
uppfattningen att människor är individer med egna personligheter och att det därmed 
inte går att ena alla under en identitet. Alvesson och Björkman (1992) menar även de 
att vi inte bör se organisationer som om de är övernaturliga enheter som skulle ha 
riktiga identiteter. De poängterar att det vore en bra idé att studera organisationer som 
om de hade eller kunde ha identiteter. Michael Pratt i Whetten och Godfreys (1998) 
bok menar att det är viktigt för en organisation att skapa sig en identitet då det 
underlättar arbetet i många avseenden. Han skriver att skapandet av en identitet är en 
grundläggande process som alla organisationer genomgår. 
 
Organisationer kan även påverka utformningen av dess medarbetares egna identiteter. 
Kenny, Whittle och Willmott (2011) tar Apple som ett exempel. Apple anses för 
många ha ett bra rykte och starkt varumärke, det här gör att medarbetarna känner sig 
stolta över att jobba där och det påverkar sedan deras egen identitet. Hatch och 
Schultz (2004) är inne på samma spår och menar att många medarbetare har skapat en 
slags ”vi-känsla” med organisationen som de jobbar på och därmed kan de även 
förknippa sig själva med denna. Dennis Gioia framhåller i Whetten och Godfreys 
(1998) bok liksom Alvesson och Björkman (1992) att en organisation kan ha fler än en 
identitet. Många företag är komplexa och ibland skiljer sig identiteten åt på olika 
avdelningar eller divisioner. Dennis Gioia framhåller även att en organisations 
identitet kan förändras och det här går emot Albert och Whettens (1985) sista 
påstående kring att en organisations identitet anses känneteckna organisationens 
funktioner över en långvarig tid (Whetten & Godfreys, 1998). Trots detta menar 
Michael Pratt att en organisation kan dra fördel av att ha en tydlig 
organisationsidentitet inom sitt företag. Han menar att organisationsidentiteten kan 
fungera som ett medel för att få sina anställda att ha företagets bästa i minnet. Om en 
individ identifierar sig med en grupp eller en organisation är det vanligare att denne 
tar till sig de värderingar, normer och övriga kulturella uttryck som kännetecknar 
denna (Alvesson och Björkman, 1992).   
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3.5 Identitet, image och profil  
I och med att Växjö redan tagit Europas grönaste stad som slogan har de ett tydligt 
budskap och det är genom denna slogan som de profilerar sig. I och med att vi har valt 
att se hur Växjö Kommuns profil och budskap påverkat organisationer och företag 
med hållbar utveckling i regionen valde vi att använda teori kring identitet, image och 
profil.  Dessa begrepp är vanligtvis sammankopplade med varumärken (Lagergren, 
2002). Vi har dock varit mer intresserade av budskapet bakom varumärket. Trots att 
teorin är starkt kopplad till varumärken kan vi använda oss av den för att skapa oss en 
större förståelse kring hur ett budskap i ett varumärke kan ge en påverkan både 
externt hos organisationer och företag samt internt i organisationen. Vi ser 
varumärket som en länk mellan ledning, kommunalarbetare och 
företag/organisationer med hållbar inriktning. 
 
Identiteten kan sägas vara hur medarbetarna ser på sin egen organisation (se kap 3.4), 
profilen är hur ledningen vill och väljer att förmedla ut organisationen mot 
utomstående och image är hur utomstående ser på organisationen (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2005). Det är av stor vikt att kunna utgå från en definierad identitet om 
organisationen vill arbeta långsiktigt med sitt varumärke. Ledarna måste få 
medarbetarna att utveckla en samsyn för vad de står för idag och vad de vill stå för 
imorgon (Dahlqvist & Melin, 2010). Identitet, profil och image har alla immateriella 
värden, det vill säga värdena går varken att ta på eller se men de finns där och de är 
mycket viktiga. Det är dessa immateriella värden som ger varumärket och dess 
produkter/tjänster en viss status beroende på dess anseende eller uppfattning hos 
mottagaren (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 
 
Ett företags profil är som sagt vad ledaren vill förmedla till andra utanför 
organisationen. Det är av stor vikt att ledningen aktivt arbetar med sin profil utåt för 
att den ska uppfylla sitt syfte då det är profilen som ska utstråla de värderingar som 
ledaren vill att organisationen ska förknippas med utåt sett (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2005). Trots att en ledare aktivt arbetar med sin profil kan organisationen 
ändå aldrig vara riktigt säker på hur dess budskap tas emot eller tolkas av 
utomstående. Profilen är dock bara en del av den image som folk skapar av 
organisationen. Människor har en tendens till att lyssna mer till bekanta än på 
marknadsföring och individernas egen erfarenhet är den som väger tyngst när det 
kommer till imageskapande (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Att den egna 
erfarenheten och word of mouth får en så stor inverkan på imagen gör att det är av 
stor vikt att medarbetarna känner till sin identitet och de värderingar som genomsyrar 
organisationen (Heide, Johansson & Simonsson, 2005, Dahlqvist & Melin, 2010). Detta 
då allt fler medarbetare kommer i kontakt med utomstående och då är det de som 
fungerar som en slags ambassadör för organisationen (Heide, Johansson & Simonsson, 
2005).   
 
Dahlqvist och Melin (2010) framhåller att det kan ta lång tid att förändra 
organisationens image när människor redan skapat attityder och uppfattningar kring 
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denna. Om vi har en positiv bild av ett företag och får höra mer positiv information 
stärks organisationsimagen ytterligare, det här fenomenet kallas kognitiv konsonans. 
Det förklaras även att det som har kommit att förvåna många är hur snabbt en positiv 
image kan försvagas. De framhåller att det många gånger beror på att omgivningens 
förtroende för vad organisationen står för har brutits (Dahlkvist och Melin, 2010). 
Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005) finns det även en koppling mellan en 
medarbetares uppfattning om organisationens image och den personliga motivationen 
och organisationens resultat. De menar att överensstämmer bilderna av medarbetarens 
organisationsidentitet och organisationens image ökar motivationen vilket också bör 
leda till bättre resultat (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 
 
Hatch och Schultz (2001) har en liknande uppdelning där de skriver om vision, kultur 
och image. Vision skulle i vårt fall vara profil, kultur vara identitet och image som 
image. Dessa delar måste gå samman och åt samma håll för att ett starkt varumärke 
ska kunna skapas annars riskerar organisationen att gap uppstår (Hatch & Schultz, 
2001). Gapen som kan uppstå är ”vision- kultur” (profil-identitet), ”image-kultur” 
(image-identitet) och ”image-vision”(image-profil). Det första gapet riskerar att uppstå 
när ledningen försöker styra organisationen i en riktning som medarbetarna inte 
förstår eller stödjer. Ofta beror det på att visionen är för ambitiös för att kunna 
implementeras och det leder i sin tur till besvikelse från ledningens sida och cynism 
och misstänksamhet från medarbetarnas. För att förebygga ett ”profil-identitet” - gap 
bör ledarna för organisationen ställa sig frågande till huruvida de lever som de lär, om 
visionen fått spridning i organisationens alla delar samt om organisationens profil är 
tillräckligt distinkt i jämförelse med konkurrenter. Det andra gapet handlar om image 
och identitet och uppstår när utomståendes uppfattning om organisationen skiljer sig 
från medarbetarnas (Hatch & Schultz, 2001). Då är det lätt hänt att mottagarna blir 
förvirrade och inte riktigt vet vad organisationen står för. Att det här gapet uppstår 
kan bero på att organisationen inte handlar efter vad de lär. För att undvika detta gap 
handlar det om att ta reda på frågor såsom vilken image intressenter förknippar med 
organisationen, på vilket sätt medarbetarna kommer i kontakt med intressenter samt 
vad medarbetarna anser om intressenternas bild av organisationen för att kunna skapa 
samma bild. Det tredje gapet som tas upp är image och profil vilket uppstår när 
ledningens strategi inte stämmer överens med de utomståendes image av företaget. 
Det är av stor vikt att ledningen även är uppmärksam på vad som händer utanför 
organisationen (Hatch & Shultz, 2001). 
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3.6 Attityder 
För att ett budskap ska tas emot på rätt sätt har attityder en roll att spela. Attityder 
påverkar hur vi processar information. Vi vill bland annat ta reda på hur företag och 
organisationer med hållbar inriktning upplever Växjö Kommuns profil och budskap 
och därför anser vi att det är av vikt att skapa oss en förståelse kring deras attityder 
för att se om det har påverkat dem när det kommer till att ta emot kommunens 
budskap. 
 
Attityder är en central del av vår mänskliga individualitet, våra attityder fungerar som 
vår mentala ”startpunkt” för hur vi ser på livet och de människor och händelser som vi 
kommer i kontakt med (Bohner & Wänke, 2002; McKnight & Chapman, 2010). Maio 
och Haddock (2009) definierar attityder som ”övergripande utvärderingar av ett objekt 
som är baserat på kognitiv, känslomässig och beteendemässig information” (Maio & Haddock, 
2009, s 4). Bohner och Wänke (2002) tar även de upp de här tre komponenterna och 
förtydligar att de många gånger sitter ihop och därför inte behöver ses som tre 
separata ting. De har därför inte med den sista delen i sin definition, de beskriver 
attityder som en summerad utvärdering av ett objekt eller tanke. Hoyer och MacInnis 
(2008) framhåller istället att attityder är baserade på en uppsättning av associationer 
som vi skapat oss med tiden. Vidare menar de att attityder är viktiga för oss eftersom 
att de guidar vårt tänkande, får inflytande på våra känslor och för att de påverkar vårt 
beteende (Hoyer & MacInnis, 2008). 
 
Ett attitydobjekt kan vara både konkret eller abstrakt så länge det går att utvärdera i 
en dimension av gillande/ogillande (Bohner & Wänke, 2002, Maio & Haddock, 2009). 
McKnight och Chapman (2010) hävdar att attityder är en temporär konstruktion. De 
framhåller att vi människor påverkas av allting runt omkring oss och det påverkar 
våra tankar och känslor varje dag. De menar att våra attityder är en pågående 
dynamisk process och att vi därför är känsliga för vad som händer runt omkring oss. 
Utvärderingen baseras alltså på informationen som finns till hands i situationen 
(Bohner & Wänke, 2002). 
 
En viktig anledning till att vi skapar attityder är en psykologisk del, den hjälper oss 
att strukturera upp och organisera upp saker i olika fack då vi lever i en komplex värld 
med många olika uttryck (Bohner & Wänke, 2002). Annat som påverkas av våra 
attityder är vårt beteende samt hur vi processar information. Både Bohner och Wänke 
(2002) och Maio och Haddock (2009) framhåller att det är vanligt att vi människor 
selektivt väljer ut eller är mer uppmärksamma på information som passar in på våra 
attityder. Detta då våra attityder blir en del av vår identitet och det gör att vi ogärna 
vill förändra den i första taget. Att vi selektivt väljer ut information hänger ihop med 
våra kognitiva scheman (Bohner & Wänke, 2002). Man kan säga att kognitiva 
scheman är våra personliga inbyggda mappar där vi sorterar in allting och ser 
kopplingar genom tidigare erfarenheter. Information är dock viktigt när det kommer 
till attityder. Studier har visat att när det kommer till viktiga val och när vi är högt 
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motiverade går vi igenom all relevant information för att skapa oss en korrekt bild av 
situationen (Bohner & Wänke, 2002, Hoyer & MacInnis, 2008) Hoyer och MacInnis 
(2008) menar att om en individ har hög motivation, förmåga och möjlighet är det 
större chans att denne lägger ner mer tid på att forma eller ändra sin attityd. Ju mer 
ansträngning en individ har lagt ner på att analysera och processa information desto 
svårare blir det att förändra attityden. Det svåra är dock att få människor att 
uppmärksamma ny information. Maio och Haddock (2009) framhåller att vi först 
måste uppmärksamma budskapet, förstå det och sedan acceptera slutsatsen. 
 
