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Förord 

Vi vill inleda med att tacka de respondenter som ställt upp med sin tid och 
resurser för att hjälpa oss att genomföra uppsatsen. Utan er hade inte 
uppsatsen varit möjlig att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare 
Samuel Petros Sebhatu för vägledning genom hela uppsatsprocessen och som 
har bidragit till bra och konstruktiv kritik. Ett stort tack även till Bengt Falemo 
på Länsstyrelsen som försett oss med idéer och betydelsefull information både 
innan och under processen. 

Uppsatsen har i alla delar författats och reducerats gemensamt av Gabriella 
Spennare Olsson och Sandra Wiklund och vi tar därmed ett gemensamt ansvar 
för dess innehåll. 

 

Karlstad, januari 2019 

 

_______________________ _______________________ 

Gabriella Spennare Olsson  Sandra Wiklund   
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Sammanfattning 

Hållbar utveckling är ett område vars aktualitet eskalerar och har gjort så under 
en längre tid. Alla behöver inkluderas; på nationell, regional och lokal nivå 
såväl som på individnivå. Agenda 2030 består av FN:s 17 globala mål som 
antagits av världens länder och riktar sig mot alla aktörer på marknaden, såväl 
företag som offentliga organisationer. För att uppnå målen som inkluderas i 
Agenda 2030 krävs ett effektivare arbete kring hållbarhet och användandet av 
både formella som informella styrverktyg för att kunna sprida arbetet inom 
organisationer. Även om hållbar utveckling är ständigt aktuellt saknas det 
forskning kring hållbarhetsarbete genom styrsystem i offentliga organisationer. 
Det behövs mer forskning kring vilka verktyg som ska användas och hur de 
relaterar med varandra i implementeringen av agendan i offentliga 
organisationer. 

Syftet med uppsatsen är att förklara och förstå hur offentliga organisationer 
arbetar med hållbarhet och Agenda 2030. Inriktningen har varit offentliga 
organisationers styrsystem. För att uppfylla syftet har empiri insamlats genom 
en kvalitativ metod. Tio semistrukturerade intervjuer har hållits med offentliga 
organisationer, med fokus på värmländska kommuner. Respondenter har varit 
mer eller mindre ansvariga för Agenda 2030 i den offentliga organisationen där 
de arbetar. 

Slutsatser som framkommit präglas av en separation mellan hållbarhetens tre 
delar och en avsaknad av Agenda 2030, dock inte av hållbarhet, i de offentliga 
organisationerna. En äldre modell av hållbarhet som appliceras i de flesta 
organisationerna möjliggör för delarna att ta olika mycket utrymme vilket inte 
går i linje med helhetsbilden som Agenda 2030 förespråkar. Detta hindrar även 
de offentliga organisationerna från att ha Agenda 2030 som övergripande mål 
och implementera agendan i sin kärnverksamhet. 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Agenda 2030, globala målen, hållbarhet i 
offentliga organisationer, kommun, verksamhetsstyrning, styrsystem 
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Abstract 

Sustainable development is a field whose topicality is ever-increasing in the last 
three decades. The focus is lying on engaging all stakeholders in the work 
towards sustainability; at national, regional, local, as well as on individual 
levels. Agenda 2030 contains 17 sustainable development goals (SDG) from 
UN which has been accepted by countries worldwide. The SDGs are aiming 
towards all actors in the market, businesses as well as public organizations. To 
achieve the goals, a more effective sustainability work is required, and also the 
use of formal and informal management control systems to spread 
sustainability through the organization. Although sustainable development is a 
constant relevant topic, there is a lack of research within the area of 
sustainability in management control systems within public organizations. 
More research is needed to know which tools to use and how they relate to 
one and other in the implementation of the SDGs in public organizations. 

The purpose of the essay is to explain and understand how public 
organizations work towards sustainability and SDGs. The alignment has been 
the management control systems of public organizations. To fulfill the 
purpose, empirical material has been collected through qualitative method. 
Ten semi structured interviews have been held with public organizations, 
focusing on municipalities in Värmland. Respondents have more or less been 
responsible for the SDGs in the public organization by whom they are 
employed. 

The conclusions that has emerged are characterized by a separation between 
the three parts of sustainability and lack of SDGs, but not of sustainability, in 
public organizations. An older model of sustainability is applied in most of the 
public organizations which enables the three parts to take different amount of 
space. That isn’t in line with what the general picture which the SDGs 
advocates. This prevents the public organizations from having the SDGs as an 
overall goal and implementing them in its core function. 

Key words: Sustainable development, Agenda 2030, SDG (sustainable 
development goals), sustainability in public organizations, municipality, 
management control, management control systems 
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1.   Inledning 

Uppsatsen inleds med inledning och bakgrund som övergår i en problemdiskussion med 
utgångspunkt i tidigare forskning i ämnet vilket sedan mynnar ut i syfte och 
forskningsfrågor. Avslutningsvis finns en disposition för uppsatsens struktur. 

1.1.  Bakgrund 

Bakgrunden till uppsatsen har sin utgångspunkt i hållbarhetsutmaningar, vilka 
grundas på att jorden är överbefolkad, ett problem vilket fortfarande eskalerar 
kraftigt. Alla människor försöker på olika sätt utveckla sin ekonomi. De fattiga 
kämpar för att få mat, vatten och andra basala nödvändigheter för att överleva 
medan de rika använder den senaste tekniken för att få ett mer bekvämt liv 
(Sachs 2015). Behovet av hållbar utveckling är större än någonsin vilket bland 
annat speglas i nya regler kring till exempel hållbarhetsrapporter (Balans 2016), 
för att öka medvetenheten och engagemanget även hos företag och andra 
organisationer (Milne & Gray 2013). Hållbar utveckling består av tre delar; 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet (FN 2016), vilka integrerar med 
och stöttar varandra. Brundtlandkommissionen definierade i sin rapport ”Vår 
gemensamma framtid” hållbar utveckling som “en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED 1987 s. 41).  

Agenda 2030 är en handlingsplan (Eurostat 2017) som består av 17 mål, vilket 
heter sustainable development goals (SDG) eller globala målen, och fokuserar 
på alla världens länder, till skillnad från millenniemålen som fokuserade på de 
fattigaste länderna (NE 2018b). Millenniemålen antogs av FN:s medlemsstater 
2000 och innehöll åtta utvecklingsmål som skulle uppnåtts 2015 (NE 2018c). 
De 17 målen i Agenda 2030 mynnar ut i 169 delmål som inte kan översättas 
och implementeras rakt av, utan behöver tolkas nationellt för att kunna vara 
tillämpbara (Agenda 2030-delegationen 2016). Alla marknadens aktörer, både 
privata och offentliga, är involverade i den nya agendans mål vilket skiljer sig 
från milleniemålen vilka i huvudsak riktade sig till regeringarna. Målen utgörs 
av tre dimensioner, ekonomiska, sociala och miljömässiga och ska slutföra vad 
millenniemålen inte klarade av. Målen är till fördel för mänskligheten och 
planeten och syftet är att uppnå jämställdhet och främja mänskliga rättigheter 
(Regeringskansliet 2018a). Sachs (2015) menar att hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 ämnar uppnå en för samhället inkluderande och för miljön hållbar 
ekonomisk tillväxt.  
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Med ett växande globalt samhälle kommer både risker och möjligheter (Sachs 
2015). Det medför att orättvisor i världen ökar samtidigt som planetens 
framtid är i fara. Sveriges ambition är att vara ledande i arbetet mot ett hållbart 
samhälle (Regeringskansliet 2018b) och för att kunna leva upp till 
förväntningarna behöver hela samhället vara med och alla inkluderas, på 
nationell, regional och lokal nivå. Även Länsstyrelsen Värmland (2017) hävdar 
att den regionala och lokala nivån är viktig eftersom många mål eller delar av 
mål behöver översättas och anpassas till förutsättningarna som finns till 
exempel i Värmland. Därför har ett regionalt åtgärdsprogram skapats som 
täcker 12 av de 17 mål som ingår i Agenda 2030. Länsstyrelsen Värmland 
(2017) har inom dessa 12 mål, i samarbete med andra offentliga organisationer 
i Värmland, bland annat de 16 kommunerna i länet, kommit fram till fem 
prioriterade fokusområden. De fem områdena är: minskad klimatpåverkan, 
hållbar samhällsplanering, hållbart brukande av skogs- och odlingslandskap, 
hållbar vattenförvaltning samt hälsa och livsstil. 

1.2.  Problematisering 

Fagerström och Hartwig (2017) menar att företag bör fokusera på hållbarhet i 
sina styrsystem i syfte att implementera frågan i kärnverksamheten. Om inte 
hållbarhet finns inkluderat i den operativa nivån i företaget finns det risk att 
hållbarhetsmålen finns i organisationen bara för att det ska se bra ut från 
utsidan. Även Milne och Gray (2013) poängterar hur viktigt det är att 
implementera de sociala och miljömässiga målen i hela organisationen, 
speciellt i kärnverksamheten och inte bara som separata mål, och inte endast 
fokusera på ekonomin i första hand.  

Trots att klimatförändringarna är ett aktuellt ämne saknas det forskning på 
implementation och styrning på flera nivåer (Rykkja et al. 2014). En stor del av 
existerande litteratur pekar på att styrning är en viktig del i en organisations 
hållbarhetsarbete, bl.a. menar Sachs (2015) att hållbarhetsmålen är beroende av 
och förutsätter att god styrning finns. Lueg och Radlach (2015) har utvecklat 
Malmi och Browns (2008) styrsystem för att inkludera hållbarhet men det har 
inte kunnat gjorts någon generalisering av deras forskning vilket betyder att det 
är oklart huruvida det kan appliceras på andra organisationer. En annan 
problematik är att de existerande styrsystemen överlag ofta inte är anpassade 
efter hållbarhet (Crutzen et al. 2016). 

Om agendans mål uppnås resulterar det i att extrem fattigdom avskaffas, ökad 
jämlikhet och rättvisa, främjad fred och till sist även en lösning på klimatkrisen 
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(UNDP 2015). Hittills kan endast 1 av 93 undersökta länder anses som 
hållbara på grund av att resterande länders ekologiska fotavtryck är för stort, 
vilket betyder att dessa länder använder resurser som överstiger gränsen för att 
lämna jorden utan att äventyra framtiden för varken kommande generationer 
eller nu levande varelser i en annan del av världen (Milne & Gray 2013).  

Även Smoke (2017) pekar på problematiken med att det inte finns något 
optimalt sätt att ta sig an hållbarhetsfrågan, speciellt i kommuner, vilket tyder 
på att det är ett ämne som är i behov av ständig utforskning. Implementering 
av Agenda 2030 är ett område i ständig förändring eftersom handlingsplanen 
för agendan aldrig fastställs, den är under ständig utveckling (Agenda 2030-
delegationen 2016), vilket ökar behovet av att kontinuerligt utforska området. 
Det föränderliga ämnet bidrar till att det finns brist på teori gällande 
implementering av hållbarhet i offentliga organisationer vilket ger upphov till 
uppsatsens undersökningsområde. Bebbington och Unerman (2018) menar 
också att mer forskning behövs inom ämnet Agenda 2030 för att kunna 
möjliggöra en effektivare implementering. 

Om Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030 behöver empiriska 
undersökningar göras på ett tidigt stadium för att underlätta vägvalen som kan 
komma att vara avgörande huruvida implementeringen av handlingsplanen blir 
lyckad eller inte. Uppsatsen ämnar att undersöka offentliga organisationers 
styrsystem och implementering av Agenda 2030 för att främja hållbarhet vilket 
leder till syftet nedan. 

1.3.  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att förklara och förstå hur offentliga organisationer 
arbetar med hållbarhet och Agenda 2030. Agenda 2030 är en stor del av de 
mål som offentliga organisationer åtagit sig. Verksamhetsstyrning, 
implementering av hållbarhet och mål är ämnen som ligger till grund för våra 
forskningsfrågor vilka lyder som följande: 
•   Hur är hållbarhetsfrågan och Agenda 2030 implementerad i offentliga 

organisationers styrsystem?  
•   På vilket sätt arbetar de offentliga organisationerna mot hållbarhetsmål och 

Agenda 2030? 

1.4.  Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Det inledande kapitlet består av bakgrunden 
och forskningsproblemet. Luckan i tidigare forskning beskrivs och mynnar ut i 
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syfte och forskningsfrågor. I det andra kapitlet finns den teoretiska 
referensram, där tidigare forskning redogörs för. I kapitel tre beskrivs de 
forskningsmetoder som används i empirin. Där ryms bl.a. en beskrivning av 
tillvägagångssätt och motivering för de val som gjorts vid datainsamling. 
Empiri, vilket innefattas av resultat från datainsamlingen, redogörs för i det 
fjärde kapitlet. I det femte kapitlet görs en analys av empirin utifrån den 
teoretiska referensramen för att svara på forskningsfrågorna. I det avslutande 
sjätte kapitlet presenteras slutsatser utifrån uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. Det ges också en rättvis bild av uppsatsens begränsningar 
och förslag till ytterligare framtida forskning. 
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2.  Teoretisk referensram 

Teorikapitlet startar med att definiera hållbar utveckling och hur det påverkar de offentliga 
organisationernas arbete. Därefter följer en beskrivning av mål och Agenda 2030 som mål 
för att sedan övergå till styrsystem som inkluderar hållbar utveckling. Därpå tas 
organisationskultur upp vilket sedan följs av ledarskap och kommunikation. Slutligen finns 
en sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

2.1.  Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling utgörs av miljön, ekonomin och samhället (Giddings et al. 
2002). En förutsättning för allt liv på jorden, både för individer, företag och 
organisationer, är att naturens system fungerar och att planeten mår bra. Trots 
detta är det ekonomin som fortfarande står i centrum hos de flesta 
organisationer (Griggs et al. 2013). Rockström och Klum (2015) menar också 
att hållbarhet är en förutsättning för social välfärd. Dock bör det vara av 
intresse för alla att arbeta med hållbar utveckling, Rockström och Klum (2015) 
pekar på att alla, inklusive vinstdrivande företag, bör fokusera på planeten för 
sin egen överlevnads skull – för utan en fungerande planet finns inga affärer 
att göra och inga pengar att tjäna. 

I avsnittet kommer Triple bottom line att beskrivas och vidare redogörs för 
hållbarhet i offentliga organisationer.  

2.1.1.   Triple bottom line 

De tre delarna i Triple bottom line (TBL) handlar, precis som hållbar 
utveckling, om ekonomisk vinst, planeten och människorna, eller som 
Isaksson et al. (2015) kallar dem; people, planet, profit. Giddings et al. (2002) 
presenterar figur 1 som en vanligt förekommande modell vid beskrivning av 
hållbar utveckling; tre lika stora ringar som förutsätter att de tre delarna 
existerar självständigt och att de är separerade. Hållbar utveckling kräver 
balans och skapas där de tre ringarna möts. 

