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Sammanfattning 

I dagens samhälle är miljöfrågor ett högst aktuellt ämne då problem såsom klimatförändringar 
och utsläpp diskuteras så gott som dagligen. Många medborgare har börjat inse att de måste 
börja hushålla med jordens resurser på ett bättre sätt. Sveriges kommuner arbetar alltmer med 
miljöfrågor och begreppet hållbar utveckling dyker upp alltmer i diskussionen. I och med det 
väljer alltfler kommuner som att göra en miljöredovisning varje år. 

Vårt syfte är att studera hur Karlstad kommun styr för att uppnå effektivitet i sitt miljöarbete 
och undersöka hur redovisning används för att utvärdera miljöarbetet. För att kunna göra detta 
studerades till att börja med kommunens miljöredovisning.  

Efter det genomfördes en kvalitativ studie genom individuella intervjuer med sex av de 
personer som varit engagerade i miljöredovisningen, genom detta anses att intervjuer 
genomfördes med respondenter som är mest insatt i kommunens miljöarbete. Vidare utfördes 
en av intervjuerna med en styrande politiker i kommunen för att få en större inblick i 
kommunens miljöpolitiska mål. Det insamlade materialet jämfördes och kopplades sedan 
samman med teori om styrning, en modell över effektivitetsbegreppet ur ett 
resursomvandlingsperspektiv samt teorier om miljöredovisning och hållbarhetsredovisning. 

I vår undersökning kom vi fram till att när det gäller användandet av Karlstad kommuns 
miljöredovisning i utvärderingssyfte så kan vissa brister skönjas, många gånger används 
miljöredovisningen enbart som uppslagsverk och inte speciellt mycket för uppföljning och 
styrning. Vi tror även att det kan vara svårt att arbeta med miljön i Karlstad kommun då det 
finns så många mål och på olika nivåer. En avsaknad av dialog har även kunnat skönjas inom 
kommunen, både mellan politiker och tjänstemän samt tjänstemän sinsemellan. Då dialogen 
är en viktig del i styrningen finns risk att ett effektivt miljöarbete inte kan bedrivas fullt ut. 
Det har många gånger upplevts som svårt att få en bra bild över hur det ser ut, och en 
förståelse över att det inte alltid är så lätt att veta vad som bör prioriteras för dem som jobbar 
med miljöfrågor har uppstått under undersökningens gång. 
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1. Inledning 
 

Miljöfrågor är ett mycket aktuellt ämne och i inledande kapitel kommer en diskussion runt 
detta ges som sedan leder vidare till en problemdiskussion och som slutligen mynnar ut t ett 
syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Miljöfrågor har tillägnats ett stort intresse sedan slutet av 1980-talet, och under 1990-talet har 
begreppet hållbar utveckling även fått stor uppmärksamhet, både bland företag och hos 
privatpersoner (Wåhlstedt 2001). Kommuners miljöledningssystem är i många avseenden lika 
företagens, Brorson och Larsson (1998) menar att en kommuns miljöledningssystem i 
huvudsak ser ut som hos ett företag och detta tyder på att kommuner har privata företags 
miljöledningssystem som förebild. 
 
Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt, sa nyligen att utan styrmedel kan man inte 
åstadkomma förändringar för ett bättre, dvs. långsiktigt hållbart, klimat (Eriksson, 2007). 
 
Energiförbrukning och utsläpp är ett mycket stort problem i och kring världens växande 
städer, hur människor agerar är mycket betydelsefullt när det gäller möjligheten att påverka 
framtida utsläppsvolymer. Betydelsefulla enheter i en hållbar utveckling är bl.a. utfasning av 
fossila bränslen och hållbara transportsystem.  
 
De fyra partiledarna i alliansen, som också sitter i regeringen, lämnade ut en skrivelse i början 
av december 2007 angående satsningen av hållbar utveckling i städer. De blickar 
internationellt och menar att Sverige har och bör ha en offensiv roll inom arbetet för en mer 
hållbar utveckling i världen. De skriver vidare att minskningar som krävs kan nås, när det 
gäller utsläpp, inom en snar framtid utan att ådra samhället allt för stora kostnader.  De menar 
att det helt enkelt finns möjlighet till att motverka klimathotet utan att det ska ske på 
bekostnad av medborgares välfärd. Alla bör bidra med att styra samhället mot en mindre 
klimatpåverkande riktning, mycket kan t.ex. göras när det gäller energi och 
energieffektivisering. 
 