Många attityder är inlärda, vi lär oss vad omgivningen tycker och tänker och det kan 
sedan påverka våra attityder (Bohner & Wänke, 2002, Maio & Haddock, 2009). Bohner 
och Wänke (2002) framhåller dock att ett förändrat beteende kan leda till förändringar 
av attityder. Det kan hända om personen ifråga blir tvingad att avstå från ett omtyckt 
beteende eller om denne blir belönad för ett visst beteende som personen i fråga tyckte 
om. Överlämningen av incitament kan dock enligt Maio och Haddock (2009) påverka 
attityder men bara om de uppmärksammar meddelandet och förstår det. McGuire 
(1968) har även lagt till ett par steg i processen där individen måste komma ihåg sin 
nya attityd vid ett senare tillfälle så att den sedan kan påverka deras beteende. 
Kognitiv dissonans kan även leda till attitydförändringar (Maio & Haddock, 2009). 
Kognitiv dissonans sker när vi värderar något högt och sedan agerar emot den 
värderingen. Våra handlingar går alltså inte i riktning med våra attityder och vad vi 
tror på och det skapar ett obehag. Vi tenderar då hellre att ändra vår attityd än vårt 
beteende då det är enklare (Maio & Haddock, 2009). 
 

3.7 Motivation & drivkraft 
Ett annat centralt begrepp för vår studie har varit motivation och drivkrafter. De här 
teorierna har varit till hjälp när det kommer till förståelsen kring varför 
organisationer och företag med hållbar inriktning har startat. Det har även gett oss en 
indikation på vad Växjö Kommun kan göra för att motivera fler för att de ska nå upp 
till sin vision. 
 
Motivation är kopplat till drivkraft och dessa båda är beroende av varandra och utgör 
vad som driver en individ till att agera på ett visst sätt i olika situationer (Bruzelius & 
Skärvad, 2011; Pink, 2010). Hoyer och MacInnis (2008) definierar motivation som ”ett 
inre tillstånd av upphetsning som ger den energi som behövs för att uppnå ett mål” (Hoyer & 
MacInnies, 2008, s. 45). Den som haft störst inflytande när det gäller motivationsteori 
är psykologen Abraham Maslow med sin behovspyramid. Enligt Maslow (1954) har 
människor fem grundläggande behov, det är fysiologiska behov, säkerhetsbehov, 
kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov samt självförverkligande det är sedan 
dessa som påverkar individens tankar och handlingar. Vi kommer dock inte gå djupare 
in på denna teori, men den kan vara bra att ha i åtanke under fortsatt läsning. 
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3.7.1 Motivationsfaktorer 
Vidare finns det yttre och inre faktorer som påverkar motivationen och drivkraften. 
Enligt Hertzbergs teori kallas de yttre faktorerna för hygienfaktorer medan de inre 
kallas motivationsfaktorer (Dessler, 2013). Hertzbergs teori är baserad på anställdas 
motivation och drivkrafter inom organisationer. Vi har dock valt att applicera den både 
på Växjö Kommun som organisation samt på företag och organisationer i regionen och 
inte på individnivå. Detta då vi ser likheter mellan hur en ledare motiverar de anställda 
i sin organisation och hur en politisk ledare måste kunna motivera alla de intressenter 
som finns i samhället.  De yttre hygienfaktorerna är de som tillfredsställer de mer 
grundläggande behoven såsom trygghet medan de inre motivationsfaktorerna 
tillfredsställer de högre behoven som till exempel självförverkligande eller 
uppskattning (Dessler, 2013). För att tillfredsställa de yttre faktorerna kan det handla 
om olika belöningar som en arbetsinsats eller handling ger vilket sedan blir 
drivkraften bakom agerandet (Pink, 2010; Hein, 2012).  De yttre faktorerna kan aldrig 
skapa en egen dynamik utan bygger på att belöningarna hela tiden ökar vilket får 
individen att bli motiverad. I samma stund som belöningarna minskar eller tar slut 
kommer individens motivation att minska (Boethius & Ehdin, 1993). De inre 
faktorerna är istället en inre tillfredställelse av att utföra något. Dessa kan handla om 
att individen uppnår ett betydelsefullt syfte som inte kan jämföras med en belöning i 
form av lön (Pink, 2010). Hein (2012) menar att den inre motivationen kan drivas fram 
genom att individen vill prestera eller utvecklas samtidigt som det fungerar som en 
tillfredsställelse. Den inre motivationen ligger även hos individen själv och vad denne 
upplever vara meningsfullt (Boethius & Ehdin, 1993). Dessa inre faktorer anses vara 
en ledstjärna för individen och dennes sätt att tänka och agera. För att inre motivation 
ska fungera för en individ i en organisation krävs att organisationens vision och mål 
tydligt kommuniceras ut samt att den inre motivationen kan höja glädjen i att utföra 
ett arbete samt skapa ett bättre resultat (Boethius & Ehdin, 1993). Enligt Hertzbergs 
teori ger incitament på de yttre motivationsfaktorerna endast en kortvarig motivation 
till att prestera bättre, detta då de tillfredsställs så snabbt (Dessler, 2013). Därför är 
det enligt Hertzbergs teori bättre för en ledare att satsa på incitament på de inre 
motivationsfaktorerna då detta ger ökad motivation att prestera bättre under en längre 
tid (Dessler, 2013). 
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3.8 Teoretisk modell 
För att ta reda på hur Växjö Kommun arbetat med spridningen av sin strategi 
gällande profil och budskap valde vi att utgå från det politiska ledarskapet, 
organisationsstrategi och -kultur samt hur detta har kommunicerats internt i 
organisationen samt externt i näringslivet. Under våra intervjuer med företag och 
organisationer återupprepades även begrepp såsom motivation, drivkraft och attityd. 
Dessa sistnämna begrepp är därmed viktiga för att vi ska kunna förstå på vilket sätt 
Växjö Kommun bäst påverkar näringslivet i regionen. Identitet, profil och image är 
begreppen som binder ihop det interna med det externa och därför är även dessa 
begrepp centrala för vår studie. Samtliga teorier behövs för att vi ska kunna skapa en 
större förståelse för hur Växjö Kommuns koncept används idag samt hur näringslivet 
upplever det. Figur 3.1 visar sammankopplingen av de olika begrepp och teorier vi 
använt oss av och som kommer att användas till vår analys av det empiriska 
materialet. 

 
 
 

Figur 3.1  Egen modell med inspiration från Eriksons (2005) profilanalys modell. 
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4 Analys 
 
4.1 Möjligheterna vi tog vara på… 
Att Växjö använder ”Europas grönaste stad” som sin slogan samt att de har arbetat med 
miljöfrågor sedan 70-talet introducerade vi i vårt inledande kapitel. För att ta reda på 
historien kring vad som ligger bakom detta tog vi kontakt med kommunstyrelsens 
ordförande i Växjö Kommun, Bo Frank. Intervjun äger rum på Utvandrarnas Hus i 
Växjö och vi är nyfikna när vi ställer frågan om historien kring Växjös gröna arbete. 
Bo Frank räknar upp flertalet milstolpar som har haft betydelse för dem. Han börjar 
berätta; 
 
”Växjö har en lång historia av att arbeta med förorenade sjöar och vi blev världsunika 

på 70-talet när vi renade sjön Trummen som var en igenvuxen gräsmatta.” 
 
Detta initiativ om restaureringen av sjön kom från biologer i Lund får vi senare 
berättat för oss av Gunnar Nordmark, f.d. ordförande vid Klimatkommission 
Kronoberg. De ville veta huruvida det var möjligt att restaurera sjöar som vuxit igen 
på grund av miljöförstörelse eller av naturliga skäl. Växjö visade då intresse och därför 
föll lotten på dem. Insatserna förklaras ha varit det dittills största 
sjöräddningsprojektet i världen och resultatet är att det nu är möjligt att bada i 
Trummen. Under 70-talet skedde även oljekrisen och Växjö Kommun blev av med 
stora summor pengar i en skandal i Karlshamn. När de sedan blev tillfrågade om att 
vara med i ett projekt om att omvandla sitt oljedrivna kraftvärmeverk till att istället 
eldas på olika typer av bioprodukter valde de att delta. Alla dessa märkbara och 
synliga konsekvenser av miljöförstöringen i kombination med oljekrisen ser vi vara 
möjliga anledningar till det ökade intresset för hållbarhetsfrågor från politikernas sida. 
Detta eftersom attityder skapas genom att information uppmärksammas och förstås 
(McGuire, 1968). Genom kriserna finner vi att de fick en tankeställare och det formade 
sedan deras positiva attityd gentemot hållbar utveckling. Gunnar Nordmark berättar 
även att Växjö Kommun varit duktiga på att snabbt hoppa på olika projekt såsom 
tidigare nämnda. Detta tyder på att Växjö Kommun genom sina satsningar har 
handlar i enighet med Maio och Hadocks (2009) teori om attityd och beteende (se kap. 
3.6). 
 
Enligt Hilliman Pinheiro och Åhlström (2010) är det vanligt i en politisk organisation 
att människor sätter det egna partiet framför kommunens intresse. I Växjö Kommun 
ser det dock annorlunda ut menar flera av de som vi intervjuat. På frågan om vad som 
särskiljer Växjö Kommun från andra svarar Bo Frank att de under 25 år haft en politik 
där alla satt miljöfrågorna främst. Även de medarbetarna som vi intervjuar på Växjö 
Kommun framhåller att anledningen till att de fortsatt med alla miljösatsningar beror 
på att politikerna kommer överens.  En förklaring till att just Växjö har klarat av detta 
är enligt Bo Frank att han tillsammans med andra ledare i kommunstyrelsen och 
oppositionen själva är ansvariga för miljöfrågorna och de delegerar inte ut arbetet till 
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andra. När vi talar om den politiska situationen är Bo Frank inte sen med att lyfta 
fram sig själv och hans insatser; 

 
”1991 när jag blev kommunalråd i Växjö samlade jag alla partier och kom överens om 
att Växjös alla politiska partier skulle jobba för att bli Sveriges mest miljövänliga stad” 
 
Genom att de bestämde sig för att arbeta med ett miljöfokus finner vi att detta kom att 
bli grunden till organisationsstrategin som de sedan dess arbetat med. En effektiv 
strategisk inriktning är baserad på ett tydligt fokus enligt Lindkvist, Bakka och 
Fivelsdal (2014) och då miljöinriktningen fått allt större fokus genom åren finner vi att 
Växjö Kommun aktivt valt inriktning och att den även visar sig utåt. En ledtråd till 
vad som gjort den här enigheten och inriktningen möjlig finner vi i de tidigare 
nämnda kriserna som drabbat staden. Hur en ledare hanterar kritiska incidenter och 
kriser kan också haft betydelse för de normer och värderingar som skapats (Schein, 
2010). Genom att ta beslut om att hoppa på flera omfattande projekt sänder det ut 
signaler i organisationen och visar på beslutsamhet och en fast strategisk linje och 
även profil från ledningens sida (se kap. 3.5). En så omfattande och för kommunen 
strategiskt genomgripande satsning som Växjö Kommun gjort i staden kräver 
oundvikligen, utöver den politiska enigheten och övertygelsen, minst sagt en hel del 
arbete. Trots det får vi mestadels solskenshistorier berättade för oss angående den här 
satsningen, framför allt i historiskt perspektiv, under våra intervjuer. Vi tolkar det här 
som att det skett en mytbildning (se t.ex. Bolman & Deal 2013; Campbell, 1988) kring 
arbetet med skapandet (den så kallade ”skapelseberättelsen”, Bolman & Deal, 2013) och 
utvecklandet av Europas grönaste stad (Se vidare i 4.3.1). Att alla berättar om den 
politiska enigheten med samma stolthet (se organisationsidentitet Kenny, Whittle & 
Willmott, 2011) i rösten tyder på att ledarna har lyckats med de som Cohen (1969) 
beskriver vikten av, att skapa en stark sammanhållning och genom att knyta ihop dåtid 
med nutid. 
 