 
Figur 1: Common three-ring sector view of sustainable development (Giddings et al. 2002 
s.189). 
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Enligt Giddings et al. (2002) innehåller figur 1 brister och de kritiserar 
modellen för att den ger utrymme för att prioritera en del mer än de andra. 
Modellen tillåter att utbyte sker mellan delarna vilket kan leda till att två delar 
satsas på mer för att kompensera att det tredje inte satsas på nästan alls, och 
det är sällan den ekonomiska delen som behöver ha ett substitut. 

 
Figur 2: Nested sustainable development (Giddings et al. 2002 s.192). 

Giddings et al. (2002) presenterar en alternativ modell, se figur 2, som är mer 
rättvisande ur ett hållbarhetsperspektiv. Ekonomin utgör mitten av ringarna, 
men det betyder inte att det är största fokus, snarare att ekonomin inte klarar 
sig utan de yttre ringarna. Ekonomins existens är beroende av både samhället 
och miljön. Samhället är beroende av miljön men inte av ekonomin, vilket kan 
bevisas genom att många samhällen i världen faktiskt klarar sig utan någon 
vidare ekonomi vilket även är sant historiskt sett även i vår del av världen. 
Miljön å andra sidan, klarar sig på egen hand utan varken samhället eller 
ekonomin. Figur 2 ger, till skillnad från figur 1, upphov till integration mellan 
de olika delarna. 

2.1.2.  Hållbar utveckling i offentliga organisationer 

Rockström och Klum (2015) skriver att hållbarhet är nyckeln till framgång. 
Implementering av hållbarhetsprocesser innebär dock vissa svårigheter, en av 
dem är komplexiteten av implementeringsprocessen, speciellt i den offentliga 
sektorn (Keskitalo & Andersson 2017). Bonesrönning (2013) menar också att 
implementering av reformer är svårare och går långsammare om andelen 
medarbetare i den offentliga sektorn är hög i relation till den totala andelen 
arbetande människor lokalt. Det beror på att ju fler personer som arbetar inom 
offentliga sektorn, desto större är risken att det finns motstånd till 
förändringen och på så sätt misslyckas implementeringen (Bonesrönning 
2013). 
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Kommuner är den del av offentliga sektorn som är närmast invånarna och är 
därför ansvariga för att förse invånarna med bra förutsättningar och att 
utveckla området (Ndevu & Muller 2018). Kommuner har i tidigare 
undersökningar redovisat vilka problem de anser sig ha vid implementering av 
hållbarhetskonceptet (Keskitalo & Liljenfeldt 2012). Problemen hör ihop med 
kostnader, integrering, projektberoende och brist på strategiska resurser över 
tid vilket resulterar i begränsade möjligheter att integrera hållbarhet på 
kommunal nivå. Ämnets komplexitet, svårigheter att mäta och brist på 
resurser är andra faktorer som Keskitalo och Liljenfeldt (2012) fastställer har 
en påverkan i implementering av hållbarhet i kommunerna, främst i de mindre 
svenska kommunerna. Även Whitfield (2017) pekar på problematiken med att 
mäta hållbar utveckling i samhället vilket gör det svårt att kontrollera. 
Mätbarhet är avgörande för att möjliggöra kontrollerbarhet av ett fenomen, i 
detta fall hållbar utveckling (Whitfield 2017). Rowe och Fudge (2003) har även 
identifierat problem i organisationers mål eller vision, ekonomistyrning och 
deras centrala styrning. Det finns en brist i implementeringsarbetet vilket gör 
styrningen otydlig, att styrverktygen hamnar i konflikt med varandra eller med 
organisationens mål eller vision. 

Smoke (2017) poängterar hur viktiga kommunerna är i arbetet med Agenda 
2030 och även anpassningen av målen till förutsättningarna som finns lokalt. 
Men för kommuner är ekonomin ofta det huvudsakliga fokus av de tre delarna 
i TBL vilket gör att det sociala och miljömässiga kommer i andra hand (Zhang 
et al. 2017), vilket även Giddings et al. (2002) menar är läget i de allra flesta 
organisationer och inte bara kommuner. Dock tycks det ske en förändring i 
kommunerna (Zhang et al. 2017), där de miljömässiga och sociala målen ses 
som en del av den ekonomiska utvecklingsstrategin. En viktig del i den 
förändring som sker är motivationen och det faktum att det finns en vilja till 
förändring. Ju större utsträckning samhällsekonomiska utvecklingsverktyg 
används, desto mer kommer TBL visas i arbetet (Zhang et al. 2017).  

2.2.  Organisationens mål och strategi 

Mål är en viktig del av organisationen, Forslund (2013) syftar till att mål kan 
vara det enda sättet att få saker gjorda i organisationer. Viktiga ämnen är hur 
mål skapas och vilka mål som är bra för organisationen (Forslund 2013). 
Strategi handlar om hur de uppsatta målen ska uppnås, och hur strategier 
skapas för att på bästa sätt uppnå de uppsatta målen (Forslund 2013).  
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I avsnittet kommer målstrategi att redogöras för samt vad som händer vid 
målsättning av ospecifika mål. Vidare kommer det balanserade styrkortet och 
decentralisering att beskrivas. 

2.2.1.  Målstrategi 

Ett mål behöver vara formulerat enligt SMART-modellen för att kunna 
användas på ett fungerande sätt (Forslund 2013). SMART, på svenska ibland 
kallat för SMURT, är en modell som används för att ta reda på om målet är 
bra eller inte. SMURT står för specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbestämt 
(Forslund 2013). Rockström och Klum (2015) pekar på problematiken med att 
inte mäta, vilket kan leda till att det som inte mäts inte heller förvaltas. 

Wallace och Etkin (2017) sågar mål där medarbetarna ska göra sitt bästa, som 
de visar i figur 3, vilket är den vanligaste typen av ospecifika mål. Ett av 
problemen med ett sådant mål, där medarbetarna ska göra sitt bästa, är att de 
saknar slut helt och hållet. Ospecifika mål skapar inte heller något vidare 
intresse eller engagemang hos medarbetarna, vilket Wallace och Etkin (2017) 
menar är ännu en orsak att undvika dem. 

 
Figur 3: Predicted effects of goal specificity and goal progress on subsequent motivation 
(Wallace & Etkin 2017 s. 1036). 

I marknadsorienterade organisationer utgår teorin från att organisationer 
skapar en förändringsprocess utifrån deras identifierade mål. Det har visat sig 
att det i många fall inte är så, många organisationer utgår från institutionell 
teori; de imiterar varandra. Om det visar sig att en organisation har lyckats nå 
sitt förändringsmål kopierar andra organisationer deras metod för att nå deras 
mål. Detta skapar legitimitet bland organisationerna och visar att de hänger 
med i utvecklingen (Forslund 2013).  

Målet för organisationen kan liknas vid vad som ska uppnås men strategi säger 
hur målet ska uppnås (Forslund 2013). En strategi formuleras för att sedan 
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implementeras, vilket betyder att den förverkligas i organisationen. Vissa 
forskare menar dock att det inte är möjligt, att strategi är något som formeras 
snarare än formuleras, vilket betyder att strategin formas efter hand i 
organisationen och via dess aktiviteter, och strategin kanske inte ens är möjligt 
att se i förväg (Forslund 2013). Forslund (2013) menar också att strategi är 
något som kan finnas antingen på en generell nivå i organisationen, medan 
andra organisationer involverar strategi i alla nivåer. Chandler (2017) menar att 
organisationer ska arbeta med sin strategi genom ett så kallat hållbarhetsfilter 
för att få in hållbarhet i organisationens mission och vision. Detta kan 
jämföras med vad Sebhatu (2010) hävdar, att en lyckad satsning på hållbarhet 
behöver inkludera frågan i kärnverksamheten och inte bara något som ligger 
separat vid sidan av det dagliga arbetet. Hållbar utveckling ska även 
implementeras i organisationens policys och praxis (Chandler 2017). Däremot 
räcker det inte med att ha vissa bestämmelser som ska följas och 
undertecknats av medarbetarna, till exempel etiska riktlinjer, då det i sig självt 
inte betyder att de följs. Det krävs att organisationen även arbetar aktivt med 
värderingarna (Rok 2009). 

2.2.2.  Agenda 2030 som mål 

Forslund (2013) menar att det är viktigt att målen på olika nivåer i en 
organisation är sammanhängande. Med det menas att de mål som finns på 
högre nivå i organisationen utgör ramar för de mål som finns längre ner och 
att genom att uppnå dessa mål på lägre nivå kan även de på högre nivå uppnås. 
Forslund (2013) menar också att det som är viktigast i målsättningsprocessen 
är huruvida den formella beslutsfattaren kan påverkas och av vilka snarare än 
vem som tar det absolut slutgiltiga beslutet.  

Dick et al. (2018) poängterar hur viktigt det är att visionen är förstådd av alla i 
organisationen för att de ska arbeta i samma riktning. För att engagera 
medarbetarna måste först en förståelse finnas för vilket resultat förväntas av 
dem. Är resultatet positivt, eller åtminstone förväntat positivt för individen, är 
chansen större att engagemang finns (Latham 2003). Dock är det inte alltid 
organisationens och individens mål stämmer överens vilket kan leda till 
konflikter och problem. En lösning på problemet kan vara att involvera fler 
människor när målen utvecklas (Forslund 2013). Forslunds (2013) ord kan 
jämföras med agentteorin, där en part, principalen, är överordnad den andra, 
agenten (Mallin 2016). Om de två parterna inte har samma mål finns risken att 
agenten inte agerar i linje med vad som är önskvärt enligt principalen. För att 
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minska risken kan incitament och belöningar agera som morot för agenten för 
att denne ska handla i enlighet med principalens mål (Mallin 2016). 

Av de 169 delmål som ingår i Agenda 2030 är det endast 49 som är 
välutvecklade. Resterande 120 delmål anses behöva viss eller stor förbättring 
(ICSU & ISSC 2015). En av anledningarna är att en del mål saknar 
förutsättningarna för att implementeras på ett effektivt sätt. ICSU och ISSC 
(2015) menar också att en del delmål är i konflikt med varandra och om ett 
delmål uppnås kan det innebära att avståndet till att nå ett annat mål blir 
längre. En annan problematik är det faktum att en del delmål inte är 
kvantifierade eller mätbara vilket gör dem vaga (ICSU & ISSC 2015). Mainali 
et al. (2018) pekar dock på att det kan finnas synergier mellan mål, både 
positiva men också negativa uppoffringar. 

2.2.3.  Det balanserade styrkortet 

Det finns ett verktyg som gör målstyrning möjlig i fyra dimensioner, det 
balanserade styrkortet (Forslund 2013). De fyra dimensioner består av; 
ekonomi, innovation och lärande, kunder och interna processer. Dessa fyra 
delar i grundmodellen kan bytas ut beroende på verksamheten. Modellen 
syftar inte enbart till att mäta verksamheten utifrån ett perspektiv, till exempel 
lönsamhet, eftersom det gör att inga långsiktiga investeringar blir gjorda på 
grund av att de inte är lönsamma för tillfället (Forslund 2013). Kaplan och 
Norton (1993), vilka skapade det balanserade styrkortet, menar att många 
organisationer ändrar sina metoder och strategier för att nå framgång men 
mäter prestationer på samma sätt som gjorts i många decennier trots att 
mycket annat förändrats. Det balanserade styrkortet hjälper också 
organisationen att se vilka mått som är mest kritiska och vilka som ska satsas 
på (Kaplan & Norton 1993). Det balanserade styrkortet skapades från början 
för den privata sektorn men Ndevu och Muller (2018) har utvecklat en variant 
som är anpassad till kommuner. Det ekonomiska perspektivet innebär då att 
kommunen ska leverera tjänster av kvalitet till ett rimligt pris. Innovation och 
lärande-perspektivet fokuserar på att kommunen ska vara redo för förändring 
vad gäller vilka tjänster som erbjuds. Med kundperspektivet menas fokus på 
invånarna och deras behov vad gäller erbjudande av tjänster. Och till sist, det 
interna perspektivet, vilket för kommunen innebär att bibehålla och förbättra 
system och tjänster (Ndevu & Muller 2018). 



 19 

2.2.4.  Decentralisering 

Zhang et al. (2017) pekar på att kommuner vilka i högre grad fokuserar på 
hållbarhet involverar fler personer i sin ekonomiplaneringsprocess. Tack vare 
decentraliseringen kan planeringen användas på fler plan och angripa 
hållbarhetsfrågor från fler håll än vad som vore möjligt vid ett planerande och 
beslutsfattande som inte involverar lika många människor. Det möjliggör även 
ett bredare tänk i hållbarhetsfrågor (Zhang et al. 2017). Keskitalo och 
Liljenfeldt (2012) menar nyckeln till att lyckas med att implementera 
hållbarhetsprioriteringar ligger i att alla som arbetar med detta vara överens om 
användandet av konceptet och hur målen ska eftersträvas i processen, vilket 
kan uppnås genom decentralisering (Zhang et al. 2017). Även Forslund (2013) 
förespråkar fler personer i målsättningsprocessen för att skapa engagemang 
och motivation. Baranik et al (2013) behandlar frågor kring medarbetarnas 
personliga mål, att de ska sättas i samråd mellan medarbetarna, närmsta chef 
och Human resources (HR). Dock är det i slutändan ledarna som är ansvariga 
för beslutsfattandet i organisationen (Rok 2009), även om fler personer kan 
vara involverade i beslutsprocessen och påverka beslutsfattaren (Forslund 
2013).  

2.3.  Verksamhetsstyrning 

Management control system (MCS) handlar om att styra medarbetarna i 
riktning mot organisationens mål (Merchant & Van der Stede 2012). MCS 
innehåller formella och informella styrmedel. De formella styrmedlen 
innehåller regler, prestationsutvärdering, belöningskriterier och budgetering, 
detta för att kunna kontrollera resultat. Informella styrmedel är mindre synliga 
och innehåller exempelvis delade värderingar, normer, kultur, traditioner och 
självkontroll (Lueg & Radlach 2015). Lueg och Radlach (2015) menar att den 
informella styrningen är minst lika effektiv som den formella styrningen. 
Andersson och Funck (2017) pekar utöver formella och informella styrverktyg 
även ut informativa. De informativa styrverktygen kan ur ett 
hållbarhetsperspektiv handla om att kommunicera hållbarhet till medarbetarna, 
föra konversationer i ämnet och utbilda medarbetarna. 

En annan indelning av styrning som Andersson och Funck (2017) använder 
sig av är direkt och indirekt styrning. Direkt styrning kan handla om regler om 
vad som får eller inte får göras och uppförandekoder. Författarna ger exempel 
på att organisationer kan ha som regel att välja det transportsätt som har minst 
miljöpåverkan, till exempel att välja tåg istället för bil för tjänsteresor. Indirekt 
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styrning kan också kallas för målstyrning och handlar istället om att ett 
kvantifierbart mål, ofta finansiellt, styr. Författarna rekommenderar en mix av 
olika typer av styrverktyg för effektiv styrning.  