Regeringen kräver hållbarhetsredovisning från de statliga företagen och funderar just nu på att 
upprätta en vägledning både för privatpersoner och också företag som ska kunna hjälpa till 
med att klimatanpassa resor. Regeringen har i budgetpropositionen avsatt 340 miljoner kronor 
för arbetet med hållbara städer, den planerar även att tillsätta en speciell delegation som ska 
stödja denna verksamhet. Delegationen ska dessutom i samarbete med bl.a. kommuner ta 
fram koncept för hållbara städer förenat med teknik och kunnande (Reinfeldt et al. 2007). 
 
Utvecklingen ser ut att gå från styrning av resursinsatser via centraliserade budgeterings- och 
planeringsprocesser till att mer och mer övergå till effektivitetsmätning, utvärdering och 
uppföljning. Eftersom den offentliga sektorn ofta har ryktet om sig att vara kostsam och 
ineffektiv så har näringslivets styrpraxis legat till grund för dessa reformer då det råder en mer 
resultatinriktad styrning där (Modell & Grönlund 2006). 
 
Många företag har infört miljöledningssystem som ett led i miljöarbetet. Detta har lett till att 
det uppkommit behov av att kunna redovisa och värdera det ökade miljöarbete som görs. 

1 



Jakobsson och Jakobsson (1998) menar att det är viktigt att den miljöredovisning som görs 
måste förmedlas till de intressenter som finns. Det största motivet anser de är att effekter i 
form av konkurrensfördelar och monetär vinst ska kunna uppstå. Företag kan genom 
förmedling av sin miljöredovisning visa att de anstränger sig och arbetar aktivt med 
miljöfrågor. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I många länder har under den senaste 20-årsperioden en reformering av den offentliga 
verksamheten skett. Det är framför allt styrningen som genomgått förändringar. Detta är alltså 
något som skett globalt och benämns NPM, New Public Management. NPM är dock inte 
tydligt definierbart då det finns många olika variationer på grund av de skillnader som finns 
mellan olika verksamhetsdelar inom den offentliga verksamheten. Dessa reformer har 
framhållit uppföljningens roll i styrningen (Modell & Grönlund 2006). 
 
Kommuner styr i mångt och mycket sitt miljöarbete med hjälp av målstyrning. Det är inte 
alltid så att dessa mål är realistiska mål avsedda att nås men de används som styrande mål att 
arbeta mot. Det finns naturliga ramar, som sätts av bl. a. politiska faktorer, runt styrning i 
offentlig verksamhet. Det finns även tekniska problem som har inflytande på styrningen, t.ex. 
när det gäller effektivitetsmått (Modell & Grönlund 2006). 
 
Målstyrning är alltså inte helt enkel, Rombach (1991) pekar bland annat på att effekterna av 
målstyrning är osäkra. Han ifrågasätter om målstyrningens syfte verkligen uppnås. Vidare 
menar han att resultatet måste kunna mätas och kunna följas upp. Ett slags belöningssystem 
borde finnas vid eventuell måluppfyllelse och det innebär att de anställda ska kunna medverka 
och kan påverka målformuleringen. En skeptisk ställning mot målstyrning framhålls av 
Rombach (1991). 
 
En kommun har många olika intressenter och alla dessa intressenter har olika krav på 
organisationen. Det är kommunens uppgift att gå balansgång mellan dessa och försöka möta 
så många krav som möjligt. Det som karaktäriserar offentlig verksamhet (kommuner) är att de 
grundar sig på demokratiskt beslutsfattande samt att prestationer är svåra att mäta då 
verksamheten är mindre rutinartad (Modell & Grönlund 2006). 
 
I och med att miljöfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle och samhället står inför svåra 
utmaningar såsom att minska miljöförstöring och klimatförändringar tvingas människor inse 
att de tillsammans måste arbeta för en hållbar utveckling. Detta har i sin tur lett till att allt fler 
kommuner väljer att göra en miljöredovisning. Men att miljöredovisa behöver inte alltid 
betyda det samma som att jobba mot en hållbar utveckling. Bergström et al (2002) menar att 
miljöredovisning kan ses som ett sätt att hushålla i kommunerna men att andra orsaker till 
miljöredovisning och miljöengagemang även finns. För många kommuner har miljöfrågor 
blivit ett konkurrensmedel. Genom att visa sitt miljöengagemang och miljöarbete och 
därigenom locka nya kommuninvånare. 
 