4.1.1  Att bli Europas grönaste stad 
Vidare talar Bo Frank sakligt och ivrigt om ett antal milstolpar som bidragit till att 
regionen kommit dit de är idag och menar på att de genomfört ”hundratals åtgärder i 
smått och stort” för att nå målen. Att energibolaget Veab producerar förnyelsebar el i 
hela kommunen lyfter Bo Frank fram som en stor del i arbetet. Stadsbussarna drivs av 
lokalproducerad biogas genom att de tar hand om det organiska avfallet i staden samt 
att de var ”första staden i världen att sätta mål om träbyggnation”. Ytterligare en milstolpe 
handlar om målet om att Växjö ska bli en fossilbränslefri stad 2030 och detta har väckt 
intresse runt om i världen. Bo Frank är noga med att framhålla; 
 

”Vi blev världens första kommun som fattade beslut om att bli en fossilbränslefri 
kommun 1995. Sen dess har vi minskat våra utsläpp med över 50 % så genom 
målsättningen som faktiskt uppnåtts har vi utsetts av internationell media som 

 Europas grönaste stad.” 
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Hur Växjö blev utsedd till Europas grönaste stad får vi berättat för oss upprepade 
gånger dels av Bo Frank, dels medarbetare på Växjö Kommun samt några 
intervjupersoner från organisationerna. Vidare har vi kunnat läsa ett flertal intervjuer 
på Växjö Kommuns hemsida samt länkar till radioprogram som belyser detta. Det hela 
började med att en reporter från BBC World under 2007 ville göra ett inslag om 
föregångare inom grön teknik i Europa och rådfrågade den internationella 
miljöorganisationen ICLEI. Detta resulterade i att reportern hamnade i Växjö. Det 
hela ledde även till att reportern valde att kalla Växjö för Europas grönaste stad och vi 
får förklarat för oss att flertalet andra internationella medier följde i samma spår. Bo 
Franks förklaring till detta är att det är tack vare alla insatser de genomfört under 
åren som de faktiskt lyckats. Gunnar Nordmark anser att den internationella 
framgången beror på tre faktorer nämligen; tur, skicklighet och engagemang. 
Anledningen till att de genomfört, vad vi upprepade gånger får beskrivet för oss som 
“världsunika” åtgärder är enligt Gunnar Nordmark för att kommunen fått möjligheten 
att vara delaktiga i olika projekt och att de visat intresse och därefter tagit vara på 
dem. De fick stor uppmärksamhet genom att ta Europas grönaste stad som sin slogan till 
följd av BBC World-reportaget. Till viss del visar det på hur Växjö Kommun tagit 
vara på det som givits till dem. Vi kan även se en koppling mellan dessa val och en 
stark organisationsidentitet då den enligt Albert och Whetten (1985) hjälper till att 
guida när det kommer till komplexa val. Identiteten är den som ligger som grund i 
organisationen och vet de vilka de är och vad de står för blir valen enklare. I det här 
fallet hade de en strategi med starkt fokus på hållbarhet och därför kunde de identifiera 
sig med utnämningen Europas grönaste stad. Det har bidragit till ett starkare fokus för 
Växjö Kommun och dess miljöarbete. Näringslivsutvecklaren Johan Thorsell förklarar; 

 
”När det här beslutet togs så tror jag inte att politikerna riktigt fattade vad de gjorde, 

för de tyckte ju att det var helt fantastiskt att få det här begreppet 
 Europas grönaste stad mitt i knät” 

 
Den internationella uppmärksamheten och utmärkelser Växjö fått är även ett 
intressant inslag i den strategiska inriktningen. Denna uppmärksamhet är något 
medarbetarna på Växjö Kommun samt Bo Frank är stolta över och något de gärna vill 
tala om. Detta tyder på att dessa intervjupersoner har skapat sig en ”vi-känsla” i 
enighet med Hatch och Shultz (2004). Vi finner kopplingar till att etablera en stark 
identitet där de anställda har organisationens bästa i minnet samt att arbeta efter en 
tydlig strategi för att skapa framgång i en organisation (Whetten & Godfreys, 1998; 
Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014; Mintzberg, Quinn & Goshal, 1998). Vi får 
intrycket att det är även denna bild Bo Frank och medarbetarna på Växjö Kommun vill 
att vi ska få, att de är eniga samt blivit framgångsrika då de uppmärksammas på olika 
håll. Vi finner dock att en annan faktor, förutom tydlighet i strategin, även kan ligga 
till grund och som incitament för att Växjö Kommun fortsätter att satsa på denna 
strategiska inriktning. Detta är just den internationella uppmärksamheten de fått 
genom åren samt utmärkelserna. Genom att BBC World valde att kalla Växjö för 
Europas grönaste stad skapades en stor uppmärksamhet kring staden och besök från 
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världens alla hörn strömmade in. Det är klart att detta gynnat staden, fungerat som 
gratis marknadsföring och därigenom fått Växjö Kommun att ta tillvara på vad de fått. 
Vi ser att en anledning till att strategin kan anses som framgångsrik och effektiv just 
på grund av detta. Vi kan även se en koppling till Hertzbergs teori när det kommer till 
motivationsfaktorer (Dessler, 2013). All den uppmärksamhet de fått ser vi vara en 
form av uppskattning och därmed blir det även en inre motivationsfaktor som driver 
på. Vi ställer oss därför frågande till huruvida det skulle anses vara lika framgångsrikt 
om Växjö inte blivit kallade Europas grönaste stad från början, fått all uppmärksamhet 
i media och lite av ett varumärke i knät. Vi ställer oss frågande till om engagemanget 
då skulle vara lika stort som det är idag. Alla de utmärkelser de fått skulle också kunna 
ses som yttre motivationsfaktorer, för att de ska motivera behöver “belöningarna” hela 
tiden öka (Boethius & Ehdin, 1993). Vi ser därför att all den uppmärksamhet som de 
har fått är en motivationsfaktor i sig, de vill prestera dels för att uppnå ett 
betydelsefullt syfte men även för att de ska tillfredställa sina behov. Johan Torsell, 
näringslivsutvecklare vid Växjö Kommun, hävdar dock att ”de haft politiker som inte är 
medelmåttiga utan de talar gärna om att vi är bäst”. Vi landar dock i att trots duktiga 
politiker har den internationella median skapat möjligheter för Växjö Kommun som de 
sedan valt att använda och gjort det möjligt att fortsätta bygga på Europas grönaste 
stad vilket i förlängningen kan gynna dem genom ökad turism, inflyttning och 
företagande. 
 
Vi har visat hur Växjö kommun varit duktiga på att utnyttja och ta tillvara på de 
möjligheter som funnits, vilket tyder på ett beteende som skulle kunna beskrivas som 
entreprenöriellt; att se möjligheter där andra inte ser dem (Nilsson, 2003). Vi vill dock 
samtidigt poängtera att de åtgärder som framhålls som ”världsunika” och historiska 
tillhör just det – historien. De flesta av de återgivna stora satsningarna skedde på 70- 
och 90-talen. Visionära satsningar av senare datum som bör nämnas i sammanhanget 
är de lagt om så att alla bussar går på biogas, att vissa bostadsområden endast ska 
byggas i trä samt att de har skrivit en ”Växjödeklaration” där de uppmanar Sveriges 
regering och samtliga Europas kommuner att bli fossilbränslefria. Vi upplevde dock 
att när vi fick dessa åtgärder berättade för oss från framförallt företags- och 
organisationssidan var det med mer tveksamhet i rösten och att “de hade hört” att det 
”nog” var så. Vår uppfattning är således att Växjö kommuns mest progressiva och 
expansiva politik, strategi och konkreta satsningar ligger bakom dem. Flera 
medarbetare ur Växjö Kommun bekräftar att de i dagsläget vet om att de inte alltid är 
bäst på alla punkter men det faktum att de tagit Europas grönaste stad som sin slogan 
gör att de fortsätter att driva arbetet. Trots denna enligt oss framför allt historiska 
framgångsrika och handlingskraftiga strategi framstår Växjö ändå som en 
föregångsstad och positivt exempel på hur man som kommun, genom att ta tillvara på 
de möjligheter som uppstår, samt förmåga att omvandla dessa till konkreta satsningar, 
kan skapa stor uppmärksamhet kring sin profil och sitt varumärke, och på så sätt anses 
som framgångsrik (på det området) och få stort genomslag. Nu återstår att se vad 
denna uppmärksamhet haft för inverkan internt i organisationen och sedan på det 
omgivande näringslivet. 
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4.2 Strategi och politisk ledning 
Den strategiska inriktningen kräver ett konsekvent arbete (se Hilliman Pinheiro & 
Åhlström, 2010; Hatch & Schultz, 2001) och något som varit återkommande under 
våra intervjuer är att de är eniga om att den politiska ledningen har möjliggjort 
satsningarna på miljön. Av Bo Frank får vi veta att den politiska enigheten i 
miljöfrågan sträcker sig över 25 år och av medarbetarna får vi reda på att detta 
miljöfokus fortfarande värderas högt. Vi finner därför att ledarnas värderingar och 
normer är något som har arbetats med genom åren för att de ska genomsyra 
verksamheten. Det här går även i linje med Scheins (2010) teori gällande styrmedel 
som en ledare kan använda sig av för att styra organisationen. Då Växjö Kommun 
styrs av politiska partier ser vi att det finns en risk i arbetet med att få alla ledare och 
tjänstemän insatta i miljöfokuset då ett nytt fokus kan etableras vart fjärde år om det 
blir maktskifte. Jan Johansson, energiplanerare, framhåller dock att han inte har någon 
oro kring miljöarbetet; 

 
”De har bestämt sig från vänster till höger att just miljöfrågan ska de inte bråka om. 
Om det blir ny regi vart fjärde år är det lätt att alla planer omkullkastas. Inte i fallet 

Växjö. Miljöarbetet är något man måste ta successivt och långsiktigt. 
Det går inte annars.” 

 
Då ett lyckat politiskt ledarskap framhålls vara svårt att bemästra på grund av många 
olika åsikter att ta hänsyn till (se Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010) finner vi det 
vara en bedrift att Växjö Kommun lyckats komma överens om en övergripande fråga. 
När vi ställer frågan till Bo Frank om hur alla partier enats kring detta berättar han;  
 

”Vi bestämde väldigt tidigt att politiken skulle dra åt samma håll just när det gäller 
miljöfrågorna. Vi identifierade ett antal andra områden också som vi skulle jobba ihop 
politiskt. Det började med ett politiskt samtal mellan alla partier och då bestämde vi att 

miljö skulle bli profilfrågan för Växjö” 
 
Som ledare av Växjö Kommun uppger Bo Frank inga tecken på att det varit ett 
problem i Växjö när det kommer till valet av en hållbar inriktning, alla partier var 
enade i frågan. Att alla parter var överens och att de satt upp gemensamma mål gör 
även att organisationen kan arbeta mer effektivt då det skapar större möjligheter för 
att arbeta åt samma håll. Detta i enighet med Hilliman Pinheiro och Åhlströms (2010) 
mening om ledarskapets effektivitet. Då Bo Frank är politiker ser vi att det finns risk 
att han vill försköna detta scenario men att politikerna är överens är ändå ett faktum. 
En anledning till att en strategi är effektiv är även framtagandet av policys, 
handlingsplaner och målsättningar (Mintzberg, Quinn & Ghoshal, 1998). Precis som 
andra kommuner har Växjö uttalade policys och målsättningar för olika områden för 
att nå sitt mål vilket inte är särskilt förvånande i sig. Vi finner att dessa kan fungera 
som ett verktyg i kommunens arbete för att på ett successivt sätt kunna uppnå olika 
delmål på vägen mot att bli Europas grönaste stad (se organisationsstrategi, ex 
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Mintzberg, Quinn & Ghoshal, 1998). Huruvida detta på ett effektivt sätt omsätts i 
praktiken är dock möjligt att diskutera då det är en relativt enkel uppgift att utforma 
policys och planer men verkligheten kan vara en annan när det gäller att leva upp till 
detta. 
 