Sachs (2015) menar att hållbarhetsmålen inte kan uppnås om inte god styrning 
bland de stora aktörerna i samhället existerar. Agenda 2030-delegationen 
(2016) pekar också på hur viktigt det är att styrning ger förutsättningar för att 
arbetet med Agenda 2030 kan genomföras i de offentliga organisationerna. På 
grund av de olikheter som finns på regional och lokal nivå är det av stor vikt 
att anpassa styrningen utan att arbetet med agendan blir lidande. Även Sebhatu 
(2010) påpekar att det inte finns ett optimalt sätt för organisationer att 
applicera hållbarhetsfrågor i styrsystem utan att det måste anpassas efter 
organisationen för att lyckas med implementeringen. 

I avsnittet beaktas hållbart MCS och en femdelad styrmodell ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

2.3.1.  Hållbart MCS 

MCS och hållbar utveckling kan ses som motsträviga, då MCS endast riktar in 
sig på tillväxt och lönsamhet inom företaget och inte hela TBL. Genom att nå 
lönsamhet och tillväxt ska organisationer tömma ur sina resurser på det mest 
effektivaste sätt. Hållbar utveckling är mer inriktad på att underhålla sina 
resurser istället för att tömma ur dem (Lueg & Radlach 2015: Malmi & Brown 
2008). Lueg och Radlach (2015) föreslår ett nytt styrsystem, Sustainable 
management control system (SMCS), där inkluderas hållbar utveckling i 
styrsystemet. Lueg och Radlach (2015) föreslår Malmi och Browns (2008) 
styrmodell som utgångspunkt för att berika modellen med ett 
hållbarhetsperspektiv. I Malmi & Browns (2008) styrpaket ses styrningen som 
ett paket där styrverktygen samverkar istället för att verka på varsitt håll, detta 
resulterar i en starkare styrmodell. Styrmodellen fördjupar sig inte inom ett 
styrverktyg, utan har sin styrka i bredden av MCS paketet (Malmi & Brown 
2008).  
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2.3.2.  Styrmodell ur ett hållbarhetsperspektiv 

Malmi och Browns (2008) styrmodell utgörs av fem delar vilka också syns i 
figur 4: 
•   Planering 
•   Cybernetisk styrning 
•   Belönings- och kompensationssystem 
•   Administrativ styrning 
•   Kulturell styrning  
 

 
Figur 4: Management control systems package (Malmi & Brown 2008, s.291). 

I följande text kommer endast tre av de fem delarna i Malmi och Browns 
(2008) styrmodell presenteras, men med Lueg och Radlachs (2015) förslag till 
hållbarhetsperspektiv. De delar som kommer att behandlas är: Planering, 
Administrativ styrning och Kulturell styrning.  

I.   Planering 

För att engagera medarbetarna långsiktigt krävs att de blir involverade i 
planeringen av organisationens handlingsplan. Det skapar en känsla av ansvar 
hos medarbetarna när de känner sig inkluderade, vilket i sin tur ger bättre 
resultat för organisationen. Planering är nödvändigt för att kunna mäta 
prestation mot de uppsatta målen (Malmi & Brown 2008).  

För att kunna uppnå hållbar utveckling bör organisationer inkludera 
hållbarhetsmålen i den centrala planeringen. De behöver också inkludera 
hållbarhetsmålen i både de kortsiktiga och långsiktiga målen för att skapa 
tydliga riktlinjer som medarbetarna ska sträva efter (Lueg & Radlach 2015). 
För en lyckad integrering av hållbar utveckling i organisationen bör 
planeringen inte göras på traditionella system, då de baseras på finansiell 
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planering. Risken finns att de lämnar ute för mycket viktiga omständigheter 
som behövs för att lyckas med integreringen, tex. att det inte har tagit hänsyn 
till lokala omständigheter (Malmi & Brown 2008). 

II.   Administrativ styrning 

Administrativ styrning handlar om hur organisationen via organisering av 
individer och grupper kan få ett önskat beteende hos medarbetarna inom 
organisationen. Organisationen arbetar fram vilket beteende som är accepterat 
inom organisationen och vem det är som ska vara ansvarig för medarbetarnas 
beteende (Malmi & Brown 2008). 

Lueg och Radlach (2015) menar att styrningen har en roll i SMCS, där 
styrningen relaterar till organisationens ledningsstruktur och sammansättning. 
Styrningen möjliggör ändring av organisationsstrukturen till en struktur som är 
mer tillåtande gentemot hållbarhetsmålen (Lueg & Radlach 2015; Malmi & 
Brown 2008). 

III.   Kulturell styrning 

Organisationskultur och kulturell styrning innehåller organisationens 
värderingar, symboler och sociala normer som delas med andra i 
organisationen (Forslund 2013; Malmi & Brown 2008). I en organisation 
handlar kulturell styrning om att uppmuntra ömsesidig övervakning av 
organisationens medlemmar. Målet är att organisationen ska vara självstyrande, 
att medlemmarna inom organisationen ska styra varandra genom att skapa ett 
grupptryck mot de medlemmar som inte följer organisationens normer och 
värderingar (Merchant & Van der Stede 2012). Kulturell styrning ses som ett 
av de effektivaste styrningsverktygen då det skapar en grundläggande förståelse 
för hållbar utveckling och skapar en stark grund för etik, moral och ansvar i 
organisationen. Medarbetarna arbetar självmant efter att nå sociala och 
miljömässiga mål som organisationen har och skapar en grund för den 
formella styrningen (Lueg & Radlach 2015). Hållbar utveckling inom 
organisationskultur är integrerad genom initiativ, kommunikation och 
engagemang bland ledningen och medarbetarna (Lueg & Radlach 2015). 

2.4.  Organisationskultur 

Organisationskultur står för den informella styrningen i organisationen, och är 
de styrmedel som inte syns (Forslund 2013; NE 2018a; Lueg & Radlach 2015). 
Organisationskultur är de regler, värderingar och normer som kännetecknar en 
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organisation, hur en viss grupp människor tänker, pratar och agerar (Forslund 
2013; NE 2018a). 

Det finns två perspektiv av organisationskultur; kultur kan ses som en variabel 
eller som en metafor (Smircich 1983). Kultur som en variabel innebär att 
kulturen är en del av organisationen som arbetar jämsides med de andra 
variablerna i organisationen, som tex strategi och struktur (Pettigrew 1979). 
Kultur som en metafor betyder att kultur kan ses på flera sätt, att 
organisationen inte har en kultur utan är en kultur (Forslund 2013).    

Organisationskultur har en stor betydelse vid implementering av hållbar 
utveckling och hållbarhetsstrategier. Som tidigare nämnts i kapitel 2.3.2.III. om 
kulturell styrning inom MCS, skapar organisationskultur en stark 
grundläggande förståelse för organisationen och även för hållbar utveckling, 
etik och moral (Forslund 2013; Lueg & Radlach 2015). Keskitalo och 
Andersson (2017) menar även att för att lyckas med implementering av 
hållbarhetsprogram har organisationen nytta av en kultur och ledning som 
sedan innan stödjer processen, är chansen större för en lyckad implementering.  

Ett sätt att forma organisationskultur är via uppförandekoder (Chandler 2017). 
Det är koder som behandlar etik, mission och vision som har satts upp och 
finns inom organisationen. Koderna finns till för att hjälpa medarbetarna 
förstå vilka beteenden som organisationen förväntar sig av dem, att 
medarbetarna ska kunna tänka mer på vilka principer som finns inom 
organisationen stället för vilka regler som finns. Etiska koder är också ett 
verktyg för att uppmuntra hållbart tänkande i hela organisationen. Genom att 
följa de etiska koderna minskar risken att externa parter ska kunna misstänka 
eller få information om att organisationen inte fullt arbetar mot hållbar 
utveckling (Chandler 2017). 

2.5.  Ledarskap och kommunikation 

I avsnittet beaktas ledarskap och kommunikation både inom och utanför den 
egna organisationen. 

2.5.1.  Ledarskap 

Rok (2009) pekar på att det inte finns någon specifik ledarstil fastställd som 
maximerar medarbetarnas engagemang. Däremot behöver en ledare vara 
lyhörd och medveten om att denne kan uppfattas på ett annat sätt än tänkt 
vilket i sin tur kan göra att ett mål inte nås (Latham 2003). Ledare behöver 
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också fokusera på mjuka värden så som medarbetarnas känslor och inte bara 
strategier, mål och olika system för att kunna förändra organisationens 
beteende (Latham 2003). För att underlätta förändringen i organisationen 
menar Dick et al (2018) att relationen mellan ledarna och medarbetarna bör 
vara i fokus eftersom ledarna då oftast vet eller åtminstone kan ta reda på vad 
medarbetarna känner, både inför, under och efter förändringen. Att sedan få 
förändringen att vara över tid, som en del av kulturen som sitter i väggarna, är 
ytterligare en utmaning. För att uppnå detta krävs kontinuerliga påminnelser 
om vilka positiva effekter förändringen har och har haft (Dick et al. 2018). 

Szekely och Knirsch (2005) menar att ett genuint ledarskap är en förutsättning 
för att lyckas med hållbarhet inom en organisation. Ledaren måste visa sitt 
stöd för hållbar utveckling och vara delaktig i implementeringsprocessen i 
form av påtagliga handlingar (Chandler 2017). Engagemang kan nämligen 
skapas genom ett belöningssystem för ledare som applicerar hållbarhet, vilket 
sedan sprids nedåt i organisationen (Szekely & Knirsch 2005). 

Agenda 2030-delegationen (2016) menar att ledarskap spelar stor roll i 
implementeringen av Agenda 2030, ett ledarskap som inte räds att satsa på 
långsiktighet. En annan viktig del som ledarskapet bör ge upphov till är det 
gränsöverskridande arbete som krävs för att kunna arbeta gemensamt 
(Regeringskansliet 2018b). Agenda 2030-delegationen (2016) delar den 
uppfattningen, de pekar på att ledarskap behöver främja gränsöverskridande 
arbete som involverar flera sektorer för att kunna integrera alla nivåer i arbetet. 

2.5.2.  Kommunikation 

Jarlbro (2018) hävdar att Agenda 2030 förutsätter en fungerande 
kommunikation, även över organisatoriska gränser. Författaren hävdar också 
att det inte är möjligt att ta fram en universell kommunikationsstrategi som 
fungerar för alla organisationer eftersom kommunikationen måste anpassas 
efter mottagaren av kommunikationen. Även Mintzberg (1979) poängterar hur 
viktigt kommunikation är för att uppnå mål i organisationen, speciellt 
informell kommunikation. 

En faktor som är viktig i kommunikationen om Agenda 2030 är att bestämma 
ett uttryck som används för de 17 mål som finns och inte blanda in många 
olika begrepp, till exempel hållbarhetsmål, globala mål etc. (Jarlbro 2018). Det 
gäller främst i kommunikation med utom-organisatoriska parter, i en kommun 
kan det exempelvis vara invånarna.  
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Gilley et al. (2008) menar att medarbetarna märker av om ledaren har förmåga 
att driva innovationer och implementera förändringar i organisationen, och 
även om det finns en avsaknad av den förmågan. Däribland hör förmågan att 
kommunicera och motivera andra. Dick et al. (2018) hävdar att 
kommunikation från ledare bör ske konsekvent via flera kanaler. 
Kommunikationen kan vara avgörande, speciellt i stora förändringar, eftersom 
det stegvis kan förhindra motståndet mot förändringen (Dick et al. 2018).  

2.6.  Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Hållbarhet består av tre delar; ekonomi, samhället och miljön. Dock menar 
Giddings et al. (2002) att det finns svårigheter i att balansera de tre delarna. 
Griggs et al. (2013) och Giddings et al. (2002) poängterar att ekonomin står i 
fokus hos de flesta organisationer.  Implementering av hållbar utveckling, som 
de mål i Agenda 2030, innebär komplexitet som bland andra faktorer är 
anledning till varför kommuner och andra offentliga organisationer har 
svårigheter med styrningsarbetet i kombination med Agenda 2030. Hållbarhet 
behöver bli en del av kärnverksamheten och inte ses som en separat del av 
målen för att lyckas med implementeringen av Agenda 2030 (Chandler 2017; 
Sebhatu 2010). 

Organisationer kan använda olika styrmedel och styrsystem för att få 
medarbetarna att arbeta i önskad riktning mot ett eller flera mål (Merchant & 
Van der Stede 2012). Malmi och Brown (2008) presenterar ett styrsystem som 
innehåller både formella och informella styrmedel, vilket Lueg & Radlach 
(2015) utvecklar genom att integrera hållbar utveckling. 

En annan viktig del av implementeringen av Agenda 2030, förutom 
verksamhetsstyrningen, utgörs av mål och det engagemang som de kan skapa 
(Forslund 2013). Även ledarskap spelar stor roll i arbetet för att skapa 
engagemang och motivation (Szekely & Knirsch 2005). Rok (2009) pekar på 
att det inte finns någon optimal ledarstil för att öka engagemang, däremot 
finns det egenskaper som kan göra detta.  
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3.  Metod 

Metodkapitlet består av beskrivning av det tillvägagångssätt som har tillämpats under 
uppsatsens gång. Det börjar med en motivering av vald metod och forskningsdesign vilket 
följs av urvalet av respondenter, insamling av data och analys av denna och avslutas med 
trovärdighetsdiskussion, etiska aspekter och källkritik. 

Hållbar utveckling och Agenda 2030 har blivit ett allt mer aktuellt ämne i 
samhället, något som många offentliga organisationer anpassar sig efter, frågan 
är hur implementeringen sker? Det är tydligt att det saknas verktyg för att 
implementera Agenda 2030-målen i verksamheten. Syftet med uppsatsen är att 
förklara och förstå hur offentliga organisationer arbetar med hållbarhet och 
Agenda 2030. Till hjälp finns verktyg och teorier inom verksamhetsstyrning 
och mål.  

3.1.  Val av metod 

För att kunna besvara syftet har en kvalitativ metod valts. Metoden kan enligt 
Bryman och Bell (2017) hjälpa till att skapa en förståelse genom att kunna 
ställa frågor till berörda personer och kunna dra slutsatser kring deras 
uppfattning. Kvalitativ metod ger en närhet och möjliggör en djupare 
förståelse (Bryman & Bell 2017) som är fördelaktig utifrån syftet. 

3.2.  Forskningsdesign 

Forskningsdesign är ramen för insamling av data och dataanalys (Bryman & 
Bell 2017), och den design som valts för uppsatsen är en tvärsnittsdesign. Flera 
respondenter intervjuades under loppet av två veckor för att kunna få 
jämförbara data vilket enligt Bryman och Bell (2017) främjas av att data samlas 
in under ett visst tidsspann.  

Utifrån uppsatsens syfte kunde det varit intressant att använda en longitudinell 
design för att se förändringen i de offentliga organisationerna. Enligt Bryman 
och Bell (2017) innebär det att samma urval ska studeras två gånger. På grund 
av den tidsram uppsatsen har lämpar det sig inte och därför har longitudinell 
design valts bort. 