Svårigheterna med miljöredovisning är att på ett bra sätt beskriva hur resurser använts och 
vilka effekter som det leder till. Kommunerna vill ju ha något att visa upp för sina intressenter 
och visa vad de uppnått med miljöarbetet. En miljöredovisning ska synliggöra kommunens 
miljöarbete och visa för invånare och andra intressenter vilka ansträngningars om görs inom 
området. De gröna nyckeltalen kan vara ett sätt för miljöredovisningen att närma sig 
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företagsekonomins språk samt ett instrument till uppföljning och beslutsunderlag 
(www.skl.se). 
 
I SOU1 1999:127 kom regeringen med förslag på lämpliga miljörelaterade nyckeltal för att 
arbeta med miljöfrågor, så kallade gröna nyckeltal. De gröna nyckeltalen ska kunna användas 
som vägledning för politiska beslut på samma sätt som ekonomiska nyckeltal. De ska ge en 
enkel och lättfattlig blick över utvecklingen inom miljöområden som både allmänhet och 
beslutsfattare har nytta av (SOU 1999:127). 
 
Wåhlstedt (2001) menar att det måste finnas ett sätt att hantera nyckeltalsdata på ett smidigt 
sätt om de ska gå att använda till styrning och uppföljning. Förhoppningen med de gröna 
nyckeltal som kommunförbundet tagit fram är att de ska vara en sporre för kommunerna att 
kunna jämföra sig både med andra kommuner och göra jämförelser år för år. På lång sikt är 
det ett sätt att utveckla och förbättra miljöarbetet. Svårigheterna ligger i att på ett rättvist sätt 
jämföra kommuner som har helt olika förutsättningar av t.ex. trafikens miljöpåverkan 
(www.skl.se). Det blir alltså orättvist att jämföra en glesbygdskommun med en 
storstadskommun. Utifrån detta uppstod ett intresse över att studera hur en kommuns 
miljöarbete och miljöredovisning ser ut samt hur redovisningen används i styrningen. Valet 
föll på Karlstads kommun då den är Värmlands folkrikaste i samspel med en misstanke om att 
mindre kommuner i regionen inte skulle ha ett tillräckligt omfattande miljöarbete för att 
kunna dra slutsatser utifrån. 
 
Utifrån ovanstående diskussion har följande frågeställning uppstått: 
 
Hur använder sig Karlstad kommun av sin miljöredovisning i styrningen mot en hållbar 
utveckling? 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet är att studera hur Karlstad kommun styr för att uppnå effektivitet i sitt miljöarbete och 
undersöka hur redovisning används för att utvärdera miljöarbetet. 

                                                 
1 Statens offentliga utredningar 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt för studien, inklusive vilka metoder som använts 
vid empiriinsamling och motiveringar till metodval utifrån en rad frågor som författarna 
formulerat till sig själva. 
 

2.1 Vad är det vi ska göra och vad krävs för att kunna genomföra 
det? 
 
Vår uppgift blev att undersöka förhållanden kring Karlstads kommuns miljöredovisning. För 
att kunna göra detta krävs en undersökningsmetod som låter undersökningen gå på djupet och 
söka bakomliggande orsaker till de problemställningar vi vill undersöka. En explorativ metod 
är lämplig när vi är intresserade av att skapa klarhet i vad som ligger bakom ett fenomen. 
Intervjuer är mer som öppna samtal mellan respondenter och undersökare och en grund inom 
metoden. Vi ville ha en metod som var mottaglig för ny information under studiens gång då vi 
inte på förhand ville begränsa oss till vad vi kunde förvänta oss för svar. Vi valde att enbart 
ställa frågor med öppna svar för att få en nyanserad bild av området. Vidare så har vi, precis 
som alla andra undersökare, förutfattade meningar om vad som är viktigt att koncentrera sig 
på innan en studie inleds (Jacobsen 2002). Detta ledde oss till val av kvalitativ metod med 
intervjuer som en naturlig del då denna metod motsvarade det vi sökte. 
 
Vidare så konstaterades att det behövdes en bra teoretisk grund att stå på innan datainsamling 
startade samt en genomtänkt intervjumall med relevanta frågor till de kommande intervjuerna. 
 
En fråga som uppstod här var: vilka ska vi intervjua? 
 