4.2.1  Om borgmästarna styrde världen 
Att Växjö Kommun fått många utmärkelser för sitt gröna arbete samt att de får många 
EU projekt är även en indikation på att deras strategi är effektiv (se Hilliman Pinheiro 
& Åhlström, 2010) och att alla arbetar åt samma håll vilket medför att beslutstiden blir 
kortare. En anledning till att politikerna enades finner vi kan ha sin grund i att alla 
upplevde ett behov eller fann motivation till att agera för miljöns skull.  Det är svårt 
att avgöra hur denna överenskommelse skapades och partierna enades men under våra 
intervjuer ger medarbetarna oss intrycket att detta miljöfokus har upprätthållits 
genom åren trots nya ledare. Om arbetet ska fortsätta i samma riktning krävs det att 
alla ledare har denna drivkraft som gör att den politiska linjen blir konsekvent år efter 
år (Hilliman Pinheiro & Åhlström, 2010). Om vi utgår från detta finner vi att det bör 
ha skett ett antal ledarbyten och maktskiften sedan kommunen började arbeta mot 
denna strategiska inriktning. Rimligtvis bör ledarna ha haft olika drivkrafter beroende 
på partitillhörighet vilket vi finner kan ha skapat en svagare inriktning vissa år som 
sedan kan ha lett till färre satsningar. 
 
Att en politisk ledare med visioner och engagemang behövs i organisationer för att 
drivkraften finns i dem framhålls vara en viktig aspekt (Hilliman Pinheiro & Åhlström, 
2010). Vi ser indikationer på detta hos Bo Frank som framstår som en man med 
visioner och planer för Växjö och visar att han vill arbeta för en förändring i samhället. 
Bo Frank framhåller att en anledning till att kommunen lyckats med sitt arbete är att 
de som kommunstyrelse lever nära problemen. Kommunstyrelsen måste hela tiden 
leverera och få samhället att fungera. Bo Frank hävdade att “världen skulle vara bättre 
om borgmästarna styrde världen” och menar att arbetet på den lokala nivån blir oerhört 
viktigt. Vi kopplar detta till att drivkraften i ledaren tillsammans med dennes 
värderingar kan, om denne vill, ta tag i problem i samhället och även lösa dem. Detta 
visar sig exempelvis genom ett samlastningsprojekt de tillsammans med 
Klimatkommission Kronoberg tog fram för att alla näringsidkare skulle få samma 
möjlighet att leverera sina varor till kommunen. Detta gick även i linje med deras 
gröna inriktning då det “blev mer energieffektivt”. Bo Frank lyfter fram sig själv som den 
som samlade partierna på 90-talet och därmed på något sätt fick dem alla att enas när 
han blev kommunalråd i opposition. Wolvén (2000) framhåller att det är ledarens 
strategier och inflytande på organisationens medarbetare som gör att de når uppsatta 
mål. Så teoretiskt sett skulle Bo Franks starka engagemang och uppsatta strategier 
göra att de når sina mål. Han har suttit som ordförande för kommunstyrelsen sedan 
2006 och därefter ser vi att hans ledarskap kan ha spelat roll för den strategiska 
inriktningen. Han får det dock att låta förhållandevis enkelt; 
 

“Man måste vara fullständigt övertygad om att det man gör är viktigt och rätt ” 
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Under vår intervju fick vi reda på att Bo Frank nyss varit på besök i Seoul för att tala 
på den internationella miljöorganisationen ICLEI’s världskongress. Han berättar även 
att han är ordförande i Borgmästarklubben i Europa där han driver fram miljöarbete. 
Detta tyder på ett starkt engagemang från ledarens sida vilket i förlängningen även 
visar på hans värderingar. Även om Bo Frank uttalar sig lite väl automatiskt och 
inövat ibland finner vi indikationer dessa är vad som vad som driver honom framåt. Vi 
ställer oss dock något kritiska till bilden om att en persons värderingar utgör 
drivkraften för en hel organisation och förstår att det kan handla om att Bo Frank 
framställs som en hjälte i enighet med Bolman och Deals (2013) antagande om myter 
och hjältar (se kap 3.3.2). 
 
4.2.2  Kommunen, den gröna konsumenten… 
För att lyckas med visionen om Europas grönaste stad utgör kommunen som 
konsument en stor del i strategiarbetet. Genom offentliga upphandlingar har 
kommunens val alltså konsekvenser ute i samhället, vill de handla från miljömedvetna 
företag gynnas även dessa näringar. Detta ser vi utgöra ett visst trumfkort för Växjö 
Kommun för att leda hållbarhetsarbetet. Således blir det ett sätt för ”ledaren” att 
fördela ut belöning och status samt hur denne väljer att rekrytera, befordra och tar 
avsked av sina medarbetare (Schein, 2010). I det här fallet likställer vi medarbetarna 
med företag och organisationer och ledaren är Växjö Kommun. När Växjö Kommun 
väljer att satsa på hållbara näringar lär sig företagen och organisationerna vilket 
beteende som är önskvärt, de lär sig alltså vad Växjö Kommun värdesätter (se Schein, 
2010). Belöningen eller rekryteringen som framkommit i våra intervjuer är att få 
leverera till kommunen och bestraffningen eller avskedet att missa chansen. 
 
Gunnar Nordmark, Hans Persbeck och Daniel Hagberg tar alla upp kommunens inköp 
vilket indikerar på att företagen och organisationerna är medvetna om att kommunen 
är med och styr. Hans Persbeck, Miljösmarta Hus i Småland, berättade att han för 
tillfället var med i en tävling där den med bästa miljölösningen fick förtur att 
”förvärva” och bygga på en viss mark. Även Lena Janlöv på Salong Globe var positiv 
till tävlingarna och upplevde att det var ett “bra initiativ för att få folk att tänka till”. 
Hon berättade att tävlingarna driver på samt att både prissumman och även 
uppmärksamheten i media är ett medel. Hon berättar även att tävlingar kan driva på 
genom att deltagarna inspirerar varandra; 
 

”Så det ger ju en liten tankeväckare, inspiration och kanske en liten piska, en bra liten 
piska. Vi behöver plantera in ett nytt tänk i alla våra ställningstaganden och i våra val 

både som konsumenter och som företagare”. 
 
Det här indikerar även på att yttre motivationsfaktorer kan motivera till ett förändrat 
beteende då personen i fråga får en belöning för en utförd handling (Pink, 2010; Hein, 
2012). Gunnar Nordmark uppgav även att det inte gör något om företag tjänar pengar 
på deras miljösatsningar utan att det mer ska ses som en bonus; ”Det är inte fel att tjäna 
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pengar på att man är snäll”. Här kan vi se att om Växjö Kommun kontinuerligt gör 
dessa val såsom inköp samt att de använder styrmedel och ger belöningar till de som 
satsar på grönt medför det att fler företag börjar fundera på vad de kan göra och 
därmed ta del av ”belöningen”. Till viss del kan det betyda att de yttre 
motivationsfaktorerna har en roll att spela. Brinner en person för något (inre) och 
sedan inser att den kan tjäna pengar på det (yttre) blir det alltså en kombination av 
inre och yttre motivationsfaktorer, frågan är bara vilket som väger tyngst och 
motiverar mest. Det som är farligt med yttre motivationsfaktorer är att de avtar 
snabbt och det krävs att de höjs allt eftersom, annars avtar motivationen (Boethius & 
Ehdin, 1993).  
 
Vi har visat på hur den politiska ledningen, som under 25 år, har enats kring 
miljöfrågorna. Detta har sedermera kommit att sätta en prägel på kommunen och även 
gjort att en strategisk miljöinriktning har etablerats. Enigheten har baserats på 
gemensamma mål vilket tyder på en effektiv strategi då det skapar större möjligheter 
att genomföra olika satsningar. Som kommunstyrelsens ordförande lyfter Bo Frank 
fram sig själv som en stor del i detta och vi finner att detta grundar sig i hans 
personliga engagemang, värderingar och visioner. Vi vill lyfta fram det unika med hur 
alla politiska partier lyckats enas kring denna fråga då vi finner att miljö inte brukar 
förknippas med alla politiska partier. Den nuvarande ledningen utgörs av ”blå” partier 
med Bo Frank i spetsen. Vi ser kopplingar till Hilliman Pinheiro och Åhlströms (2010) 
teori om att ledare måste kunna hantera hur de egna grundläggande värderingarna 
möter det egna partiets och i detta fall även kommunen som helhet. Genom detta 
finner vi att ledaren, i detta fall Bo Frank, har överfört sina värderingar (se Alvarsson, 
2009; Wolvén, 2000) på det moderata partiet samt även kommunen som helhet. Vidare 
finner vi även att den politiska enigheten har möjliggjort för ett enklare 
beslutsfattande om större åtgärder i staden som vi finner annars hade kunnat vara 
svåra att driva igenom. En risk vi funnit gällande det politiska ledarskapet är när det 
uppstår ledarskifte. Detta kan medföra att nya och annorlunda värderingar kommer in 
i organisationen vilket kan medföra att drivkraften för hållbarhet minskar och att den 
strategiska inriktningen förändras.  
 

4.3 Myterna la grunden… 
För att ett företag ska bli framgångsrika med sitt varumärke krävs det att ledarens 
uppfattning om verksamhetens riktning stämmer överens med medarbetarnas 
uppfattning. Ledarna måste få medarbetarna att utveckla en samsyn för vad de står för 
idag och vad de vill stå för imorgon (Dahlqvist & Melin, 2010). Skiljer sig synen på 
ambitionerna riskerar de att hamna i ett så kallat profil och identitetsgap med 
misstänksamma och cyniska medarbetare samt missnöjda ledare (Hatch & Schultz, 
2001). På Växjö Kommun har det framkommit att ledningen har höga visioner då 
deras ambition är att bli Europas grönaste stad. Inte helt förvånande är Bo Frank 
övertygad om att de valt rätt inriktning och det framkom även att medarbetarna delar 
ambitionen om den gröna inriktningen samt att de är stolta över initiativet. Det här 
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indikerar på att ledningen lyckats sprida sina värderingar internt i organisationen 
samt att de har en samsyn om vart de är på väg idag (se kommunikation kap. 3.2.4). 
 
4.3.1 Växjös hjältar 
Vi har genom våra intervjuer förstått att ledarna på Växjö Kommun har kunnat 
använda sig av organisationskultur för att skapa en samsyn där alla strävar åt samma 
håll. Det här går även i linje med teorin gällande styrmedel som en ledare kan dra 
nytta av för att styra sin organisation (se Schein, 2010). Organisationskultur bygger 
på värderingar och normer som sedan blir grundläggande antaganden och därmed 
sanningar för medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det framgick även i våra 
intervjuer att myter och historier sprids internt i organisationen om alla de ”stordåd” 
(satsningar) som Växjö Kommun gjort genom åren. Historier som berättas inom en 
organisation gör även att en sammanhållning skapas och finns till för att skapa stöd, 
tröst, vägledning och hopp (Bettleheim, 1977). Genom berättelserna sprids 
värderingar, etik och information vidare i organisationen och till medarbetare vilket 
gör dem användbara för att skapa en stark organisationskultur (Nilsson, Nilsson & 
Pettersson, 2014; Mitroff & Kilmann, 1975; Denning, 2005; Gottschall, 2012). Jan 
Johansson, Johan Thorsell och Jesserina Flores uppger att de endast varit verksamma i 
Växjö Kommun under några år och att de tydligt kan redogöra för dessa historiska 
händelser gör att vi ser att dessa utgör en del av organisationskulturen. De beskriver 
händelser från 70-talet som varit unika och att de många gånger varit först med att 
genomföra olika satsningar. Berättelserna vi får höra från medarbetarna tar på ett 
ungefär upp samma händelser såsom restaurering av sjöar, omvandlingen av 
kraftvärmeverket och målet att bli fossilbränslefria, precis som det vi fick höra av Bo 
Frank. Att vi får samma historier berättade för oss med samma uttryck gör att vi 
tolkar det som att myter har skapats inom organisationen som ständigt återberättas. 
Dessa historier om att Växjö Kommun var först med än det ena än det andra gör att 
organisationen och dess ledning framstår som någon slags hjälteinsats.  
 