3.3.  Urval 

Populationen består av offentliga organisationer, där urvalet är fokuserat på de 
värmländska kommunerna. Värmland består av 16 kommuner som listades i 
storleksordning, från högsta antalet invånare till lägst antal invånare. 
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Informationen hämtades från SCB (2018). Önskvärda kommuner att intervjua 
var de större kommunerna eftersom de troligtvis redan påbörjat arbetet med 
att implementera Agenda 2030. Detta är ett teoretiskt urval som går under 
kategorin målstyrt urval och är en form av icke-sannolikhetsurval (Bryman & 
Bell 2017). Eftersom de valda kommunerna förutsattes ha påbörjat arbetet 
med Agenda 2030 valdes detta urval. Teoretiskt urval bygger inte på statistik 
utan väljs för att få fram den bästa teorin (Bryman & Bell 2017; Glaser & 
Strauss 1967). Ett målstyrt urval innebär att respondenter valts ut för att vara 
relevanta för syftet (Bryman & Bell 2017; Bryman 2018).  

Urvalsprocessen består av flera steg eller faser (Jacobsen 2002). Första tanken 
var att ha Länsstyrelser i Sverige som urval. Det var det första steget i 
urvalsprocessen, vilket enligt Jacobsen (2002) består av att bilda sig en 
överblick av alla organisationer som önskades undersökas om det funnits 
obegränsat med resurser och tid. Att välja Länsstyrelser skulle kräva mycket 
mer arbete, tid och resurser än vad som var möjligt. Därav valdes istället en 
inriktning på Värmlands kommuner vilket blev det slutgiltiga urvalet. Det kan 
ses som det andra och tredje steget i modellen där andra steget delar in 
populationen i undergrupper för att sedan i det tredje steget välja kriterier för 
urval av respondenter (Jacobsen 2002).  

För att kunna uppfylla det teoretiska urvalet erhölls hjälp av kontakter på 
Länsstyrelsen i Värmland, vilka bidrog med uppgifter om vilka personer inom 
varje kommun som var lämpliga att kontakta för att på bästa sätt få svar på 
intervjufrågorna. Kontakt med intervjupersonerna har initialt gjorts via telefon, 
för att kunna få en personlig kontakt med respondenten. Den personliga 
kontakten möjliggör dels att ha en lättare konversation om frågor uppstod, 
och dels för att de ska kunna känna sig trygga med en bekant röst vid 
intervjutillfället. I telefonsamtalet fick respondenten information om vad 
uppsatsen skulle handla om och det säkerställdes även att respondenten var 
rätt person för att besvara frågorna, antingen bekräftades det eller också 
hänvisade de till rätt person. Sedan skickades en bekräftelse med tid och 
datum via mail för intervjutillfället. Mailet innehöll även kontaktuppgifter om 
de skulle behöva komma i kontakt med oss, angående frågor som har 
uppkommit eller om de har stött på förhinder eller liknande. 

Ett beslut togs om att utföra tio intervjuer med de åtta största kommunerna i 
Värmland och avsikten var att genomföra tre intervjuer i Karlstads kommun. 
Anledningen till att tre intervjuer önskades i Karlstads kommun berodde på att 
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kommunen är tre gånger så stor som den näst största kommunen i Värmland. 
Därefter gjordes en intervju i de resterande kommuner. 

Efter att de utvalda kommunerna kontaktats var det några kommuner som 
inte hade möjlighet att ställa upp. I Karlstads kommun framkom det efter 
samråd med övriga två respondenter att ingen ny information skulle 
framkomma utifrån en tredje intervju. Istället valdes att gå vidare till 
kommunen som kom näst på listan. Det gjordes även en intervju med Region 
Värmland och en med Landshövdingen i Värmlands län. I samråd med 
handledare ansågs att dessa två intervjuer skulle ge mer användbar data än att 
fortsätta med två mindre kommuner på listan och på så sätt kunde ett annat 
perspektiv erhållas på implementeringsarbetet av Agenda 2030 i offentliga 
organisationer. I Bilaga 1 presenteras respondenterna. 

3.4.  Datainsamling 

Datainsamling har skett genom två olika metoder, insamling av sekundärdata 
och primärdata. 

3.4.1.  Sekundärdata 

Sekundärdata har samlats in i samband med skapandet av den teoretiska 
referensramen. Vetenskapliga artiklar har inhämtats genom Karlstads 
universitetsbiblioteks sökverktyg OneSearch, där många olika databaser finns 
samlade, och även via Google Scholar. Artiklar som blivit granskade och 
kategoriserades inom ämnet ”ekonomi” valdes i första hand och de sökord 
som användes i kombination var exempelvis ”sustainability”, ”municipalities”, 
”Agenda 2030”, ”management control systems” och ”sustainable development 
goals”. Vidare har även genomläsning gjorts av Agenda 2030, 
Värmlandsstrategin och andra kommunala styrdokument som har fungerat 
som ett styrkande av vad respondenterna delgett. 

3.4.2.  Primärdata 

Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer som skett vid olika 
tillfällen under en begränsad tidsperiod. Intervjuerna har utgått från de 
intervjufrågor som skapats, och har använts som ett frågeschema, eller 
intervjuguide. En intervjuguide är en lista med olika teman och frågor att utgå 
ifrån (Bryman & Bell 2013). Tre olika intervjuguider användes vid insamlingen 
av primärdata; en till kommunerna, se Bilaga 2, en till Region Värmland, som 
är snarlik kommunernas intervjuguide och bifogas därför inte i sin helhet, och 
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en till Länsstyrelsen, se Bilaga 3. Frågorna ställdes inte i strukturerad ordning, 
utan istället utifrån situationen och hur intervjun fortskred, något som Bryman 
och Bell (2017) förespråkar. Följdfrågor ställdes också, detta kan enligt 
Bryman och Bell (2017) göras för att komplettera frågor och få ut mer 
information. Andra typer av intervjuer kunde också ha genomförts, till 
exempel ostrukturerade eller strukturerade intervjuer. Eftersom 
uppsatsförfattarna inte är särskilt vana intervjusituationen passade inte 
ostrukturerad intervju bra. En sådan typ av intervju kräver mer improvisation 
då det snarare innebär att föra ett samtal och en intervjuguide med stödfrågor 
saknas (Bryman & Bell 2017). En strukturerad intervju valdes också bort 
eftersom den typen av intervju inte ger möjlighet att ställa följdfrågor utan 
liknar mer en enkät som respondenten svarar muntligt på och då kan viktiga 
aspekter missas. Genom att använda semistrukturerade intervjuer ges även 
möjlighet att kunna ställa följdfrågor för att kunna få ett mer utvecklat eller 
detaljerat svar för framtida analys (Bryman & Bell 2017).  

Båda uppsatsförfattarna har deltagit i samtliga intervjutillfällen och intagit olika 
roller där den ena var aktiv och ställde frågor och den andra var passiv och 
observerade och ställde eventuella missade eller spontana följdfrågor till 
respondenten. Innan första intervjutillfället hade intervjuguiden inövats och 
testats vid en pilotintervju med en vän för att vara förberedda, något som 
rekommenderas av Bryman och Bell (2017) och Trost (2010). Konceptet med 
en aktiv och en passiv intervjuare är fördelaktigt eftersom de två kan ta emot 
en större informationsmängd och få en bättre förståelse tillsammans, och kan 
även komplettera varandra (Trost 2010). Vad som inte räknats med, var att det 
vid några intervjutillfällen dök upp två respondenter istället för en, vilket inte 
sågs som en nackdel eftersom det då gavs möjlighet för den ursprungliga 
respondenten att bli påmind av sin kollega om något av vikt glömdes bort att 
delges. Se Bilaga 1 för att se vilka intervjuer som berörts samt övrig 
information om respondenterna i en respondenttabell.  

I huvudsak har personliga intervjuer gjorts, alltså ansikte mot ansikte, men i en 
av intervjuerna fick telefonintervju istället tillämpas på grund av tidsbrist hos 
respondenten. De personliga intervjuerna föredrogs eftersom den typen av 
intervju möjliggör att ta del av intryck och ansiktsuttryck och att ha en mer 
personlig kontakt med respondenterna. På så sätt kunde intervjun hållas 
levande längre, följdfrågor kunde ställas och mer information kunde fås ut från 
intervjun. Intervjuerna skedde på respondentens arbetsplats, vilket 
rekommenderas av både Bryman och Bell (2017) och Trost (2010) eftersom 
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det är ett ställe där respondenten känner sig trygg och då lättare kan öppna sig 
och leverera betydelsefull data. 

Fördelar med personliga intervjuer är att det går att ta del av respondentens 
reaktioner som kroppsspråk, miner och gester. Det kan ge en betydelse för 
intervjutillfället med att kunna ställa andra typer av följdfrågor som inte hade 
varit möjligt vid en telefonintervju (Bryman & Bell 2017). Personliga intervjuer 
tenderar att bli längre, det är inte lika lätt att avsluta en personlig intervju som 
det är i en telefonintervju (Bryman & Bell 2017). Fördelen med 
telefonintervjuer är dock att tid sparas genom att inte behöva åka till 
respondenten (Bryman & Bell 2017), istället kan tid läggas på andra delar av 
uppsatsen. 

3.5.  Dataanalys 

Dataanalysen påbörjades när intervjuerna var klara; då påbörjades först 
transkriberingsprocessen, vilket är en del av dataanalys (Bryman & Bell 2017). 
Innan varje intervjutillfälle blev respondenten tillfrågad om det gick bra att 
spela in med en mobiltelefon, vilket ingen av respondenterna hade något emot. 
Transkriberingen gjordes ordagrant baserat på vad som sades på 
ljudinspelningen, och säkerställdes genom att återigen lyssna igenom intervjun 
så inget hade missats. Det blir lättare att både hantera stor mängd data och att 
sedan analysera om intervjun spelas in och transkriberas (Bryman & Bell 
2017). Transkriberingen är en tidskrävande men nödvändig process (Bryman 
& Bell 2017). Den ansågs nödvändig eftersom risken på så sätt minimerades 
att missa något som kunde vara av vikt för resultatet. Som tidigare beskrivs i 
3.4 användes en aktiv och en passiv roll vid intervjutillfället. Transkriberingen 
fördelades efter vilket intervjutillfälle intervjuaren varit passiv vid, den som 
varit passiv upplevdes haft bättre möjlighet att ta in och analysera mer vid 
intervjutillfället och på så vis kunna ha en analyserande funktion under 
transkriberingsarbetet. Under transkriberingsprocessen har noteringar kring 
kommande teman och idéer skrivits ned och sparats till den slutliga analysen.  

Efter transkriberingen av några intervjuer påbörjades kodningen, innan alla 
intervjuer var transkriberade, för att öka förståelsen av insamlad data. Detta 
kan enligt Bryman och Bell (2017) också vara fördelaktigt eftersom olika 
analysidéer kan uppstå vilka kan vara bra att ha i åtanke vid nästa 
transkribering. Transkriberingarna skrevs ut, lästes igenom och idéer och 
tankar antecknades inför kodningen vilket även rekommenderas av Bryman 
och Bell (2017). Inför kodningen byttes transkriberingar mellan varandra för 
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att öka neutraliteten och få en ny inblick på våra intervjuer i 
kodningsprocessen. Kodning gjordes först av de olika meningarna och 
begreppen som har sagts under intervjutillfället. Sedan jämfördes koderna mot 
varandra och placerades i olika kategorier. Kodningen genererade många 
koder som senare fick sållas eftersom all data som framkommit i intervjun inte 
var av relevans för att besvara uppsatsens syfte. Bryman och Bell (2017) menar 
dock att det är bättre att göra på det sättet, och ha för många koder och senare 
rensa för att undvika att viktiga koder missas. Kodningen mynnade ut i fyra 
kategorier: Involvering av hållbarhet och Agenda 2030 i målbilden, Separation av 
hållbarhetens tre delar, Engagemang – på ledningsnivå och förvaltningsnivå samt 
Implementering av Agenda 2030 i kärnverksamheten.  

3.6.  Trovärdighetsdiskussion 

Validitet och reliabilitet är termer som används i forskningssammanhang för 
att bedöma kvalitén i forskningen. Bryman och Bell (2017) tar upp kritik som 
finns mot att använda begrepp som validitet och reliabilitet i den kvalitativa 
forskningen. De rekommenderar istället att använda alternativa termer och 
andra bedömningsformer, exempelvis trovärdighet. Kvalitén på uppsatsen 
diskuteras därför i termer av trovärdighet med tillhörande begrepp; tillförlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell 2017; 
Lincoln & Guba 1985). 

3.6.1.  Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet kan beskrivas som intern validitet. Med det menas hur troligt 
och sannolikt resultatet är (Bryman & Bell 2017). När uppsatsen har blivit 
färdigställd och godkänd, skickas resultatet till respondenterna för att berörda 
kommuner och offentliga organisationer ska kunna ta del av resultatet. 
Respondenterna har inte delgetts transkriberingarna innan uppsatsen blivit 
färdigställd och godkänd, vilket respondenterna accepterade. Det innebär att 
respondentvalidering, som Bryman och Bell (2017) menar kan styrka 
tillförlitligheten, inte har gjorts och bidrar till en lägre tillförlitlighet i 
uppsatsen.  

3.6.2.  Överförbarhet 

Överförbarhet innebär om resultatet kan användas i andra kontexter, 
motsvarar extern validitet (Bryman & Bell 2017). I uppsatsen är 
överförbarheten medelhög. Offentliga organisationers verksamhet har en 
likartad struktur i Sverige, vilket gör att resultatet skulle vara ganska lika 
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oberoende av vilken kommun som intervjuats. Hade uppsatsen genomförts 
och skrivits igen i en annan kontext eller senare tidpunkt hade troligtvis 
resultatet blivit annorlunda eftersom utvecklingen av implementeringsarbetet 
förhoppningsvis gått framåt och andra resultat hade visat sig hos 
kommunerna. För att stärka överförbarheten i uppsatsen har i detalj redovisats 
hur studien har genomförts, och vilka resultat som uppnåtts. Det gör det 
lättare för andra att genomföra samma studie i en annan kontext (Bryman & 
Bell 2017). 

3.6.3.  Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om att få liknande resultat om studien testas igen vid ett 
senare tillfälle (Bryman & Bell 2017). Detta uppnås genom att skapa en 
fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen vilket 
gjorts genom att ordagrant beskriva och argumentera för de val som gjorts 
angående forskningsfrågor, metod, urval, datainsamling, analys och den 
slutsats som uppnåtts. Det gör det enklare att replikera undersökningen 
(Bryman & Bell 2017). För att stärka pålitligheten i uppsatsen har hjälp 
erhållits av handledare som genom hela processen granskat arbetet. Han har 
även bidragit med att komma med feedback under uppsatsens gång. Bryman 
och Bell (2017) rekommenderar att någon granskar arbetet för att stärka 
pålitligheten. 