2.2 Hur skaffade vi oss en bra grund att stå på? 
 
Vi skaffade en grund att stå på genom teorisökning inom områden som offentlig verksamhet, 
miljöredovisning och hållbar utveckling. Vi fann relevant information både på nätet och i 
böcker. På kommunförbundets hemsida på nätet erhölls bra information om kommuners 
miljöarbete, bland annat deras arbete med gröna nyckeltal. Där fanns även flera SOU-
utredningar2 som vi kunde gå vidare till och hitta mer information. I Universitetsbibliotekets 
databaser fanns relevanta artiklar som berörde vårt ämne. På Karlstad kommuns hemsida 
hittade vi både allmän information om kommunens arbete men även om deras miljöarbete. En 
beställning av deras senaste miljöredovisning i pappersform och en grundlig analys av den 
samme ägde rum. 
 

2.3 Hur genomfördes vårt datainsamlande och vilket urval gjordes? 
 

Det första som krävdes var att göra ett val av vilka som skulle intervjuas. Efter att ha studerat 
miljöredovisningen fann vi att Karlstads kommun delar upp redovisningen i elva områden. Vi 
utgick då från de personer som lämnat information till miljöredovisningen då vi ansåg att de 
borde vara insatta i miljöfrågor. Vissa svårigheter uppstod då många av de önskade 
                                                 
2 Statens offentliga utredningar 

4 



intervjupersonerna inte var tillgängliga under den period som avsatts för studien. Slutligen 
kom sju personer att intervjuas. Valet föll på dessa sju personer utifrån vilka områden de är 
ansvariga för inom miljöredovisningen i Karlstad kommun och i de fall som, någon av en 
eller annan anledning inte kunde intervjuas, valdes deras ställföreträdare.  
 
Valet av intervjupersoner föll på en ansvarig politiker, två tjänstemän som ansvarat för 
sammanställandet av miljöredovisningen samt fyra tjänstemän, var och en ansvariga, inom 
delområdena luft, vatten, energi och transport. Vi valde dessa fyra områden på grund av att de 
bedöms vara de viktigaste delarna inom Karlstads kommuns miljöredovisning, helt enkelt ett 
subjektivt val, ett val som grundats på våra egna åsikter. Vi anser att vi, genom att intervjua 
ansvariga inom miljöredovisningen och kommunen, strävat efter och förhoppningsvis uppnått 
giltighet och relevans i vår studie (Jacobsen 2002). 
 
Genom att intervjua sju personer hoppas vi kunnat skapa tillförlitlighet och trovärdighet för 
vår undersökning. Vidare har vi genom att förhålla oss kritiskt till källorna och deras förmåga 
att ge riktig information samt att sträva efter att få fram relevant information arbetat för att ge 
uppsatsen validitet (Jacobsen 2002). 
 
I samband med arbetet av bokning av intervjuer upprättades också den intervjumall som 
användes under våra intervjuer. I vårt arbete med att boka intervjuer fick vi reda på att deras 
miljöredovisning ska göras om helt och hållet. Detta gjorde att vi fick ändra om lite i våra 
intervjufrågor och lägga till frågor om varför den ska göras om. I den första intervjun fick vi 
indikationer på att det inte var helt klart gällande ansvarsförhållanden när det gäller 
miljöredovisningen och detta gjorde att vi då valde att lägga till en fråga gällande det i 
efterföljande intervjuer för att det anser vi vara intressant. 
 
Ett annat problem som uppstod var att det var svårt att boka möten med respondenterna, detta 
fick till resultat att en intervju fick genomföras via telefon. 
 
Läsaren bör ha i åtanke att slutsatserna baseras på de svar som respondenterna gett utifrån hur 
de tolkat och förstått våra frågor och kan inte tas för en universell sanning. 
 
När nu intervjuerna var genomförda uppstod frågan: hur ska vi presentera och analysera 
materialet? 
 

2.4 Val av presentations- och analyssätt 
 
Vi valde att presentera empiri och analys som en sammanflätad del då det enligt vår åsikt 
kommer att ge en tydligare koppling mellan de olika delarna i vår uppsats, en röd tråd som 
löper genom hela uppsatsen. Uppställningen i empiri- och analysavsnittet följer den 
uppställning som återfinns i teoriavsnittet. Det tror vi också ger en lättare och roligare läsning 
för läsaren. Det är också därför vi valde att sammanfatta intervjuerna, vi anser att det inte ger 
så mycket att bara läsa intervju efter intervju rakt upp och ner. 
 
Men hur skulle vi nu genomföra analysarbetet så att vi uppnår vår önskan om att presentera 
materialet på ett bra och tydligt sätt? 
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2.5 Hur bearbetades materialet? 
 