En annan historia som var återkommande under våra intervjuer var just ledningens 
insats genom åren då de lyckats hålla sig eniga mellan partierna. Vi finner här 
kopplingar till att Växjö Kommuns politiska enighet utmålas som hjältarna. Enligt 
Bolman och Deal (2013) är det hjältarna som visar vägen och detta skapar lojalitet och 
trygghet hos medarbetarna. Detta visar sig specifikt i Jan Johanssons, energiplanerare, 
resonemang kring att de inte behöver vara oroliga över att miljöarbetet ska 
omkullkastas vart fjärde år. Lojaliteten visar sig tydligt hos medarbetarna då vi 
samtalar om varför de tog Europas grönaste stad som sin slogan. Jan Johansson är noga 
med att säga att det inte var Växjö som ”kom på att vi skulle ha den” utan framhåller att 
det var resultatet av en reporters upptäckt och drar hela historien kring BBC:s 
reportage. Vi finner här att medarbetarna visar tecken på att en institutionalisering (se 
Jacobsen & Thorsvik, 2008) har skett då de är rörande överens om hur dessa historiska 
händelser har fått verkan i organisationen idag och nu fungerar som en vägvisare och 
profil. 
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Jan Johansson och Johan Thorsell framhåller även att det har riktats mycket kritik 
mot organisationen och dess slogan men försvarar Växjö Kommun med att säga att 
det ger dem ”edge” och Jan Johansson förklarar att de inte alltid är bäst men denna 
slogan gör att de ”måste börja städa lite framför egen dörr”. Johan Thorsell fortsätter 
resonemanget och menar att; 
 

”Det var fantastiskt att få det här begreppet Europas grönaste stad mitt i knät och å 
andra sidan gjorde de såhär ’varsågod kära medborgare, 

här har du en pistol att skjuta mig med’ ” 
 
Vi finner således att denna slogan fungerar som en värdeladdad symbol som håller 
samman organisationen. Vi ser även en koppling mellan denna slogan och det som 
Schein (2010) och Christensen et al. (2005) kallar för artefakter. Artefakter ses som en 
symbol och att studera dessa gör det möjligt att ta del av en organisations historia 
(Christensen et al. 2005). När vi frågade Annika Svensson Predikaka om hur de arbetar 
för att sprida värderingar och attityder internt i organisationen hade hon svårt att 
säga några på rak arm då de inte ”hade något gemensamt värderingsdokument” som hela 
organisationen utgår ifrån idag, de höll dock på att skapa ett nu förklarade hon. Det 
var när hon började peta på musmattan och högt läste;  
 

”Det står ju faktiskt Europas grönaste stad under vår logotype,  
som ett tydligt statement att det är det vi ska jobba för ” 

 
Det här visar på vilken kraft myter, historier och symboler kan ha på en organisation 
när det kommer till att skapa sig en gemensam bild och identitet. Genom våra 
intervjuer finner vi att, i medarbetarnas mening, skapar denna slogan en drivkraft för 
organisationen och en riktlinje att arbeta för.  
 
4.3.2 Det här är vi… 
Organisationsidentiteten är det som organisationen står för och hur medarbetarna 
identifierar sig med den (Albert & Whetten, 1968). När historierna och myterna 
berättas om och om igen är det lättare att identifiera sig med dem menar Denning 
(2005). Dessa myter kan skapa en särprägel för organisationen och skapa en slags 
sanning om hur organisationsmedlemmarna ska leva (Christensen et al. 2005). Johan 
Thorsell nästan ropar ut sin entusiasm när vi frågar om han förändrat sitt sätt att 
tänka sedan han började arbeta på Växjö Kommun och säger; 
 

“ABSOLUT! Jag hade väl egentligen ingen syn på miljö överhuvudtaget utan för 
mig handlade det om export och att kränga svenska produkter på utländska marknader. 

Så det här var någonting helt nytt för mig och jag blev en 
miljömupp på två år kan man säga” 

 
Då Johan Thorsell arbetar på näringslivskontoret finner vi detta vara intressant i och 
med att både han och Jesserina Flores hävdar att huvudfokus på näringslivskontoret 
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inte är miljö. Johan Thorsell och Jesserina Flores berättade dock att prioriteringarna 
och ambitionen gentemot miljöarbetet kan variera mellan avdelningarna, de sa att 
vissa mer ser det som en pålaga eller kostnad.  De här uttalandena samt Annika 
Svensson Predikakas (ovanstående) gör att vi ställer oss frågande till hur kulturen och 
identiteten egentligen ser ut och huruvida resterande medarbetare ville visa en positiv 
sida av organisationen. Att det finns ett visst ”motstånd” indikerar på myterna och 
historierna kan ha fått olika spridning internt och en tänkbar anledning är att 
avdelningarna kan ha utvecklat egna identiteter, vilket även är möjligt enligt Alvesson 
och Björkman (1992). I och med att kommunen har många olika avdelningar medför 
det att medarbetarna har olika kunskap inom olika områden. Enligt Dahlqvist och 
Melin (2010) kan detta medföra en risk då vi tenderar att prata om och intressera oss 
för sådana områden vi har mer kunskap inom. Det kan därmed leda till en snedvriden 
bild i kommunikationen externt. Jan Johansson, energiplanerare, berättar dock att när 
de arbetar med miljöprogram försöker de involvera så många som möjligt från hela 
organisationen. En svårighet ligger dock i att få in alla medarbetare på samma spår, att 
tänka och handla enligt organisationens värderingar. För att detta ska ske måste en 
institutionalisering ske vilket kommer att medföra att organisationen lättare kan lösa 
uppgifter (Christensen et al., 2005). Med utgångspunkt i detta teoretiska resonemang 
finner vi likheter i vad Jan Johansson berättar då han säger att det blir enklare att 
komma igång med arbetet och samtidigt sätta upp mål. Jan Johansson menar att de 
vinner mycket på att alla är involverade i arbetet vilket tyder på en 
institutionaliseringsprocess. 
 
Vi ser därför att återberättandet av historier och myter i Växjö Kommun har satt en 
prägel bland personalen som sedan får uttryck i arbetsuppgifterna. Då Växjö Kommun 
även har tagit emot studiebesök från hela världen och under dessa, får vi anta, fått 
berätta om dessa myter även till externa parter finner vi att det har hjälpt till att 
sprida kulturen och värderingarna. Detta går i linje med det resonemang Denning 
(2005) för om att myter kan inspirera till handling, kommunicera vad organisationen 
är samt förmedla värderingar och skapa samarbete.  
 
4.3.3 Myterna och symbolerna externt… 
Genom våra intervjuer har vi även fått indikationer på att spridningen av myterna 
kring ”stordåden” som Växjö Kommun åstadkommit inte bara stannat inom väggarna 
på kommunen. Samtliga intervjupersoner bland företagen och organisationerna kunde 
på något sätt berätta historier om hur Växjö Kommuns miljöarbete vuxit fram. Vidare 
märktes det att det fanns en stolthet när det kom till utnämningen av Europas grönaste 
stad, Daniel Hagberg på Miljöfordon Syd uppgav exempelvis att det var ”fantastiskt” 
att de nämnde ”just Växjö av alla städer”. Att händelserna etsat sig fast så tydligt även 
hos intervjupersonerna i företagen och organisationerna tyder på att berättelserna 
blivit mytomspunna och att de till viss del även ses som hjälteinsatser externt i 
näringslivet i Växjö (se t.ex. Clarke, 2004; Denning 2005; Simmons 2007; Seely 
Brown, Denning, Groh & Prusak, 2004). Att historierna och myterna fått spridning 
utanför Växjö Kommun finner vi vara ett effektivt sätt i Växjö Kommuns arbete mot 
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att nå sin vision om att bli “Europas grönaste stad”. En övertygelse om att Växjö 
Kommuns miljöarbete är legitimt kan därigenom spridas då berättelserna går tillbaka 
till 70-talet vilket visar på att satsningar verkligen har genomförts. Samtliga 
intervjupersoner på företags och organisationssidan var även positivt inställda till 
Växjö Kommuns profil och budskap. Det är inte så konstigt, vi tenderar att selektivt 
uppmärksamma och lyssna på information som går i linje med de värderingar och 
attityder som vi redan skapat oss (Bohner & Wänke, 2002; Maio & Haddock, 2009). En 
annan anledning till att miljöengagemanget framhålls vara stort finner vi vara att 
kopplingen mellan spridandet av myter och att förändra attityder har haft en roll att 
spela. Detta då en faktor för att myter ska kunna spridas är att det finns en mottagare 
som anser att de har något gemensamt med myterna (Christensen et al. 2005). Baserat 
på vår empiri finner vi att intervjupersonerna redan haft ett intresse för miljö och 
hållbarhet och att de därför varit mottagliga för historierna och myterna. Då 
intervjupersonerna visar på en stor medvetenhet kring Växjö Kommuns historia och 
arbete finner vi att detta kommit att bli en sanning i Växjö och det är något 
miljömedvetna företag och organisationer ser positivt på. 
 
Om inte näringslivet följer med i Växjö Kommuns riktning ser vi att problem kan 
skapas om de drar åt olika håll. För att få med sig näringslivet finner vi att en 
förändring av attityder måste ske. Detta då vårt beteende och tankesätt påverkas av 
attityder. Det är dessa som ligger till grund för hur vi värderar allt runtomkring oss 
samt att det påverkar hur vi processar information (Bohner & Wänke, 2002; Maio & 
Haddock, 2009). För att en attityd ska skapas eller förändras gäller det först att den 
nya informationen uppmärksammas vilket är den svåra delen (McGuire, 1968). Det är 
här myterna och historierna kommer in vilka kan få stort inflytande då de bidrar till en 
god och inspirerande stämning (Bolman & Deal, 2013; Armstrong, 1992).  Berättas 
informationen på ett inspirerande sätt gör det att det blir enklare att uppmärksamma 
ny information (Armstrong, 1992). Två av våra intervjupersoner, Gunnar Nordmark 
och Daniel Hagberg, har bakgrund i Växjö Kommun och vi finner därför att de i 
dagsläget kan fungera som spridare av myterna då de själva varit en del av 
organisationen och har en positiv association till dem. 
 
4.3.4 Walk the talk 

Intervjupersonernas gemensamma bild av Växjö Kommuns historia gör att vi tolkar 
det som att kommunen varit framgångsrika med att sprida sin profil och historier 
associerade till denna. Samtidigt som samtliga visar på en positiv bild av detta har vi 
även kunnat identifiera problemområden när det gäller Växjö Kommuns arbete. Att 
använda sig av en utmärkande slogan som Europas grönaste stad faktiskt är skapar det 
mycket för organisationen att leva upp till. Vi har funnit att vikten av att leva som 
man lär har stor inverkan på hur organisationen uppfattas. Daniel Hagberg på 
Miljöfordon Syd uppgav exempelvis att ”walk the talk” är av stor vikt för att 
förtroendet ska upprätthållas. Han trycker hårt på att Växjö Kommun måste leda och 
gå före samt visa vägen vilket indikerar på vikten av att vara en stark rollförebild. 
Även Schein (2010) tar upp vikten av att en ledare ska leva som den lär samt vara en 
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förebild för alla sina medarbetare. Att föregå med gott exempel gör att fler tar efter. 
Om Växjö Kommun visar att hållbarhetsarbetet är möjligt finner vi att det skulle öka 
chanserna att fler tar efter. Det här indikerar på hur viktigt det är att Växjö Kommun 
går före och leder arbetet samtidigt som de aktivt integrerar med andra företag och 
organisationer. Att kommunen kan leva upp till vad de står för är därför av vikt.  