3.6.4.  Konfirmering eller bekräftelse 

Konfirmering eller bekräftelse motsvarar objektiviteten, att inga personliga 
värderingar lagts in i bedömning och analysering (Bryman & Bell 2017), vilket 
kan påverka uppsatsen på ett avgörande sätt. För att undvika detta har båda 
uppsatsförfattarna arbetat tillsammans med hela uppsatsen. Kontinuerligt har 
arbetsuppgifter bytts och båda har varit inblandade i alla processer av 
forskningsarbetet. Texterna har på så sätt granskats av båda två för att 
säkerställa att inga egna åsikter har påverkat resultatet. Utöver detta har båda 
varit närvarande under datainsamlingen, vilket enligt Bryman och Bell (2017) 
gör att intervjuerna är objektiva och fria från egna åsikter. 

3.7.  Etiska aspekter 

Inom företagsekonomisk forskning handlar etik om frågor kring hur individer 
som studeras ska behandlas, och om det finns aktiviteter som bör eller inte bör 
engageras sig i tillsammans med de personer som studeras (Bryman & Bell 
2017), något som vi har tagit hänsyn till. Uppsatsarbetet har följt de etiska 
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principer som Bryman och Bell (2017) beskriver; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska 
förespeglingar och deltagarna ska inte ta skada av undersökningarna.  

Informationskravet och falska förespeglingar har uppfyllts genom att först informera 
respondenter om dessa via telefon vid första kontakt för att sedan skicka en 
mer detaljerad beskrivning om syftet med uppsatsen, hur intervjun kommer att 
gå till och ett urval av vilka intervjufrågor som kommer ställas. Detta har gjorts 
för att respondenten ska ha möjlighet att vara förberedd likväl som bekväm 
vid intervjusituationen (Bryman & Bell 2017). För att uppfylla samtyckeskravet 
förbereddes ett samtyckesformulär där det framgår att deltagandet i studien är 
frivilligt och respondenten skrev under för att visa sitt samtycke till att delta i 
studien (Bryman & Bell 2017), se Bilaga 4. Frågan om våra respondenter ville 
vara anonyma ställdes innan varje intervju. Ljudupptagningar raderades efter 
att transkriberingar gjorts av intervjun och respondenterna försäkrades vid 
intervjutillfället via formuläret att inspelningen endast är till för uppsatsens 
ändamål. Genom detta har konfidentialitets- och anonymitetskravet och 
nyttjandekravet uppfyllts (Bryman & Bell 2017). Kravet på att deltagarna inte ska ta 
skada av undersökningarna uppfylldes genom att det både för respondenternas 
och uppsatsförfattarnas del fanns minimal skaderisk, både fysiskt och psykiskt, 
under intervjutillfällena och under uppsatsprocessen (Bryman & Bell 2017). 

3.8.  Källkritik 

Under uppsatsens gång har de följande kriterier som finns inom källkritik 
uppfyllts. Ursprungskällan har i största möjliga mån använts för att säkerställa 
att källan är den det utger sig för att vara. På så vis har kravet för äktheten och 
oberoende uppfyllts (Thuren 2005). Ett kritiskt tänkande har tillämpats gällande 
tidssamband, alltför gamla källor har inte använts för att vara säkra på källan och 
behålla teorin till uppsatsen så aktuell som möjligt. Ingen anledning har heller 
funnits att tro att källan har påverkats av utomstående intresse, som personliga 
åsikter. Detta gör att tendensfrihets-kriteriet är uppfyllt (Thuren 2005). 
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4.    Empiri 

I kapitlet presenteras de fyra kategorier som framkommit av den empiriska undersökningen 
och kopplas till respektive forskningsfråga. Slutligen följer en sammanfattning av den 
empiriska undersökningen. 

4.1.  Hållbarhet och Agenda 2030 i offentliga organisationers 
styrsystem 

Inom forskningsfrågan ”Hur är hållbarhetsfrågan och Agenda 2030 
implementerad i offentliga organisationers styrsystem?” har två kategorier 
framkommit ur dataanalysen; Engagemang – på ledningsnivå och förvaltningsnivå och 
Implementering av Agenda 2030 i kärnverksamheten. Här beskrivs hur 
respondenterna upplever att hållbarhet och Agenda 2030 är implementerat i de 
offentliga organisationernas styrsystem. 

4.1.1.  Engagemang – på ledningsnivå och förvaltningsnivå 

Politiken har enligt samtliga respondenter en betydande roll när målen för den 
offentliga organisationen bestäms. Därför menar vissa att politikernas 
engagemang i hållbarhetsfrågor är en av de avgörande faktorerna när det gäller 
att lyckas med implementeringen av Agenda 2030. Exempelvis säger en 
respondent följande: ”Det är jätteviktigt, att utbilda politiken och dom, och 
kunskapen kring detta”. Ledarskap är en annan viktig del som av flera 
respondenter benämns som avgörande i implementeringen av Agenda 2030. 
Ledarens uppgift i arbetet med Agenda 2030 är att sprida det nedåt i 
organisationen men också att motivera och engagera medarbetarna. En 
respondent menar att ”Chefen måste i sin tur få sprida det nedåt i 
organisationen, måste få med alla i det tänket då, i det här jobbet”. För att 
möjliggöra spridningen i organisationen krävs att ledaren själv föregår med 
gott exempel och även samordnar arbetet och kommunicerar 
hållbarhetsarbetet. En respondent menar följande:  

”Det är en viktig ledarskapsfråga, om inte ledarskapet följer det, då 
krackelerar ganska snabbt hela systemet om man känner att ’vadå lyhördhet, 
mina chefer lyssnar inte på mig i alla fall’. Då funkar det ju inte. Det är ju 
väldigt viktigt hur ledarskapet beter sig. Men det är det vi strävar mot. Sen får 
man försöka att konkretisera och ta ner det på den nivån som ska ha det.”  

Ledarnas engagemang är utifrån respondenternas svar varierande. Många 
gånger är hållbarhetsarbetet beroende av att ledarna eller andra personer på 
nyckelpositioner inom organisationen är drivande i arbetet. En del 
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respondenter nämner också att det behövs eldsjälar som verkar som Agenda 
2030-ambassadörer på varje förvaltning för att medarbetarna ska uppmuntras 
till att Agenda 2030 ska implementeras, ”Att man har några drivkrafter, gärna 
eldsjälar i varje enhet som är med och sprider”. Det är ofta samma drivna 
personer som medverkar i olika nätverk och träffar som anordnas på regional 
nivå - tillika uppsatsens respondenter. Organisationerna har enligt dem själva 
också en ledande roll gentemot dess invånare. Det är den organisation som är 
närmast invånarna och som via alla förvaltningar lätt kan nå ut till sina 
invånare. 

Kommunikation är också något som spelar stor roll i implementeringen av 
Agenda 2030, förvaltningarna inom de offentliga organisationerna är ansvariga 
för att kommunicera vilka beslut som tas. Kommunikationen måste enligt flera 
respondenter ske på annan nivå och med andra ord än vad som skrivs i till 
exempel EU-direktiven för att medarbetarna ska kunna ta till sig av 
informationen. Många respondenter hävdar dock att det är omöjligt att 
använda begreppet ”Agenda 2030” i hela organisationen, främst för att 
förståelsen och kunskapen inte finns bland medarbetarna. En organisation 
berättar:  

”Det märker jag i min personal, skulle jag gå ut och prata om ett EU- direktiv 
på ett möte så skulle ingen lyssna på mig i 45 minuter. Men om man börjar i 
andra änden och pratar om vilka effekter våra handlingar får, på ett sätt som 
var och en kan ta till sig man känner igen sig, kanske blir påmind om något 
som man själv har gjort. Då får man en större förståelse för vad det innebär, 
jag tror inte alltid att det är så viktigt att de förstår vilket direktiv de jobbar 
utifrån utan så länge de förstår att de gör skillnad.” 

Dock hävdar flera respondenter att det är en styrka att alla använder sig av 
samma dokument, även om de själva använder andra begrepp än Agenda 2030 
när de pratar om hållbarhet. En respondent säger ”Det finns en himla stor 
fördel med att använda Agenda 2030 och det är att det är allas målraster. 
Värmlandsstrategin kan man inte gå ut och prata om internationellt liksom. Så 
det är en jättestor styrningsfunktion i det”. Många organisationer medger dock 
att kommunikationen runt Agenda 2030 har en stor förbättringspotential på så 
väl förvaltningsnivå som ut till invånarna. Några organisationer tar också upp 
de nätverk de medverkar i tillsammans med andra offentliga organisationer 
vilka kan fungera som inspiration till det egna hållbarhetsarbetet. Nätverken 
fungerar också som erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer. I de flesta 
hållbarhetsnätverk är det antingen chefer eller miljöstrateger som medverkar. 
”De här nätverken är jätteviktiga för oss, det gör att vi liksom, dels utbyter 
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erfarenheter, vi tipsar varandra, vi tar av varandra, idéer och såna saker. Det är 
ett utvecklingsarbete” menar en organisation, och flera av de andra 
organisationerna ger liknande svar. 

De flesta av offentliga organisationer hävdar att de arbetar aktivt med sina 
värdegrunder eller liknande. Värdegrunder tas ofta upp som en punkt på både 
arbetsplatsträff (APT) och medarbetarsamtal och ibland också lönesamtal. 
Dock finns inte Agenda 2030 inkluderad i dessa men däremot använder sig 
många av ordet hållbarhet istället, vilket i första hand syftar på den 
miljömässiga hållbarheten. Baserat på detta, säger sig flera av organisationerna 
att deras mål och värdegrunder passar in i Agenda 2030 men att de inte är 
anpassade därefter. En organisation säger följande om värderingar:  

”Ja men det är ju just det där att det tas upp på APT, det tas upp på 
ledardagar, det tas upp på olika tillfällen så diskuteras kommunens värderingar 
och hur vi jobbar med dem, de ska finnas med vid varje medarbetarsamtal 
och vid varje lönesamtal, man ska bolla hur varje anställd jobbar i enlighet 
med kommunens värderingar och visioner. Så det ska genomsyra hela 
verksamheten.” 

Utbildning inom Agenda 2030 är enligt flera respondenter nödvändigt för att 
medarbetarna ska ha kompetensen att kunna ta rätt beslut i sitt dagliga arbete. 
Kunskapen skapar en förståelse för agendan vilket gör att arbetet på 
förvaltningsnivå kan ske mer självständigt och att engagemanget ökar hos 
medarbetarna. Kunskapen är enligt respondenterna i nuläget på en lägre nivå 
än vad som är önskvärt vilket en organisation förklarar ”Men det är också att 
det finns kunskapsluckor, stora kunskapsluckor om vad agenda 2030 är i 
kommunen bland de som borde veta detta”. Utifrån vad organisationerna 
delgivit verkar det även som att ju större intresse, desto mer engagemang finns 
och vice versa. 

4.1.2.  Implementering av Agenda 2030 i kärnverksamheten 

Agenda 2030 har enligt respondenterna en tendens att bli bortprioriterat av 
offentliga organisationer för att möjliggöra arbetet med mer kortsiktiga mål, 
eller åtminstone mer kritiska mål, vilket på lång sikt kan visas vara ett sämre 
val. Frågan är dock tudelad, en del menar att det inte är något krav att arbeta 
med Agenda 2030, utan att det bara är ett sätt att angripa hållbarhetsfrågan 
vilket förklaras av följande citat: ”Och det är väl bristen, att vi har så många 
frågor att hantera och det här är ju inte något ska-krav från någon utan det här 
är ju ett sätt att approacha hållbarhetsarbete. Och det är klart att vår 
ledningsgrupp och politiken har många frågor som de ska hantera och då 
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kanske inte den här är så prioriterad på det viset”. Andra menar att eftersom 
nästintill alla värmländska kommuner skrivit under en miljööverenskommelse 
med Länsstyrelsen är det med andra ord något som måste implementeras på 
kommunal nivå. Syftet med miljööverenskommelsen var att öka engagemanget 
bland kommunerna men det tycks trots detta finnas en del okunskap runt vad 
överenskommelsen egentligen innebär. Dock finns risken att det blir “ännu ett 
dokument” som läggs på hög. I kontrast menar några respondenter att Agenda 
2030 gör att färre styrdokument behövs eftersom allt finns samlat i ett 
dokument, som dessutom alla på såväl nationell som internationell nivå 
förstår, åtminstone på ledningsnivå. En del organisationer menar att det 
avgörande i implementeringen av Agenda 2030 är att involvera det i hela 
verksamheten, en respondent säger ”Vi försöker ju få det så att det blir en del 
av den ordinarie verksamheten så att inte liksom alla sådana frågor ska gå hit 
till klimatstrategen utan han ska vara ett stöd till dem och de ska inte göra en 
hållbarhetsredovisning utan årsredovisningen ska då vara som en 
hållbarhetsredovisning, det ska liksom integreras så att ekonomi och klimat blir 
ett så att säga”. För att implementeringen ska hålla i längden krävs repetition, 
det räcker inte med en enda insats utan det behövs kontinuerligt underhåll. En 
respondent hävdar:  

”Jag tror att hela tiden, det är som med demokrati, fred, vad som helst, det 
måste vårdas och utvecklas. Bara för att vi haft fred i x antal år så är det ingen 
självklarhet, det måste vårdas. Eller en relation är samma sak, det måste 
vårdas.”  

Hur de olika organisationerna ser på repetition är olika, en del har mer 
kontinuerliga påminnelser till medarbetarna, några gör kampanjer en gång per 
år medan andra inte haft någon aktivitet inom hållbarhet eller liknande på tio 
år. Några organisationer poängterar också hur viktigt det är att inte alla 
hållbarhetsfrågor går direkt till exempelvis miljöstrategen, utan att den 
personen endast ska finnas som ett stöd och inte huvudansvarig för de frågor 
som hör hemma på andra förvaltningar. 

4.2.  Hållbarhetsmål i offentliga organisationer 

Inom forskningsfrågan ”På vilket sätt arbetar de offentliga organisationerna 
mot hållbarhetsmål och Agenda 2030?” har två kategorier framkommit ur 
dataanalysen; Involvering av hållbarhet och Agenda 2030 i målbilden och Separation av 
hållbarhetens tre delar. Här beskrivs hur respondenterna upplever att 
hållbarhetmål och Agenda 2030 eftersträvas i de offentliga organisationerna. 
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4.2.1.  Involvering av hållbarhet och Agenda 2030 i målbilden 

Merparten av respondenterna hävdar att Agenda 2030 ska ses och användas 
som ett övergripande mål, vilket också skulle skapa en helhetssyn på var den 
offentliga organisationen är på väg och en respondent menar ”Agenda 2030 är 
ju någonting som syftet är att det ska genomsyra hela samhället på alla nivåer”. 
Utifrån Agenda 2030 och de egna förutsättningarna, så som ekonomi och 
andra prioriteringar och projekt, kan sedan organisationen skapa mål och 
delmål som passar för förvaltningar och är mer konkreta och detaljerade än de 
övergripande målen. En respondent menar att Agenda 2030 faller sig naturligt 
att arbeta med och att målen går hand i hand: ”Det är jättemycket bra saker i 
Agenda 2030, det är hur enkelt som helst tycker jag egentligen att jobba med 
dem, för det finns inga konflikter, jämlikhet och hållbara städer, fred, jag 
menar det är enkelt egentligen”. 