Genom våra intervjuer fick vi indikationer på att kommunen inte riktigt lever som de 
lär vilket skapade något av ett missnöje. Detta indikerar på att de externa parternas 
upplevelse av Växjö Kommuns image inte stämmer överens med dess identitet vilket 
skapar ett image och identitets gap i enighet med Hatch och Shultzs (2001) teori (se kap 
3.5). Att de tog upp detta indikerar på att kommunen inte endast kan leva på sin 
bakgrund och historia utan de måste ständigt visa att de aktivt arbetar med frågorna 
för att den positiva inställningen ska bestå hos företagen och organisationerna. Att 
myterna och historierna enligt Bolman och Deal (2013) skapar en lojalitet finner vi 
inte stämma överens när det gäller den externa biten på samma sätt som internt i 
organisationen och kan även vara en anledning till att gapet uppstått. Vi ser att det 
bland annat beror på att de externa företagen och organisationerna kommer i kontakt 
med mer intryck och information utifrån och samma känsla av gemenskap uppstår då 
inte. Att intervjupersonerna tog upp svagheterna indikerar på att trots att de har en 
stark positiv attityd gentemot kommunens gröna arbete har de inte ”lyckats” sålla bort 
information som talar emot deras attityd. Om en person som inte har lika stark positiv 
attityd till kommunens arbete får höra den typen av information kan den förändras till 
det negativa (Bohner & Wänke, 2002; Maio & Haddock, 2009). Detta kan alltså vända 
snabbt, vill Växjö Kommun ha med sig företagen gäller det att ständigt leverera. 

Något vi fann intressant bland samtliga intervjupersoner är att även då de lyft fram 
negativa aspekter med Växjö Kommuns arbete avslutade de med att försvara dem. Alla 
visade på en medvetenhet om att de inte är Europas grönaste stad idag men de såg det 
som att de har något att sträva efter och att det finns en stark ambition om att bli 
bättre. Daniel Hagberg uppgav exempelvis att han var ”trött på alla besserwissrar som 
letar efter fel” och Ann-Charlotte Larsson, Smarthousing Småland, hävdade att ”Nä, vi 
är inte bäst, men det visar på ett starkt initiativ”. Att de ser genom fingrarna och inte 
ifrågasätter Växjö Kommuns slogan tyder på att deras positiva attityd gentemot 
hållbarhet även påverkar deras beteende, de sympatiserar med kommunen och har en 
större förståelse för deras arbete och eventuella negativa sidor (Bohner & Wänke, 
2002; Maio & Haddock, 2009). Ju starkare en attityd är desto svårare är den att 
förändra (Hoyer & MacInnis, 2008). Här finner vi att intervjupersonerna redan har 
skapat en stark positiv attityd gentemot hållbarhet och därför ser vi att de hellre väljer 
att försvara Växjö Kommun istället för att kritisera dem. De försöker se möjligheterna 
istället för hoten vilket indikerar på att ha lett till att många av intervjupersonerna ser 
positivt på samarbete mellan parterna. 
 
Genom ovanstående analys har vi visar på vilken kraft berättandet av myter har fått 
såväl internt i Växjö Kommun, som externt bland företag och organisationer. Växjö 
Kommun har varit duktiga på att använda sig av de historiska händelserna för att 
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skapa en gemenskap internt. Då det har visat sig att de gröna värderingarna 
genomsyrar hela organisationen samt att medarbetarna har en stark tilltro finns det 
dock en risk att arbetet avtar då de tror sig arbeta för något (se institutionalisering, ex 
Christensen et al. 2005). De historiska händelserna och mytspridningen har i 
förlängningen även lett till att både medarbetare och, något förvånande även de 
externa parterna, försvarar kommunens arbete trots att de fått kritik. Vi har dock även 
fått indikationer på att spridningen inte nått ut i hela Växjö Kommun vilket vi finner 
vara ett problemområde att arbeta vidare med. Den slogan Växjö Kommun har tagit 
som sitt varumärke har vi även funnit spela en stor roll för att föra vidare dessa 
historier samt att den även dragit uppmärksamhet till sig. Det har visat sig att, trots 
kritik gällande huruvida Växjö verkligen är Europas grönaste stad, kommunen 
framgångsrikt använt denna slogan för att sprida sitt budskap. Vi upplevde dock att 
det inte är en dans på rosor att anta en sådan slogan då det, bland de externa parterna, 
skapas förväntningar som kommunen måste leva upp till om det förtroende som redan 
skapats ska upprätthållas. Våra intervjuer har, som vi ovan visat på, vikten av att leva 
som man lär och detta finner vi vara av stor vikt då det handlar om miljö- och 
hållbarhetsarbete för att skapa en trovärdighet. Hur Växjö Kommun kan hantera detta 
och samtidigt etablera ett förtroende även hos resterande näringsliv blir av vikt för att 
få genomslag. 
 

4.4 Positiva klubben… 
Vi har visat på en positiv inställning bland företagen och organisationerna med 
hålbarinriktning, men för att Växjö Kommun ska lyckas med sin strävan mot att bli 
Europas grönaste stad måste de även övertyga resterande näringsliv om att 
hållbarhetsarbetet är av vikt och något som gynnar dem alla i slutändan. I arbetet med 
att göra detta är det därför av vikt att profilen uppfattas på rätt sätt hos de externa 
parterna för att ett image och profil gap (se Hatch & Shultz, 2001) inte ska uppstå. För 
att ta emot kommunens budskap får företagens och organisationernas attityder en roll 
att spela. Attityder påverkar bland annat vårt tänkande, våra känslor, beteende samt 
hur vi processar information (Bohner & Wänke, 2002; Maio & Haddock, 2009). I vår 
studie upplevde samtliga att både Växjös slogan och det gröna arbetet var positivt och 
detta visade vi även på gällande mytspridningen i ovanstående kapitel. Att mottagarna 
i detta fall associerar meddelandet med något bra gör att vi tolkar sloganen som en bra 
kommunikationskanal (se t.ex. Nilsson, Nilsson & Pettersson, 2014; Lagergren, 2002). 
Detta tyder även på att en slogan är en bra kommunikationskanal där mottagarna 
associerar meddelandet med något bra. Denna inställning är i sig inte särskilt konstig 
då vi valt företag och organisationer med hållbar inriktning samt då det är vanligt, i 
enighet med Bohner och Wänke (2002) samt Maio och Haddock (2009), att människor 
selektivt väljer ut eller uppmärksammar information som går i linje med våra egna 
attityder. I och med att företagen och organisationerna redan skapat sig positiva 
associationer och attityder gentemot hållbarhet ser vi en koppling till att det har gjort 
dem mer uppmärksamma och intresserade av kommunens arbete samt vad de har 
åstadkommit. Följaktligen leder detta i sin tur till att de har lättare att identifiera sig 
med Växjö Kommuns profil och budskap samt lättare att förstå dess innebörd, än vad 
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verksamheter med ett annat fokus gör. Vi finner därför att det är av stor vikt att Växjö 
Kommun främjar aktiviteter där budskapet når mottagaren så att en attitydförändring 
ska vara möjlig för resten av näringslivet. Ju fler de är som har en samsyn och 
gemensam målbild om vart de vill hamna desto mer effektivt blir arbetet (se t.ex. 
strategiarbete Mintzberg, Quinn & Ghoshal, 1998; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014 
samt samverkan Porter, 1998; Berggren & Bruhlin, 2002).  
 
Vidare finner vi antydan till att intervjupersonernas gemensamma målbild som går i 
linje med dess attityder skapar en motivation och drivkraft, vilket leder till en större 
uppmärksamhet för Växjö Kommun. Vi märkte tydligt på samtliga att de hade ett 
genuint intresse och engagemang för miljöfrågorna. Detta tyder på att de inre 
motivationsfaktorer driver dem då den inre motivationen är individuell och grundar 
sig i vad personen ifråga upplever vara meningsfullt vilket guidar individen framåt 
(Boethius & Ehdin, 1993). Både Lena Janlöv på Salong Globe och Mikael Reko på 
REKO visade på att de mår bra av att tillföra något de tror på samt att vad de gör har 
en betydelse. Detta går i linje med med Pinks (2010) ställningstagande om inre 
motivationsfaktorer. Med stöd i den inre motivationsteorin finner vi att 
medvetenheten hos intervjupersonerna har lett till att det blivit enklare för dem att 
relatera till och identifiera sig Växjö Kommun med något positivt.  

Vidare framkom det under våra intervjuer att majoriteten förändrat sitt tänk genom 
ny kunskap vilket blev drivkraften bakom deras engagemang. Genom teori kring 
attityder (se Hoyer & MacInnis, 2008) vet vi att ju mer ansträngning en individ lagt 
ner på att analysera och processa information desto svårare blir det sedan att förändra 
sin attityd kring något. Genom våra intervjuer har vi fått kunskap om att det till viss 
del har krävts av intervjupersonerna att processa information kring 
hållbarhetsfrågorna i arbetet och i studierna som sedan lett till ett positivt 
ställningstagande och attityd. Detta skulle därför förklara varför majoriteten av 
intervjupersonerna upplever att Europas grönaste stad ska få människor som idag inte 
delar deras engagemang att tänka till. Detta indikerar även på att de upplever Växjö 
Kommuns slogan som ett slags förändringsverktyg när det kommer till attityder, dock 
handlar det om mer än att bara uppmärksamma ett budskap (se McGuire, 1968). Vi ser 
därför inte att denna slogan är tillräcklig för att människor ska ändra attityd men vi 
ser att den är ett verktyg i första ledet där det kommer till att uppmärksamma 
budskapet.  

I våra intervjuer framgick det att samarbete är ett sätt att uppmärksamma ny 
information. Syftet med ett nätverk är att medlemmarna har gemensamma mål som de 
strävar efter att nå (Edgren & Skärvad, 2010). Flera av våra intervjupersoner hävdade 
att de gemensamma målen och samarbetet med kommunen driver på utvecklingen 
inom hållbarhet. Detta stämmer även överens med vad Lima (2007) hävdar om 
att organisationer och dess omvärld påverkar varandra. Johan Thorsell, 
näringsutvecklare, betonar vikten av samverkan då det ökar förtroendet parterna 
emellan. Att det finns ett förtroende är även A och O för att ett nätverk eller 
samarbete ska fungera (Galaskiewicz, Bielefeld & Dowell, 2006). Ett sätt där vi kan se 
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att kommunen arbetar med att skapa förtroende bland näringslivet är genom 
organisationen Sustainable Småland där Johan Thorsell även är VD. Denna skapades 
för att komma näringslivet och även universitetet närmre. Tillsammans efterstävar de 
nya innovativa miljölösningar som i sin tur skapar affärsmöjligheter vilket kan öka 
tillväxten (se Etzkowitz, 2008; Lundberg, 2013). Det här indikerar på att en 
tvåvägskommunikation (se Lagergren, 2002) uppskattas samt att engagemang och 
närvaro är viktigt för arbetet i utvecklingen.  

Vår uppfattning är att de gemensamma målen och tron på ett hållbart samhälle är vad 
som håller ihop samarbetet och motiverar dem till att fortsätta. Det här går även i linje 
med vad teorin säger angående ett effektivt samarbete där alla strävar efter samma mål 
(Edgren & Skärvad, 2010). Genom att kommunens målstyrning har de möjlighet att 
vara proaktiva och därmed bidra till utveckling bland sin omgivning (Lima, 2007). 
Daniel Hagberg, Miljöfordon Syd, sa exempelvis; 
 

”Nu har vi ju en gemensam målbild nu behöver vi inte övertyga de eventuella 
beslutsfattarna om vart vi ska, det är ju den matchen som är den svåraste och den är ju 

redan avgjord. Så nu ska vi gå till nästa moment. HUR? ” 
 
Med hjälp av våra intervjuer ser vi att gemensamma mål gör att företagen och Växjö 
Kommun driver på varandra med hjälp av samarbetet, detta då de får både stöd, input 
och inspiration från varandra. 
 
Då våra intervjuer visade på en positiv inställning för Växjö Kommun finner vi 
därmed att ett förtroende har skapats för deras arbete. Den gemensamma nämnaren vi 
har visat på är likvärdiga attityder och målsättning vilket bidrar till genomslag för 
kommunen. Intervjupersonerna visade på en inre drivkraft och motivation och därför 
upplevde de inte att kommunens gröna arbete haft någon direkt inverkan på deras 
verksamheter mer än en vägvisare. Att använda sig av en slagkraftig slogan har visat 
sig kunna fungera som ett sätt att skapa uppmärksamhet och därigenom få människor 
att förstå budskapet med Växjö Kommuns gröna arbete Det är dock inte att förlita sig 
på denna slogan som förändringsverktyg utan våra intervjupersoners berättelser 
antyder att kunskap måste erhållas för att en attitydförändring ska kunna ske. Denna 
kunskapsprocess tar inte alla individer del av vilket gör att vi finner en risk i att Växjö 
Kommuns budskap inte mottas av alla individer på ett positivt sätt. Detta kan göra att 
ett image och profil gap (se Hatch & Shultz, 2001) uppstår vilket innebär att Växjö 
Kommun måste uppmärksamma vad som sker utanför organisationen samt ta reda på 
hur de uppfattas för att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta vidare med sin profil 
och sitt budskap.   
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5 Slutsats 
 
Syftet med vår studie har varit att skapa en större förståelse för hur Växjö Kommun 
arbetar med sin vision, strategi och varumärke samt hur detta upplevs av näringslivet. 
Med denna förståelse ville vi visa på framgångsfaktorer och fallgropar som finns vid 
skapandet, implementerandet och upprätthållandet av en kommuns identitet, image 
och profil för att genom detta få med sig näringslivet. Vår analys av Växjö Kommun 
samt företag och organisationer har resulterat i nedanstående modell och slutsatser. I 
modellen illustreras de områden som uppkommit genom analysen samt hur Växjö 
Kommuns profil, identitet och image stämmer överens med företagen och 
organisationernas bild.  
 

 
Figur 5.1 Egen modell med inspiration från Eriksons (2005) profilanalys modell.  
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• Samarbete över politiska gränser och en ledare med starka visioner 

 
Att Växjö Kommun har ett starkt ledarskap har varit en förutsättning för att tuffa 
beslut har varit möjliga att tas och har möjliggjort alla satsningar i regionen. Vi finner 
att samarbete mellan de politiska partierna är en framgångsfaktor när det kommer till 
Växjö Kommuns strategiska inriktning. Det unika i Växjö är att samtliga partier står 
enade kring miljöfrågan och sätter detta över allt annat. Detta har skapat ett 
långsiktigt arbete samt kontinuitet i besluten, vilket i sin tur lett till en stabilitet och 
trygghet i organisationen. Våra intervjuer visade på att ett starkt politiskt ledarskap 
leder till en stark identitet och en stark organisationskultur. Detta illustreras i 
ovanstående modell genom att ringarna för profil och identitet har närmat sig 
varandra. Genom att en samsyn har etablerats mellan ledningen och medarbetarna 
finner vi att arbetet bör fungera på ett effektivt sätt, baserat på teori om strategiarbete 
enligt Mintzberg, Quinn och Goshal (1998).  
 
En annan del i ledarskapets framgång i Växjö Kommun är att det krävs en ledare med 
stort engagemang för att denne ska orka driva igenom frågorna. Det krävs även en 
vilja och attityd för förändring samt att gå ifrån den svenska jantelagen. Den politiska 
ledningen i Växjö har varit duktiga på att kaxigt tala om att de är bäst samt även tagit 
hjälp av en utmärkande slogan vilket skapat en uppmärksamhet kring deras arbete. Då 
uppskattning är en inre motivationsfaktor, vilket enligt Dessler (2013) är en stark 
drivkraft, ser vi att uppmärksamheten har haft en påverkan på ledningens motivation 
till att fortsätta arbetet. Uppmärksamheten gör även att externa parter får en inblick i 
deras arbete och chansen är större att de inspireras och vill hjälpa till på den gröna 
resan. Det har även visat sig att kommunens gröna strategi har kunnat utgöra en 
vägvisare hos näringslivet, men att själva initiativet och drivkraften har kommit 
inifrån.  
 
Ledarens övertygelse om den strategiska inriktningen utgör drivkraften för 
organisationen vilket i Växjö Kommuns fall har blivit en framgångsfaktor som leder 
dem framåt. Det är ledarens vision och värderingar som sätter gränserna och därmed 
även kommunens framgång. En fallgrop i det politiska ledarskapet är då maktskifte 
eller ledarskifte sker då detta även kan innebära nya visioner, andra prioriteringar 
samt en ambitionsnivå som skiljer sig från föregångaren. Detta skulle leda till olika 
uppfattningar dels mellan medarbetarna (identitet) och ledningen (profil) och dels 
mellan ledningen och externa parter (image). Detta är vad som präglar politiken 
överlag men Växjö är dock ett exempel på att det är möjligt att enas och arbeta 
tillsammans genom en fastslagen profil. 
 
Vi har kommit fram till att samarbete över de politiska gränserna är en 
framgångsfaktor för att en kommuns strategiska inriktning och målsättning ska få 
verkan internt i organisationen samt för att de ska få med sig näringslivet. Utöver 
detta krävs även en engagerad och motiverad ledare som kan ta tuffa beslut och 
därmed även driva frågorna och utvecklingen framåt.  
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• Ta vara på möjligheter och använd myter och symboler 
 
Att Växjö Kommun tagit vara på och använt sig av de tillfällen och möjligheter som 
givits till dem visade vår analys tydligt på. Man har varit snabb på att hoppa på olika 
projekt, varit först med att genomföra stora omställningar och därmed legat i 
framkant samt visat på stora visioner för kommunen som helhet. Växjö Kommun har 
byggt sitt varumärke kring dessa historiskt framgångsrika strategier vilket har 
medfört en stor uppmärksamhet kring dem, och detta har fått genomslag. Vi har funnit 
att Växjö Kommun använt och visat på goda exempel genom åren snarare än att se 
problem. Detta har i sin tur lett till att de formulerat uppseendeväckande och 
storslagna visioner som de sedan vågat satsa på, genom exempelvis sin slogan. Det här 
finner vi vara en framgångsfaktor i Växjös fall då det har resulterat i stor 
uppmärksamhet som fått spridning både internationellt, nationell och lokalt.  
 
Dessa möjligheter och händelser har sedermera omvandlats till myter och historier 
som även de fått spridning. Vi har funnit att denna mytspridning har stärkt Växjö 
Kommuns identitet (se modell) och skapat en stark samsyn gällande vilka de är och 
vart de är på väg. Detta visar sig genom medarbetarnas lojalitet mot organisationen 
samt att de uppvisar en stolthet till deras arbetsplats. En fallgrop vi funnit är att då 
myterna i organisationen fått så pass stark spridning bland medarbetarna finns en risk 
att de anställda inte ifrågasätter myterna. Dessa kan tro sig arbeta för något, men 
verkligheten och de utomståendes uppfattning om arbetet kan vara en annan. Risken 
med detta blir att Växjö Kommuns legitimitet försämras då uppfattningarna är olika 
(se modell).  
 
Medarbetarna fungerar även som spridare av Växjö Kommuns värderingar till externa 
parter vilket gör de får verkan även utanför organisationen. Detta har vi speciellt 
funnit hos företag och organisationer som delar deras målbild om ett hållbart 
samhälle. En samverkan mellan Växjö Kommun och företag och organisationer ger 
tillsammans ett större genomslag i Växjöregionen. Att framställa sig som Europas 
grönaste stad är ett starkt uttalande vilket skapar höga förväntningar på kommunen 
och dess arbete. Denna slogan tillsammans med myterna kring de världsunika 
händelserna sätter därmed en prägel och samtidigt en press på att leva som de lär. Att 
förlita sig på att Europas grönaste stad som slogan, att historiska insatser får en 
verkan samt uppfattningen om att all press är bra press fungerar inte i avseendet att 
bygga förtroende hos näringslivet. Här finner vi en fallgrop då våra intervjuer visar på 
att vikten ligger i att leva som man lär om inte förtroendet och tilliten ska raseras. Vi 
finner att myterna och historierna inte har lika stark inverkan på de externa parterna 
då de kommer i kontakt med andra intryck. Således har vi funnit att kommunen måste 
övertyga näringslivet att hållbarhet är en möjlighet istället för en kostnad, vilket ofta 
är uppfattningen. Detta skapar utveckling och affärsmöjligheter vilket leder till 
tillväxt i regionen. På detta sätt kan Växjö Kommun skapa en större medvetenhet och 
engagemang gällande sin strategiska inriktning både internt och externt. Ovanstående 
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resonemang illustreras i ovanstående modell där vi finner att myterna har tagits emot 
positivt av företag och organisationer och har således gjort att ringarna för profil och 
image närmat sig varandra (i jämförelse med tidigare illustrerad modell, se kap. 3.8). 
Då vi finner att externa parter har åsikter om huruvida Växjö Kommun lever som de 
lär leder detta till att ringarna för image och identitet inte överlappar varandra helt.  
 
Vi har kommit fram till att kommuner bör använda sig av historiska myter som visar 
på goda exempel och genom dessa skapa framgång. Sättandet av visioner i 
kombination med en konkret symbol, i Växjös fall en slogan, är en framgångsfaktor 
och visioner och symboler kan därmed anses vara viktigare än de konkreta 
handlingarna. 
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6 Efterord 
Ja, vilken resa de senaste tio veckorna har varit. Det har varit en väldigt intensiv 
period med både glädje och frustration. Nu i efterhand när vi blickar tillbaka på hela 
processen kan vi konstatera att alla de timmar som har spenderats framför dator och 
böcker har gett resultat. Genom samtal och intervjuer har vi fått en djupare insikt och 
större förståelse både för hur en kommun arbetar med sin vision, strategier och 
varumärke samt även hur externa företag och organisationer tar emot dessa. Som 
alltid finns det en djupare mening och världen är så mycket mer komplex än vad vi 
kunnat läsa oss till. Vi är dock väldigt glada över att vi valde den inriktning som vi har 
gjort, dels för att det legat i vårt eget intresse, vilket även har drivit oss framåt och 
dels för att vi hoppas att du som läsare har fått nya tankar att reflektera över.  
 
Men det har inte bara varit en dans på rosor, det har uppkommit komplikationer som 
vi har varit tvungna att ta oss förbi och därför ser vi även att studien har utvecklat oss 
som personer. Vi har även insett hur stor inverkan alla val har på studien och vilka 
konsekvenser det kan ge samt hur svårt det kan vara att argumentera för sin sak. En 
annan sak som vi tar med oss är att allting inte är självklart, det gäller att alltid vara 
tydlig så att ingenting missuppfattas. Ett sådant exempel var när vi kom springandes 
till Utvandrarnas Hus för en intervju med Bo Frank. Själv satt han i godan ro på ett 
regionfullmäktigemöte så det slutade med att vi fick sitta och vänta. Anledningen till 
att vi fick springa var för att vi bokat in två intervjuer tätt inpå varandra och då finns 
det inte rum för mänskliga misstag. Det är en annan lärdom som vi tar med oss. Själva 
arbetsprocessen och det faktum att vi aldrig har skrivit någonting ihop tidigare har 
varit lärorik i sig men vi tror även att det har gynnat oss i många fall. Vi har olika 
bakgrund och olika erfarenheter och därför har vi även tolkat saker som vi har sett och 
hört annorlunda. Vi ser ändå att det har hjälpt oss då det har fått oss att reflektera 
djupare och därmed även kommit på nya lösningar. Något som vi insåg under arbetets 
gång var dock att båda reflekterar och tänker väldigt mycket och därför har 
beslutsprocessen tagit lång tid. En annan ”svårighet” vi tog oss igenom var det faktum 
att vi bor i olika städer. Vi insåg vikten av kommunikation och att tydlighet var av stor 
vikt både i tal och skrift samt att det var bättre att fråga en extra gång om det var 
något som kändes oklart. Vi är även tacksamma att utvecklingen har kommit så långt 
som den har, detta då de teknologiska medlen, såsom google docs, chattfunktioner etc. 
har hjälpt oss att färdigställa en sammanhängande rapport. 
 