Utifrån organisationens strategi eller övergripande mål bildas en handlingsplan 
på ledningsnivå för att kunna implementera strategin på förvaltningsnivå. 
Vissa involverar även invånarna i strategiprocessen., till exempel har en 
organisation involverat över 800 personer vid bildandet av sin strategi, ”Att 
800 personer har fått vara med och tycka till om strategin betyder det att det 
finns en enorm styrka i det som står i strategin, det är många som känner igen 
sig”. De flesta organisationerna saknar dock involvering av Agenda 2030 i sin 
strategi utan fokuserar istället på hållbarhet, och då framför allt miljömässig 
hållbarhet. Sedan skapar de flesta förvaltningar egna mål utifrån 
handlingsplanen genom att involvera hela eller delar av arbetsgruppen. Med 
andra ord bryts handlingsplanen ned på förvaltningsnivå av förvaltningarna 
själva, och får vid behov stöd av ledningen. Några offentliga organisationer 
poängterar också hur viktigt det är att de som arbetar inom organisationen ser 
sambandet mellan sin egen verksamhet och det större målet, att de 
övergripande målen mynnar ut i delmålen och att de är tydligt 
sammankopplade. Exempelvis säger en respondent ”Helt avgörande är ju att 
folk förstår kopplingen till sin egen verksamhet, att man förstår att man är en 
del av ett sammanhang”. En annan respondent nämner också att de använder 
sig av gemensamma balanserade styr- och målkort. Utifrån de gemensamma 
målkorten tar sedan förvaltningarna fram förvaltningsspecifika målkort att 
arbeta mot med fokus på några få gemensamma målkort som de byter ut ca 
var tredje år. De flesta respondenterna berättar också om hur viktigt det är 
med mätbara mål och att de följer upp målen med jämna mellanrum, oftast 
månadsvis eller kvartalsvis med hjälp av rapporter eller andra verktyg. Sedan 
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görs också en större rapport på årsbasis. Även om ambitionen finns där har de 
flesta offentliga organisationer ännu inte påbörjat mätningen av Agenda 2030 
på grund av att de precis eller snart ska starta arbetet. En organisation berättar 
om mätbara mål: ”Som sagt, det är ju väldigt viktigt att det är mätbart, så man 
kan följa upp det. Så att man har ett mål och sen hur mäter man det, det måste 
vara uppföljningsbart på ett bra sätt”. En respondent, bland andra, poängterar 
också vikten i att inte sätta för höga mål:  

”Dels har vi miljömål som vi ska leverera och som hela Sverige har jättelångt 
kvar innan vi klarar det. Och då kan man ju fundera på om man satt målen 
lite för högt. Det är också viktigt, det är som med ett barn, om man börjar så 
högt så man aldrig kan nå målen blir ju inte det särskilt bra.” 

De olika organisationerna har i sitt arbete med Agenda 2030 olika fokus. En 
del har valt att fokusera på den egna organisationen först och främst med 
motiveringen att de inte kan säga till invånarna hur de ska göra innan de själva 
gjort samma sak vilket kan styrkas med vad en organisation säger:  

”Vi jobbar väl med oss internt, hålla koll på vad vi gör och att vi gör vårt jobb 
först, man börjar där. Sen kanske man kan gå ut mot invånarna och ta nästa 
steg. Så att vi källsorterar här hos oss innan vi menar att gör du det här 
hemma. Eller informerar om det.”  

Andra fokuserar på det externa genom att anordna evenemang för att sprida 
budskapet med Agenda 2030 till invånarna i första hand.  
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4.2.2.  Separation av hållbarhetens tre delar 

Hållbarhet anses av en respondent som ett slitet uttryck men beskriver även 
hållbarhet som den del där det ekonomiska, miljömässiga och sociala möts. 
Dock har respondentens offentliga organisation gjort en egen modell av 
hållbarhet, se figur 5, eftersom den äldre modellen, figur 1, som oftast 
används, inte speglar verkligheten. 

 
Figur 5: Illustration av hållbarhet ur Region Värmlands perspektiv (Region Värmland 2014, 
s.6). 

Respondenten beskriver figur 5 enligt följande:  

”Vi har ett mål längst inne och det är ju att nå ett gott liv egentligen och det är 
ju också namnet på hela strategin, den innersta kärnan, det är det vi vill 
åstadkomma, ett bra liv för människor, och det är ju i mångt och mycket 
social hållbarhet för människan. Sen vet vi alla med väldigt stor tydlighet, 
särskilt den här sommaren, och det som diskuteras nu, och det är att vi måste 
förhålla oss till miljön, det vill säga vad vår planet klarar av. Vi kan inte leva 
som vi gör nu egentligen särskilt länge till för det kommer bli katastrofer. Och 
det är något vi måste förhålla oss till. Och det är ytterramen för vad vi kan 
använda för resurser, hur vi kan leva, hur vi kan konsumera, alla möjliga olika 
aspekter när det gäller biologiskt mångfald, när det gäller olika typer av 
kemiska produkter, när det gäller klimatfrågan naturligtvis, artrikedom och så 
vidare. Det vet vi ju väldigt tydligt och då är det egentligen så att ekonomin, är 
det som är mellan här. Så det är medlet för att utvecklas till att vi når målet. Så 
det är så vi vill beskriva det.” 

En respondent undrar om det verkligen finns några mål som inte är hållbara 
och om någon egentligen vill sätta ett ohållbart mål. Respondenten sa:  

”Vi diskuterade det på en kurs, det här heter ju SDG, alltså sustainable 
development goals. Och så kan man fråga sig: finns det några andra goals 
egentligen än sustainable? Alltså skulle man kunna säga development goals 
istället? Finns det? Med det här synsättet tycker jag egentligen inte att det gör 
det.”  
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Många av de offentliga organisationerna arbetar med hållbara mål utan att 
nämna Agenda 2030 men menar att det med enkelhet går att koppla samman 
de existerande målen med agendan även om det i nuläget inte är gjort och 
ingen koppling finns mellan styrsystemen och Agenda 2030. En respondent 
säger ”Men det glappar här på det sättet, vi har inte jobbat, i alla fall är det min 
bild, att vi inte har jobbat in det”. 

Alla respondenterna arbetar med hållbarhetsfrågor på ett eller annat sätt, de 
flesta arbetar dock endast med miljömässig hållbarhet. Uppfattningen är också 
att hållbarhet verkar vara något som miljöstrategerna fokuserar mest på och en 
respondent menar ”Men den sociala biten jobbar ju socialförvaltningen med”, 
vilket liknar vad flera andra respondenter också sagt. Många av 
respondenterna berättar om svårigheterna med att få in den sociala 
hållbarheten och att de som arbetar med miljö verkar vara ansvariga för 
hållbarhet om man frågar någon annan som arbetar inom organisationen. 
Agenda 2030 och hållbarhet tycks arbetas med i tre separata delar i 
organisationerna istället för att angripas på ett gemensamt plan eller med ett 
helhetsgrepp. Ofta tar ekonomin mer plats vid utvecklingen av nya projekt 
eller liknande, och de andra två delarna av hållbarhet, den miljömässiga och 
sociala hållbarheten, kommer i andra hand. Agenda 2030 ska inkluderas i 
arbetet men organisationerna får inga extra pengar till just detta, dock framgår 
det inte av intervjuerna om det även gäller för hållbarhet om man bortser från 
begreppet ”Agenda 2030”. 

4.3.  Sammanfattning 

I den empiriska undersökningen har fyra kategorier identifierats. Engagemang – 
på ledningsnivå och förvaltningsnivå handlar om ledarskap och hur dess 
engagemang speglar hur arbetet ser ut i hela organisationen. Saknas 
engagemanget behöver någon annan person i organisationen vara drivande för 
att arbeta med hållbarhetsfrågan. Kommunikation är också en viktig del, hur 
meddelandet anpassas efter mottagaren spelar stor roll i hur engagemanget i 
organisationen ser ut. Implementering av Agenda 2030 i kärnverksamheten utgörs av 
en diskussion huruvida kortsiktiga mål ibland blir fokus eftersom bränder 
behöver släckas men att alla organisationer behöver arbeta med hållbarhet och 
Agenda 2030 i det långa loppet. Repetition är viktigt för att kunna bibehålla 
implementeringen av en sådan fråga. Den tredje kategorin, Involvering av 
hållbarhet och Agenda 2030 i målbilden innehåller en redogörelse för hur Agenda 
2030 bör användas som ett övergripande mål, eller målraster. När sedan 
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delmål skapas längre ned i organisationen skapas de inom ramarna för det 
övergripande målet vilket gör att alla mål i slutändan ska leda till Agenda 2030 
uppfylls. Separation av hållbarhetens tre delar är den fjärde och sista kategorin och 
beskriver hur begreppet ”hållbarhet” används i betydligt högre utsträckning än 
”Agenda 2030”. Fokus ligger ofta på de tre delarna av hållbarhet för sig och 
inte det övergripande fokus som med fördel ska eftersträvas i arbetet med 
både hållbarhet och Agenda 2030. 
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5.  Analys 

Kapitlet utgörs av en analys av den empiriska undersökningen relaterat till den teoretiska 
referensramen. Utgångspunkten är uppsatsens forskningsfrågor inom vilka empiri och teori 
diskuteras i förhållande till varandra. 

5.1.  Implementering av hållbarhetsfrågan och Agenda 2030 i 
offentliga organisationers styrsystem 

Flera respondenter menar att Agenda 2030 är ett bra styrdokument. Det är 
enligt Sachs (2015) en förutsättning att god styrning finns för att kunna uppnå 
hållbarhetsmålen. Respondenterna menar också att många förstår Agenda 
2030, och att det är fördelaktigt eftersom det kan användas som styrdokument 
såväl nationellt som internationellt. 

De offentliga organisationerna har enligt respondenterna en viktig roll mot 
invånarna, det är de som lättast kan nå ut till invånarna och kommunicera ut 
budskapet om agendan. Det överensstämmer med vad Ndevu och Muller 
(2018) och Smoke (2017) skriver, de menar att kommunerna har ansvar för att 
involvera invånarna vilket är en förutsättning för att kunna uppnå målen med 
Agenda 2030. Även Keskitalo och Liljenfeldt (2012) menar att det är 
kommunerna som bär ansvaret för invånarna och att involvera dem. Trots det 
har kommunikationen om Agenda 2030 varit bristfällig ut mot invånarna. Vad 
som har kommunicerats av de flesta offentliga organisationer är dock 
hållbarhet, vilket också kan påverka målen i agendan positivt. Effektiv 
kommunikation, både inom och utanför organisationens gränser, förutsätter 
dock att det som kommuniceras anpassas efter mottagaren (Jarlbro 2018). En 
del organisationer upplever det som ett problem när EU-direktiv ska 
implementeras eftersom språket ofta är för svårt för att alla ska förstå. Av den 
anledningen anpassar organisationerna budskapet till medarbetarna och 
invånarna och följer på så sätt vad Jarlbro (2018) skriver om anpassning. 
Enligt respondenterna finns i organisationen inte den förståelse som krävs för 
att använda begrepp som är tagna direkt ur EU-direktiv och att formuleringar 
måste anpassas innan de kommuniceras. Jarlbro (2018) menar att det är viktigt 
att samma begrepp används i kommunikationen av Agenda 2030 om det ska 
användas som övergripande mål. Samtidigt gäller detta främst vid 
kommunikation med externa parter (Jarlbro 2018) vilket gör att teori inom 
ämnet saknas för att kunna fastställa vad som stämmer. 
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I empirin betonar respondenterna hur viktigt det är med engagerade ledare 
och att det är en avgörande faktor för implementeringen av Agenda 2030 i de 
offentliga organisationerna. Även Szekely och Knirsch (2005) och Chandler 
(2017) menar att ledarna måste visa sitt stöd och vara aktiva i 
implementeringsprocessen. Det krävs enligt respondenterna även 
nyckelpersoner som befinner sig högt upp i leden som är drivande och 
engagerade i implementeringsarbetet. Om detta inte finns anses risken vara 
stor att arbetet med Agenda 2030 prioriteras bort. Några respondenter menar 
att ledarens uppgift är att sprida budskapet nedåt i organisationen, motivera 
och engagera medarbetarna i arbetet. För att engagera medarbetarna menar 
Latham (2003) att fokus även bör ligga på mjuka värden och inte bara mål och 
strategi. Detta kan tolkas som informell styrning, som via exempelvis kultur 
styr organisationen i önskad riktning (Lueg & Radlach 2015). Ledarskapets 
betydelse i implementeringen av Agenda 2030 är något Agenda 2030-
delegationen (2016) bekräftar, de menar på att ledarskapet är avgörande för att 
lyckas med implementeringen. Andra respondenter poängterar hur viktigt det 
är att medarbetarna är engagerade, speciellt om ledarna inte är engagerade. Via 
engagemang från både ledningen och medarbetarna kan hållbar utveckling 
enligt Lueg och Radlach (2015) integreras inom organisationskulturen med 
hjälp av kulturell styrning. 

Enligt respondenterna kan det finnas tendens att Agenda 2030 blir 
bortprioriterat till förmån för kortsiktiga och mer kritiska mål. Malmi och 
Brown (2008) menar att hållbar utveckling kan inkluderas i kärnverksamheten 
genom att involveras i styrsystemet genom planering, vilket Lueg och Radlach 
(2015) också pekar på kan ske genom att inkludera hållbarhet i målsättningen 
av både kortsiktiga och långsiktiga mål. Det behövs enligt Agenda 2030-
delegationen (2016) ett ledarskap som tänker långsiktigt, agerar 
gränsöverskridande och att arbetet med agendan inte endast sker på en 
avdelning utan sker i hela organisationen. Att agendan oftast hamnar på 
miljösidan ses av många respondenter som ett problem. Hållbarhet och 
Agenda 2030 ska inte vara något som ligger vid sidan av det dagliga arbetet, 
utan måste vara en del av kärnverksamheten (Sebhatu 2010). Separat arbete 
med olika delar av Agenda 2030 bidrar till att agendan förlorar sin innebörd 
eftersom den är menad att påverka helheten av verksamheten. Även 
Fagerström och Hartwig (2017) instämmer, hållbarhet måste finnas med i 
styrsystemen för att det ska implementeras i kärnverksamheten. Genom att 
flytta ansvaret, inte endast det formella, från miljösidan till en högre position i 
organisationen, finns möjligheten att kunna implementera Agenda 2030 i 
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organisationens styrverktyg och inkludera hållbarhet i den centrala 
planeringen. 

I empirin framkommer att kommunikation angående Agenda 2030 och 
hållbarhet hanteras på olika sätt och sker i olika tidsintervall i olika 
organisationer. För att bibehålla hållbarhet i kärnverksamheten och motivation 
hos medarbetarna krävs repetition (Dick et al 2018). Det krävs även en 
kontinuerlig kommunikation genom flera kanaler från ledaren (Gilley et al. 
2008), vilket i nuläget inte finns i de offentliga organisationerna. Lueg och 
Radlach (2015) pekar också på att organisationskulturen påverkas av 
kommunikation och med hjälp av detta kan hållbarhet implementeras via 
kulturell styrning.  