Då vi fått in mycket intressant material upptäckte vi även hur svårt det var att sortera 
ut det allra viktigaste för just vår studie. Vi har även sett fler infallsvinklar och som 
vidare forskning ser vi att det vore intressant att studera företag som inte har hållbar 
inriktning och varför de inte har tagit emot Växjö Kommuns budskap och profil. Det 
hade även varit intressant att göra en kvantitativ studie och studera hela näringslivet 
med olika slags företag för att få en större bild av verkligheten.  
 
Avslutningsvis vill vi säga att trots blod, svett och tårar och, givetvis en massa skratt, 
är vi väldigt stolta över slutresultatet och att vi aldrig gav upp.  
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A, Intervjuguide, Medarbetare Växjö Kommun. 
Semi-strukturerad intervju.  
(Frågorna nedan fungerar som ett hjälpmedel för oss som gör intervjun, de kan 
komma att ändras under intervjun då det är intervjupersonen som styr). 
 
Kommunfrågor/ämnen 
Inledning 
Berättar vad vi vill undersöka, vårt syfte.  
 

• Kan ni berätta lite kort om dina arbetsuppgifter?  
• Kan ni berätta lite kort om hur ert arbete har sett ut genom åren och vilka 

drivkrafter som fanns till just den gröna inriktningen?  
 
Teman! 
Värderingar 

• Kan Ni beskriva Växjö med tre ord? 
• Vem/vad anser ni vara en förebild för Växjö kommun? Varför? 
• Kan du berätta om hur ert gröna arbete visar sig inom organisationen? 

(Normer, värderingar, kultur) 
• Tror du att du har förändrat ditt sätt att tänka eller handla sedan du började 

jobba på kommunen? 
 
Kommunikation 
(Internt) 

• På vilket sätt har visionen implementerats bland de anställda?  
•  
• Anser ni att ny information når ut till alla anställda på ett bra/smidigt sätt?  

(Externt) 
• Arbetar ni med att sprida er vision till näringslivet och på vilket sätt? 
• På vilket sätt har ert miljöarbete mottagits av näringslivet? ( Reaktioner? 

Positivt och negativt ) 
• På vilket sätt jobbar ni med att skapa ett förtroende hos näringsliv och 

invånare?  
 
Medel/ledning 

• Hur kan ni styra miljöarbetet i kommunen? (Styrmedel) 
• Vilka slags svårigheter möter ni internt när det kommer till ert miljöarbete?  
• ( På vilket sätt överkommer ni svårigheter internt och externt? ) 
• Hur togs beslutet om att ta “Europas grönaste stad” som slogan för 

kommunen?  
• Hur gör ni för att upprätthålla er slogan gällande Europas grönaste stad? 
• På er hemsida kan vi läsa att “ Växjö kommun som organisation är en viktig del 

av och en förutsättning för Europas grönaste stad. Det vinnande konceptet har 



 

 

 

II 

varit ett långsiktigt, uthålligt arbete - både praktiskt och strategiskt, en politisk 
enighet över blockgränserna och samverkan på många nivåer.  “ Kan du 
förklara mer ingående vad ni menar med det?  

 
Effekter 

• Vilka mål strävar ni efter med ert gröna varumärke? 
• Vilka effekter kan ni se att ert arbete har gett ute i näringslivet?  
• Vilka reaktioner har ni fått från Växjöborna gällande ert gröna arbete? Ser ni 

ett engagemang bland invånarna?   
• Har något område fått stå tillbaka till förmån för ert gröna arbete?  
• Nu när ni arbetat med det gröna ett antal år, kan ni se några nackdelar? Har ni 

någon gång tvivlat på ert koncept? ( Motstånd från näringsliv) 
• Hur vet Ni att ni valt rätt inriktning? (Har det gjorts någon mätning?) 

 
• Hur har ni blivit så framgångsrika? 

 
• Tror Ni att Växjö kommuns gröna inriktning har påverkat Växjös näringsliv? 

På vilket sätt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

III 

Bilaga B, Intervjuguide, Kommunikationschef på Växjö 
Kommun 
Annika Svensson-Predikaka 
 
Semi-strukturerad intervju.  
(Frågorna nedan fungerar som ett hjälpmedel för oss som gör intervjun, de kan 
komma att ändras under intervjun då det är intervjupersonen som styr). 
 
Vi vill veta hur era värderingar och attityder sprids internt och externt. 
Profil, identitet, image, mål 

• Kan du beskriva Växjö med tre ord? 
• Hur ser ert arbete ut för att sprida Växjö kommuns värderingar och attityder 

internt och externt? (handlingar utefter värderingarna) 
• Hur visar sig era gröna värderingar internt?  
• Jobbar ni med er profil och image mot näringslivet och i så fall hur?  
• Vad tror du har gjort att ni blivit så framgångsrika i spridningen av ert 

varumärke?  
• Hur tror ni att näringslivet uppfattar ert arbete? Hur vill ni att det ska 

uppfattas? 
• På vilket sätt försöker ni påverka näringslivet?  
• Vad tror ni att ni har gjort för näringslivet genom er profil?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IV 

Bilaga C, Intervjuguide, Kommunalråd på Växjö Kommun 
Bo Frank 
 
Semi-strukturerad intervju.  
(Frågorna nedan fungerar som ett hjälpmedel för oss som gör intervjun, de kan 
komma att ändras under intervjun då det är intervjupersonen som styr). 
 

• Kan du beskriva Växjö med tre ord? 
• Vad anser du vara kärnan i Växjö kommun?  
• Hur har ert gröna arbete vuxit fram? Och varför var det viktigt? 
• Vilka konkreta mål inom hållbarhet har ni?   
• Vad är det som särskiljer Växjö kommun från andra? 
• Vad tror du har gjort att alla politiker har satt miljöarbetet/hållbarhet främst? 

Varför gör inte alla kommuner det?  
• Är ert mål att bli Europas Grönaste stad?  
• vilka komponeneter/intressenter behövs för att nå dit? 
• Hur arbetar ni för att alla medarbetare ska jobba åt samma håll?  
• Vad anser du vara ert framgångskoncept? 
• Vilka motstånd möter ni i ert arbete med hållbarhet?  
• Försöker ni styra näringslivet åt något håll genom er slogan?  
• På vilket sätt involveras näringslivet i utvecklingen mot att bli Europas 

Grönaste stad?   
• Vad vill ni ha ut av er slogan från näringslivets sida? Vilka effekter kan ni se att 

den har gett idag?  
• Vilken slags kultur vill ni ha i Växjö kommun som organisation? Vilka 

styrmedel används för att nå dit?  
• Vilken roll spelar kommunledningen i det gröna arbetet?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

V 

Bilaga D, Intervjuguide, Organisationer 
 
Semi-strukturerad intervju.  
(Frågorna nedan fungerar som ett hjälpmedel för oss som gör intervjun, de kan 
komma att ändras under intervjun då det är intervjupersonen som styr). 
 
- Kan du berätta lite kort om dina arbetsuppgifter?  
 
Teman! 
Värderingar 

• Kan du beskriva Växjö med tre ord?  
• Kan du berätta lite om er vision? Varför var det viktigt?  
• Varför startades den och vilka drivkrafter fanns bakom?  
• Hur kan ni ser att ert arbete har påverkat näringslivet i Växjö?  
• Varför ville era medlemmar delta? Hade ni några krav på era medlemmar?  
• På vilket sätt visade det sig att medlemmarna hade ett hållbarhetstänk?  
• Vilket intresse bland näringslivet fanns det till att arbeta mer hållbart? 
• Kunde ni se någon förändring i antal gröna företag under åren?  
• Vad tycker du om Växjö Kommuns gröna arbete? Har ni kunnat samarbete på 

något sätt?  
• Tror du att du har förändrat ditt sätt att tänka eller handla sedan Växjö 

kommun blev utnämnd till Europas grönaste stad 2007? Vilka uttryck har det 
fått?  

Kommunikation 
• På vilket sätt tog ni emot kommunens miljöarbete? (Positivt, negativt?) 

förutom ekonomiskt bidrag, seminarier, träffar för att uppmuntra miljötänk?  
• På vilket sätt kommunicerade ni  med kommunen?  
• Värdesatte du denna kommunikation? Varför/Varför inte? 

Medel/ledning 
• Hur kunde ni dra nytta av kommunen när det gäller er verksamhet?  (Finns det 

hjälpmedel?) 
• Vilka slags svårigheter mötte ni när det gällde ert miljöarbete?  
• Vad anser ni om att kommunen tagit Europas grönaste stad som sin slogan? 

Hur anser ni att kommunen lever upp till det?  
Effekter 

• Vilka mål strävade ni efter? 
• Vilka effekter kan ni se av kommunens gröna satsningar i näringslivet? På 

vilket sätt har de påverkat er verksamhet?   
• Anser du att  något område fått stå tillbaka till förmån av kommunens gröna 

arbete? (varför?) 
• Vilka för-, resp nackdelar ser du som företagare med att kommunen har 

fokuserat så mycket på det gröna? 
 



 

 

 

VI 

• Anser Ni att kommunens gröna inriktning har någon påverkan på ditt företag 
och din inriktning? 

• Tror du att det spelar någon roll att ni var belägna i Växjö? 
 
  



 

 

 

VII 

 
 

Bilaga E, Intervjuguide, Salong Globe och REKO 
 
Inledning 
Kort presentation om oss själva och vad det är som är syftet med vår uppsats. 

• Kan du berätta lite kort om din verksamhet? 
Teman 
Värderingar 

• Kan du beskriva Växjö med tre ord? 
• Kan du berätta lite om er vision? Varför var det viktigt? 
• Hur ser ni på hållbarhet i er organisation? 
• Vilka drivkrafter finns bakom ert gröna varumärke? 
• Kan ni se ett intresse/efterfrågan för hållbarhet/miljövänligt bland era kunder? 

På vilket sätt visar det sig? Om nej, vad är de då intresserade av? Vad tror ni 
det beror på? 

• Vad tycker du om Växjö Kommuns gröna arbete? Har ni kunnat samarbeta på 
något sätt? 

• Tror du att du har förändrat ditt sätt att tänka eller handla sedan Växjö 
kommun blev utnämnd till Europas grönaste stad 2007? Vilka uttryck har det 
fått? 

Kommunikation 
(Externt) 

• På vilket sätt har ni tagit kommunens miljöarbete? (Positivt, negativt?) 
förutom ekonomiskt bidrag, seminarier, träffar för att uppmuntra miljötänk? 

• På vilket sätt kommunicerar ni med kommunen? 
• Värdesatte du denna kommunikation? Varför/Varför inte? 

Medel/ledning 
• Hur kan ni dra nytta av kommunen när det gäller er verksamhet?  (Finns det 

hjälpmedel?) 
• Vilka slags svårigheter möter ni när det gäller ert miljöarbete? 
• Vad anser ni om att kommunen tagit Europas grönaste stad som sin slogan? 

Hur anser ni att kommunen lever upp till det? 
Effekter 

• Vilka mål strävar ni efter? 
• Vilka effekter kan ni se av kommunens gröna satsningar i näringslivet? 
• Anser du att något område fått stå tillbaka till förmån av kommunens gröna 

arbete? (varför?) 
• Vilka för-, resp nackdelar ser du som företagare med att kommunen har 

fokuserat så mycket på det gröna? 
• Anser Ni att kommunens gröna inriktning har någon påverkan på ditt företag 

och din inriktning? 
• Tror du att det spelar någon roll att ni är belägna i just Växjö? 

 