Agenda 2030 är enligt empirin inte implementerat i offentliga organisationers 
värderingar, vilket däremot hållbarhet är hos flera. För att lyckas implementera 
agendan ska den även vara en del av organisationens värderingar (Chandler 
2017). Rok (2009) menar också att det inte räcker med att ha bestämmelser 
och riktlinjer kring hållbart arbete utan det krävs även att organisationen 
arbetar aktivt med värderingarna. Många organisationer säger sig ständigt 
arbeta med sina värderingar och att de är starkt implementerade hos 
medarbetarna, de arbetar med andra ord aktivt med organisationens kulturella 
styrning (Malmi & Brown 2008). Organisationer bör även arbeta med 
organisationskultur, likt respondenterna gör med hållbarhet i värderingarna, 
med anledning av att det anses vara det effektivaste styrverktyget, på så sätt 
skapas en förståelse för hållbar utveckling i organisationen (Forslund 2013; 
Lueg & Radlach 2015).  Det kan liknas vid att organisationerna ska sträva efter 
att kulturen är något som ska sitta i väggarna (Dick et al. 2018). 

Utbildning inom Agenda 2030 i verksamheterna är något respondenterna 
anser är nödvändigt, då det för tillfället saknas kunskap om Agenda 2030 ute i 
verksamheterna. Andersson och Funck (2017) lyfter informativa styrverktyg 
och menar att kommuner kan använda sig av utbildning för att lyfta 
hållbarhetsperspektivet, skapa diskussioner kring ämnet och samtidigt utbilda 
medarbetarna. Det framgår från intervjuerna att syftet med utbildning är att 
medarbetarna ska ha kompetensen att kunna ta rätt beslut och få ett större 
engagemang för arbetet kring Agenda 2030. Får medarbetarna kunskap inom 
ämnet minskas den direkta styrningen genom att offentliga verksamheter inte 
behöver ha regler och uppförandekoder. Medarbetarna kan istället ta rätt 
beslut på egen hand vilket är en typ av administrativ styrning (Andersson & 
Funck 2017; Malmi & Brown 2008). En lösning som har gjorts är att delta i 
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olika nätverk tillsammans med andra offentliga organisationer, där de kan byta 
erfarenheter, idéer och inspireras av varandra. Det överensstämmer med vad 
Forslund (2013) skriver om imitation, vilket är en metod för att härma andra 
organisationers lyckade förändringar. I nätverken är deltagarna främst 
personer med liknande arbetsuppgifter och uppdrag inom miljö. Det gör att 
det utöver dessa träffar krävs integration inom den egna organisationens 
förvaltningar för att skapa nytänkande och för att lyfta det helhetstänk som 
agendan syftar till att främja. 

5.2.  De offentliga organisationernas arbete med hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 

I empirin framkommer att det kanske inte finns några ohållbara mål, 
åtminstone inte uttalade, eftersom det inte är socialt accepterat. Rockström 
och Klum (2015) instämmer, de menar alla behöver fokusera på hållbarhet för 
att kunna existera vilket bör räcka som incitament. Keskitalo och Andersson 
(2017) menar dock att hållbarhet är komplext och svårt att implementera och 
nämner specifikt offentliga organisationer. Vad som framkommer av 
respondenternas svar, är att de tre delarna som utgör hållbarhet och grunden 
för Agenda 2030 är separerade hos de offentliga organisationerna. Delarna har 
inte den önskvärda samverkan vilket i den empiriska undersökningen 
uppfattats som ett omedvetet problem. Det tycks med andra ord vara figur 1 
(Giddings et al. 2002) som används för att definiera hållbarhet i offentliga 
organisationer. Detta bidrar inte till det övergripande förhållningssätt som 
Agenda 2030 syftar till utan snarare tvärtom, de tre delarna blir separerade. 
Zhang et al. (2017) och Giddings et al. (2002) hävdar att ekonomin oftast 
prioriteras före de andra två delarna. Även de offentliga organisationerna 
menar att ekonomin är huvudorsaken till att inte fler initiativ kan tas. De ska 
arbeta med Agenda 2030 men det får inte kosta pengar. Som tidigare nämnts 
arbetas det dock med hållbarhet men inte under namnet Agenda 2030. Malmi 
och Brown (2008) menar att planeringen inte endast ska baseras på den 
finansiella aspekten, utan att alla tre delarna av hållbarhet ska vara inkluderade. 
Zhang et al. (2017) pekar dock på att en förändring tycks ske och att ett större 
fokus läggs på de andra delarna numer. Detta framkommer också i empirin, 
där miljömässig hållbarhet arbetas alltmer med men är fortfarande skilt från de 
andra två delarna. Med utgångspunkt i empirin tycks de tre delarna av 
hållbarhet inte vara tillräckligt tydligt integrerade med varandra för att kunna 
säga att Agenda 2030 är ett implementerat övergripande mål, även om de 
offentliga organisationerna menar att Agenda 2030 är möjlig att koppla 
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samman med de existerande målen. Det tyder på att Agenda 2030 och 
hållbarhetsfrågan inte är något som ännu genomsyrar organisationerna och 
dess styrsystem, vilket även Dick et al. (2018) menar är en utmaning. 

Definitionen av hållbarhet, så som en respondent beskriver det, liknar figur 1 
(Giddings et al. 2002). De båda hävdar att det finns brister i modellen 
eftersom den tillåter varierande fokus på de tre delarna. För att motverka 
separationen mellan delarna har både respondentens organisation och 
Giddings et al. (2002) tagit fram varsin alternativ modell. Respondentens 
modell, figur 5, har sin utgångspunkt i Giddings et al. (2002) modell, figur 2, 
där delarna samverkar och är beroende av varandra. Respondenten menar, 
precis som Giddings et al. (2002) att miljön utgör de yttre ramarna, men de två 
inre delarna skiljer sig åt i deras modeller. Respondenten menar att, i figur 5, 
ekonomin är medlet för att nå de sociala målen medan Giddings et al. (2002) 
menar att, i figur 2, ekonomin är beroende av samhället och utgör därför 
mittenringen. Utifrån respondentens organisations och Giddings et al. (2002) 
förslag ska hållbarhet ha sin utgångspunkt i figur 5 respektive figur 2, men det 
är utifrån de bådas resonemang och förklaringar svårt att skilja på om någon 
modell är mer rätt än den andra.  

De offentliga organisationernas idé om att använda Agenda 2030 som 
övergripande mål för att hjälpa agendan att genomsyra hela organisationen kan 
jämföras med vad Forslund (2013) skriver. Han menar, att genom att uppfylla 
delmål skapas möjligheter att även uppnå de större övergripande målen. 
Forslund (2013) poängterar också att delmålen ska formuleras inom ramarna 
för det övergripande målet. Organisationerna själva menar att de utifrån 
Agenda 2030 och sina egna förutsättningar kan skapa mål kopplade till 
agendan. ICSU och ISSC (2015) menar dock att det är en av agendans 
nackdelar, att de mål som finns inte kan implementeras rakt av utan kräver 
arbete för att anpassas efter organisationen. Det försvårar arbetet med 
agendan samtidigt som det är fördelaktigt eftersom fler organisationer kan ta 
del av mål som inte är särskilt specificerade. Smoke (2017) är en av 
förespråkarna för anpassning och menar att det är av betydelse för 
kommunerna att kunna anpassa målen till sina lokala förutsättningar. Även 
respondenterna poängterar hur viktigt det är att kunna anpassa arbetet med 
agendan för att på ett bra sätt kunna implementera den i hela organisationen. 
Även Sebhatu (2010) instämmer om att det krävs anpassning i styrningen för 
att applicera hållbarhetsfrågor eftersom det inte finns något optimalt sätt för 
alla organisationer att ta sig an frågan. Därmed kan det fastställas, utifrån både 
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empiri och teori, att agendan behöver kunna anpassas efter organisationen i 
vilken den ska implementeras även om det finns vissa svårigheter med 
implementeringsarbetet i offentliga organisationer. 

De flesta offentliga organisationerna tycks involvera flera personer i sin 
målsättningsprocess, även från olika avdelningar och nivåer. Det går i linje 
med vad Forslund (2013) skriver, att det är viktigt att möjligheten finns för 
medarbetarna att kunna påverka beslutsfattaren vilket också kan öka 
engagemanget. Även Malmi och Brown (2008) menar att involvering av fler 
medarbetare i planeringsprocessen kan bidra till större engagemang hos 
medarbetarna och skapar i sin tur ett bättre resultat för organisationen. Det 
finns goda förutsättningar bland offentliga organisationer att med hjälp av fler 
personer i målsättningen, även av hållbarhetsmål, implementera hållbarhet och 
agendan i organisationen. Detta kan skapa engagemang och på så sätt är det ett 
bra styrverktyg. Decentraliseringen vid processen gör enligt Zhang et al. (2017) 
att organisationen har möjlighet att arbeta med hållbarhet på flera olika nivåer 
än vad som vore möjligt om endast en person tog alla beslut. I den empiriska 
undersökningen framkom att det är viktigt för medarbetarna att se kopplingen 
mellan sin egen verksamhet och det övergripande målet, något som 
decentralisering kan möjliggöra. Decentraliseringen skapar enligt Latham 
(2003) en förståelse för vilka förväntningar som finns på medarbetarna själva 
och kan, i likhet med vad som framkom under den empiriska undersökningen, 
även hjälpa till att synliggöra kopplingen mellan delmål och större mål vilket 
skapar större engagemang. En organisation använder balanserat styrkort på 
flera nivåer i sin organisation, något som Forslund (2013) och Kaplan och 
Norton (1993) förespråkar eftersom det hjälper organisationen att satsa 
långsiktigt och se vilka mått som är relevanta för verksamheten. Det 
balanserade styrkortet kan med andra ord vara en metod för att bryta ned 
Agenda 2030 på förvaltningsnivå och på så sätt spridas i organisationen. 

Agenda 2030 och dess mål och delmål inkluderar enligt en respondent inga 
konflikter, något som motsägs av teorin. ICSU och ISSC (2015) menar att 
målen kan vara i konflikt med varandra och att uppnå ett mål kan bidra till att 
ett annat mål blir svårare att uppnå. Eftersom de tre delarna av hållbarhet 
verkar vara separerade i offentliga organisationer kan de olika delarna ha olika 
inriktning och dra åt olika håll. På så vis kan ett miljömål göra det omöjligt att 
uppnå ett socialt mål eftersom de inte är sammanlänkade och ett gemensamt 
arbete förvaltningarna emellan saknas. Dock är också teorin motsägelsefull, 
eftersom Mainali et al. (2018) redogör för att målen kan innebära positiva 
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synergier, precis som respondenten menar, men även att det kan krävas 
uppoffringar av en del mål för att nå andra eftersom det är omöjligt att alla mål 
uppnås.  

Många av de offentliga organisationerna har inkluderat hållbarhet men inte 
Agenda 2030 i sin strategi. Chandler (2017) poängterar hur viktigt det är att 
hållbarhet är inkluderat i organisationens strategi och att ett så kallat 
hållbarhetsfilter används i organisationen vilket tycks vara fallet med de flesta 
offentliga organisationer. Deras olika strategier verkar vara bestämda för ett 
antal år framöver och tycks inte gå att ändra på. Forslund (2013) skriver dock 
att vissa forskare menar att det går att ändra strategin med hjälp av formering. 
Det betyder att de offentliga organisationerna, om intresse finns, skulle kunna 
forma sin strategi utifrån hur organisationen fungerar och på så sätt inkludera 
Agenda 2030.  

En respondent menar också att det är viktigt att målen inte är satta för högt 
eftersom det kan minska motivationen hos medarbetarna, vilket Forslund 
(2013) kallar för att målet måste vara uppnåeligt. Respondenterna poängterar 
också hur viktigt det är att kunna mäta och följa upp målen som de arbetar 
efter, vilket går i linje med vad Forslund (2013) skriver, att mål måste vara 
mätbara. Det överensstämmer även med Rockström och Klum (2015), som 
förespråkar mätning av mål av den anledning att det annars inte förvaltas. 
Dock pekar både Keskiatlo och Liljenfeldt (2012) och Whitfield (2017) på att 
just hållbarhet är något som är svårt att mäta vilket också framkom under 
intervjuerna med de offentliga organisationerna. ICSU och ISSC (2015) menar 
att mål som inte går att mäta är vaga. Sådana ospecifika mål menar Wallace 
och Etkin (2017) ska undvikas, vilket det också verkar som att de offentliga 
organisationerna håller med om och eftersträvar, även om de i nuläget inte 
kommit så pass långt i implementeringen att de mäter målen i agendan. 

En del organisationer fokuserar först och främst på att kommunicera 
hållbarhet och Agenda 2030 till invånarna, medan andra implementerar 
hållbarhet i sin egen organisation innan spridning sker till invånarna. Detta kan 
liknas vid ledarskap, den offentliga organisationen är ledaren som, för att 
undvika att handla motsägelsefullt, behöver föregå med gott exempel och först 
integrera hållbarhetsarbetet internt. Därefter kan invånarna involveras för att 
implementeringen bland alla parter ska lyckas (Szekely & Knirsch 2005). Dock 
menar Dick et al. (2018) att det även är viktigt att alla i organisationen förstår 
visionen, vilket Agenda 2030 kan tolkas som, om det används som 
övergripande mål. Det kan med andra ord bli problematiskt att använda 
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Agenda 2030 som övergripande mål om inte förståelse finns i den offentliga 
organisationen.  
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6.   Slutsats 

I kapitlet presenteras de slutsatser som genererats utifrån uppsatsens syfte samt utifrån 
uppsatsens forskningsfrågor. Slutligen diskuteras uppsatsens bidrag, begränsningar och 
förslag till framtida forskning. 

6.1.  Offentliga organisationers arbete med hållbarhet och Agenda 
2030 

Syftet med uppsatsen är att förklara och förstå hur offentliga organisationer 
arbetar med hållbarhet och Agenda 2030. Hållbarhet finns delvis 
implementerat i de offentliga organisationernas styrsystem. Hållbarhet inom 
kulturell styrning arbetas aktivt med i form av värderingar. Vad som däremot 
kan arbetas mer med är informativ styrning, i form av utbildning, och även 
administrativ styrning. I planeringen, som också är ett styrverktyg, inkluderas 
många människor vilket skapar engagemang. Om medarbetarna också 
inkluderas i den centrala planeringen av hållbarhet, som i nuläget upplevs ligga 
vid sidan av kärnverksamheten, kan även detta arbete påverkas positivt av det 
ökade engagemanget och förståelsen det skapar. Ansvaret för Agenda 2030 i 
de offentliga organisationerna ligger på miljösidan och behöver prioriteras av 
ledningen för att kunna genomsyra kärnverksamheten. Det kan även bidra till 
att den separation som finns bland hållbarhetens tre delar elimineras och ett 
helhetsgrepp om Agenda 2030 och hållbarhet blir därmed möjligt. Vidare 
behöver den äldre hållbarhetsmodellen, figur 1, bytas ut till en mer realistisk 
modell inom hållbarhet, figur 2, där delarna integrerar och inte tillåts ta olika 
mycket utrymme. 

6.2.  Hållbarhet och Agenda 2030 i offentliga organisationers 
styrsystem 

Det är tydligt att Agenda 2030 saknas i de offentliga organisationernas 
kärnverksamhet. Däremot, finns hållbarhet implementerat på flera håll i de 
offentliga verksamheterna och dess styrsystem, vilket gör att organisationerna 
delvis arbetar i linje med Agenda 2030. På det sätt som de offentliga 
organisationerna arbetar idag finns ansvaret för agendan på vissa medarbetare 
som ska implementera agendan i hela organisationen. Ansvaret är med andra 
ord förflyttat från ledarna till utvalda personer, som ofta arbetar med miljö, 
vilket ökar svårigheterna med att implementera agendan eftersom det saknas 
involvering från resterande delar av både organisationen och agendan. 
Ansvaret för Agenda 2030, även det informella, behöver flyttas från miljösidan 
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till en högre position i organisationen för att möjliggöra implementering av 
Agenda 2030 i hela organisationen. 

För att möjliggöra implementeringen av agendan ytterligare behövs informativ 
styrning och utbildning, vilket kan skapa förståelse bland medarbetarna och 
gynnar ett självstyre där engagemang leder arbetet i rätt riktning. En 
förutsättning för det spridda engagemanget inom Agenda 2030 i offentliga 
organisationer är ett bra ledarskap. Även anpassad kulturell styrning och 
kommunikation, delvis från ledarna, behövs till både medarbetare och 
invånare för att kunna implementera Agenda 2030 som i nuläget kan ses som 
något avlägset som inte kan appliceras inom organisationerna eftersom 
förståelse saknas.  

En annan slutsats som kan dras angående varför Agenda 2030 inte finns 
implementerat i den offentliga kärnverksamheten, är avsaknad av Agenda 2030 
i värderingarna och därmed brist på kulturell styrning. Eftersom agendan, till 
skillnad från hållbarhet, inte finns implementerad i värderingarna saknas 
förutsättningar för att agendan ska genomsyra de offentliga organisationernas 
kärnverksamhet. Värderingar finns starkt rotade hos medarbetarna vilket 
tillsammans med det faktum att kulturell styrning är ett effektivt styrverktyg 
ger möjlighet att genom dessa lyckas implementera agendan i framtiden. 

6.3.  Hållbarhetsmål och Agenda 2030 i offentliga organisationer 

Det finns i offentliga organisationer en problematik kring hur de tre delarna av 
hållbar utveckling balanseras då de ofta behandlas som tre separata delar. Hur 
konstellationen av de tre delarna i hållbar utveckling ser ut kan ha en 
avgörande effekt för hur arbetet av implementering av agendan eller hållbarhet 
sker. De olika modellerna, se figur 1, 2 och 5, visar hur delarna integrerar med 
och är beroende av varandra, vilket i sin tur kan avgöra hur områden 
prioriteras i arbetet av implementering av Agenda 2030 och hållbar utveckling. 
En viktig slutats är att de offentliga organisationerna verkar arbeta efter en 
äldre modell av hållbarhet, se figur 1, där de tre delarna tillåts ta olika mycket 
utrymme och inte integrerar med varandra. Det bidrar till att det i nuläget inte 
är möjligt att ha Agenda 2030 som övergripande mål. Istället föreslås de 
offentliga organisationerna att arbeta enligt figur 2, vilket är i linje med hur 
Agenda 2030 är uppbyggd. 

Det kan konstateras att Agenda 2030 ännu är ett relativt okänt fenomen inom 
offentliga organisationer. Det går trots detta att dra paralleller från 
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organisationernas mål till de 17 målen i Agenda 2030, även om de inte uttalat 
arbetar med agendan. Det har att göra med att de flesta offentliga 
organisationer arbetar med hållbar utveckling och har uppsatta hållbarhetsmål 
men inte använder begreppet ”Agenda 2030”. Hållbarhetsmålen är dock 
nödvändigtvis inte en del av styrsystemet och tycks verka vid sidan av de andra 
målen i flera offentliga organisationer. Målen sätts gemensamt i organisationen 
men det är oklart huruvida medarbetarna inkluderas i planeringen gällande 
hållbarhet vilket kan bidra till varierad förståelse, beroende på om de varit 
inkluderade eller inte. Målen är också oftast fokuserade på enbart en del av 
hållbarhet och inte alla tre. För att Agenda 2030 ska kunna implementeras 
krävs kunskap, resurser och beslut, främst från ledningshåll. Då kan Agenda 
2030 anpassas efter den egna organisationen vilket även kommer bidra till att 
skapa en ökad förståelse bland medarbetare. Först då kan hållbar utveckling bli 
implementerat i och genomsyra hela de offentliga organisationerna på alla 
nivåer även om det idag på vissa håll finns delvis implementerat. 

6.4.  Uppsatsens bidrag, begränsningar och förslag till framtida 
forskning 

Uppsatsen har bidragit till att ge en tydligare bild av hur hållbarhet och Agenda 
2030 är implementerat bland offentliga organisationer och har därmed minskat 
kunskapsgapet på lokal nivå i Värmland. Eftersom ämnet präglas av ständig 
utveckling behövs alltid nya bidrag eftersom läget med största sannolikhet har 
ändrats sedan tidigare forskning gjorts. Dessutom anses det omöjligt att hitta 
ett optimalt sätt för alla organisationer att inkludera hållbarhet i styrsystem, 
vilket gör att uppsatsen bidrar till att sprida förslag till implementering på lokal 
nivå eftersom deltagarna delges resultatet. Det kan bidra till att de får idéer på 
hur de ska angripa hållbarhetsfrågan eller kanske vad de ska undvika. Det kan i 
sin tur göra att uppsatsen är betydelsefull för hur Sverige lyckas med sitt mål; 
att vara ledande i arbetet med Agenda 2030. 

I uppsatsen har kommuner stått i fokus, vilket endast är en del av offentliga 
organisationer. För att öka förståelsen ytterligare kan med fördel fler typer av 
offentliga organisationer inkluderas i framtida studier, alternativt att inkludera 
fler kommunala verksamheter. Hållbarhet och Agenda 2030 är ständigt 
föränderliga ämnen, vilket gör att ju längre fram i tiden forskning görs, desto 
längre bör hållbarhetsarbetet kommit. På så sätt kommer framtida forskning 
generera annorlunda och förhoppningsvis bättre resultat eftersom ämnena 
troligen spridits ännu mer inom de offentliga organisationerna. Om fler av 
medarbetarna kan ge sin synvinkel på ämnena bidrar det till en bredare inblick 
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vilket i uppsatsens fall inte varit möjlig då merparten av respondenterna är 
miljöstrateger. När de offentliga organisationerna kommit längre i 
implementeringen av Agenda 2030 kommer även mätningen av de 169 
delmålen möjliggöras vilket kan vara ett förslag till framtida forskning. Vid 
uppsatsskrivandets tidpunkt ansågs det inte undersökningsbart eftersom de 
flesta kommuner ännu inte börjat mäta de större målen i Agenda 2030 och 
därför troligtvis inte heller börjat mäta delmålen. En av uppsatsens 
begräsningar är det faktum att endast tre av fem delar använts ur Malmi och 
Browns (2008) styrsystem. Det beror på att det utifrån intervjuerna och 
respondenternas spetskompetenser inte framkom information om de övriga 
delarna, exempelvis cybernetisk styrning i form av budgetering. Det kan tänkas 
att resultatet blivit annorlunda om alla delar varit inkluderade vilket gör det till 
ett intressant framtida område att utforska. 
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Bilaga 1: Respondenttabell 

Respondent Namn Titel Intervjuform Längd 
Forshaga 
kommun 

Urban Ledin, 
Jonas Höglund 

Miljö- & byggchef, 
Klimatstrateg Personlig 35 min 

Hagfors 
kommun Louise Sjöholm Samhällsbyggnadschef Telefon 35 min 

Länsstyrelsen Kenneth 
Johansson Landshövding Personlig 40 min 

Karlstads 
kommun Per-Olof Haster Miljöstrateg Personlig 60 min 

Karlstads 
kommun Mia Marklund Internationell strateg Personlig 50 min 

Kils kommun Adam Fryke Miljöstrateg Personlig 35 min 

Kristinehamns 
kommun Stefan Johansson Miljösamordnare Personlig 55 min 

Region 
Värmland 

Dag Hallén 
Strateg för 
bioekonomi, klimat & 
energi 

Personlig 70 min 

Sunne 
kommun 

Gun-Britt 
Olsson, 
 
Annika Hulu 

Energi- & 
miljöingenjör, 
 
Utredare 
vattenskyddsfrågor 

Personlig 45 min 

Säffle 
kommun 

Lars-Anders 
Sjögren, 
Susanne 
Bäckström 

Miljöstrateg, 
 
Projektanställd 

Personlig 85 min 
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Bilaga 2: Intervjuguide till kommunerna 

Inledande frågor: 
•   Går det bra att vi spelar in intervjun? 
•   Går det bra att vi publicerar ditt namn eller vill du vara anonym? 
•   Berätta lite om din roll på kommunen? 

o   Hur länge har du arbetat på kommunen? 
o   Vilken titel har du? 
o   Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

•   Hur involverad är du i verksamhetsstyrningen på kommunen? 
o   Vilken roll har du i styrningsarbetet? 

•   Beskriv din roll i arbetet med Agenda 2030. 
•   Hur länge har du arbetat med Agendan? 

o   Vilka arbetsuppgifter hade du innan Agendan kom?  
o   Ersatte Agendan någon annan arbetsuppgift?  

•   Beskriv hur ni arbetar med agendan på kommunen.  
o   Är det någon speciell avdelning som är ansvarig för Agenda 2030? 

 
Mål 

•   Har ni några uppsatta mål för Agenda 2030? 
o   Integrerar de uppsatta målen med andra mål som är uppsatta inom 

kommunen? 
•   Hur ser processen ut vid skapandet av mål?  

o   Hur många är involverade i målsättningsprocessen? 
o   Har ni mål som gäller för hela kommunen eller har ni delmål för olika 

avdelningar inom kommunen? 
o   Kan du ge ett exempel på hur ett delmål kan se ut? 

 
Förändring 

•   Vad tror du är avgörande i implementering av Agenda 2030? 
 
Planering 

•   Har ni någon uppsatt plan för hur ni ska uppnå/klara de uppsatta målen 
inom Agenda 2030? 

o   Hur ser era kortsiktiga mål ut (1år)? 
o   Hur ser era långsiktiga mål ut?  

 
Kommunikation och ledarskap 

•   Är cheferna/ledarna delaktiga i den dagliga verksamheten? 
•   Hur delaktiga är cheferna/ledarna i arbetet mot att implementera Agenda 

2030? 
•   Hur kommunicerar ni med interna parter? (Inom kommunen, mellan 

avdelningarna.) 
o   Hur kommuniceras Agenda 2030 målen internt? 

•   Hur kommunicerar ni med externa parter? (Kommunens intressenter, som 
invånarna.) 
 

 



 63 

Engagemang och motivation 
•   Hur är inställningen till förändringen/agendan hos medarbetarna? 
•   Hur arbetar ni för att involvera de anställda i att nå hållbarhetsmålen? 
•   Hur arbetar ni för att involvera samhället/invånarna i kommunen mot 

Agenda 2030 målen?  
  
Etik (även administrativ styrning och kulturell styrning) 

•   Finns det några specifika värderingar inom kommunen? 
o   När informerar ni de anställda om era värderingar? 
o   Är Agenda 2030 inkluderad i värderingarna? 

•   Hur arbetar ni för att de anställda ska arbeta efter kommunens värderingar? 
•   Har ni några policies/papper de ska skriva under? 

o   Hur gör ni för att dessa policies ska implementeras? 
o   Är Agenda 2030 integrerad i era policies? På vilket sätt? 
o   Har ni utbildningar för de anställda i Agenda 2030? 

 
Avslutande frågor 

•   Är det något du vill tillägga som kan vara av vikt för uppsatsen som inte 
framkommit under intervjun? 
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Bilaga 3: Intervjuguide till Länsstyrelsen 

Inledande frågor: 
•   Går det bra att vi spelar in intervjun? 
•   Går det bra att vi publicerar ditt namn eller vill du vara anonym? 

 
Agenda 2030: 

•   Beskriv din roll i arbetet med Agenda 2030. 
 
Miljööverenskommelse: 

•   Flera kommuner har skrivit under en miljööverenskommelse med er, vill du 
berätta lite om den? 

o   Vad har länsstyrelsen för mål med överenskommelsen? 
o   Finns det långsiktiga- och kortsiktiga mål med överenskommelsen? 

•   Hur gör ni för att följa upp så överenskommelsen följs? 
•   Hur har ni satt upp de olika kommunernas handlingsplaner?  
•   Har det skett i samarbete med kommunerna eller har Länsstyrelsen gjort det 

själva? 
o   Vilka har varit med från kommunerna? Har de insyn i den dagliga 

verksamheten och för talan för medarbetarna? 
 
Engagemang och motivation 

•   Arbetar Länsstyrelsen för att involvera externa och interna parter mot målen i 
Agenda 2030? T.ex. anställda, invånare, företag. Eller är det delegerat och 
upp till kommunerna att göra? 

•   Hur tycker du engagemanget ser ut hos kommunerna för Agenda 2030? 
 
Förändring 

•   Vad tror du är avgörande i implementering av Agenda 2030? 
 
Avslutande frågor 

•   Är det något du vill tillägga som kan vara av vikt för uppsatsen som inte 
framkommit under intervjun? 

  



 65 

Bilaga 4: Samtyckes- och informationsblankett 

 
Hej! 
 
Tusen tack för att du ställer upp och deltar i vår undersökning. Vi heter Gabriella 
Spennare Olsson och Sandra Wiklund och vi läser sista terminen på 
civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet där vi nu skriver vår D-uppsats. 
Den handlar om verksamhetsstyrning och hur Värmlands kommuner implementerar 
Agenda 2030 och andra hållbarhetsfrågor. 
 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien 
är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, 
vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla 
uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan 
ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts 
och betyget har registrerats i Karlstads universitetets studieregister för att sedan 
förstöras. 
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddförordningen har du 
rätt till att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 
invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 
klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 
Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien: 
 
 
________________________________________________ 
 
Vid frågor eller funderingar, kontakta oss gärna via mail eller telefon. 
 
Med vänliga hälsningar, Gabriella Spennare Olsson och Sandra Wiklund 
gabriellaolssons@gmail.com, 073- 807 57 95 
sandra_wi_klund@hotmail.com, 070-307 92 09  
 
Handledare: Samuel Petros Sebhatu  
samuel.sebhatu@kau.se   



 

 