Analysarbete startade med en analys av det empiriska material som införskaffats, vi såg på 
vilka svar som angivits på fråga efter fråga och försökte utifrån det belysa vad som skiljer 
respondenterna åt och vilka svar som många svarat lika på. Vi försökte att bena upp vad som 
hörde till vilken del inom den modell som vi har med i teorikapitlet och se sammanhangen. 
Jacobsen (2002) nämner att vid kvalitativa studier kan informationen vara svårtolkad då den 
är så nyansrik och det har vi upplevt under arbetes gång. För att lösa problemet utförde vi ett 
omfattande arbete där vi gick igenom vårt råmaterial från intervjuerna och sökte svar på vad 
respondenterna svarat i olika frågor. 
 
Vidare så knöts analysen av empirin ihop med teorin i hopp om att kunna ge en tydligare 
koppling och på så vis en klarare bild av materialet. Vi hade också i åtanke när analysarbete 
pågick, de eventuella undersökningseffekter, som intervju- mallen/arbetet kan ha påbringat. 
En åtanke på att det kan vara vår undersökning som skapat det resultat vi fått fram beroende 
på i vilken ordning vi ställt frågorna och hur de är utformade Jacobsen (2002). Det var i 
återkopplingen mellan teori och analys som våra slutsatser växte fram. 
 

2.6 Hur kom vi fram till våra slutsatser? 
 
Slutsatserna framkom på ett naturligt sätt då vi analyserade empirin och kopplade den till 
teorin. Vi kunde se på vilka områden det fanns meningsskiljaktigheter samt på var det fanns 
brister och dra slutsatser utifrån det. 
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3. Referensram 
 
I detta kapitel beskrivs den referensram som ligger till grund för vår empiriska studie. 
Inledningsvis tas målstyrning upp som ett verktyg för organisationer att styra mot uppsatta 
mål. Vidare presenteras en modell över effektivitet ur ett resursomvandlingsperspektiv. 
Därefter följer en beskrivning över vad miljöredovisning innebär och dess syften. Slutligen 
följs detta av en redogörelse av hållbarhetsredovisning, eftersom det i dagens miljömedvetna 
värld riktas alltmer uppmärksamhet på att hushålla med jordens resurser, samt gröna 
nyckeltal.  
  
Dagens miljöpolitik har växt fram i och med att människor börjar inse allvaret med olika 
miljöhot såsom uttunning av ozonlagret, växthuseffekten, försurning och övergödning. 
Miljöpolitiken har därför under senare år inriktats på att formulera mål och utforma medel för 
att försöka förhindra dessa hot (SOU 1999/2000:13). Nya begrepp har uppkommit, såsom 
miljöstyrning, miljöekonomi och miljöredovisning, för att kunna beskriva och följa resultatet 
av denna utveckling. Kostnader och resultat av miljöarbete är inte alltid lätta att urskilja från 
resten av redovisningen. Wåhlstedt (2001) menar att miljöfrågor riskerar att hamna avskilt 
istället för att genomsyra hela den kommunala verksamheten. Detta beroende på att det i flera 
svenska kommuner har skrivits motioner med inriktning mot miljöredovisning utan egentliga 
kunskaper och hållbara teorier. Det har resulterat i traditionella sammanställningar om 
miljötillståndet och som utan någon tydlig koppling sedan lagts som bilaga till den 
traditionella ekonomiska redovisningen (Wåhlstedt 2001). 
 

3.1 Teori 
 
I detta delkapitel beskrivs den teori som vi förankrar undersökningen i. 

3.1.1 Målstyrning 
 
Målstyrning syftar till att styra en verksamhet genom att använda sig av mål. Denna form av 
styrning ses som ett sätt att tillvarata medarbetares kompetens. Vidare sägs att det finns en 
förhoppning om att kunna anpassa målstyrningen till lokala behov och förutsättningar för att 
på detta sätt kunna nå bättre effektivitet. Denna form av styrning ses samtidigt kunna ge en 
chans till ökat inflytande för den offentliga sektorns nyttjare. Det är vanligt med formulerade 
konkreta kvalitativa delmål men också volymer och kvantiteter förekommer ofta, dessa tre 
olika delar förkommer också i de slutliga målen. Det är inom målstyrningen naturligt med 
mätning och uppföljning av resultat (Henning 1991). 
 
Målstyrning är av stor vikt vid förändringsprocesser och det är viktigt att det finns metoder 
för resultatuppföljning inom organisationer som använder sig av denna styrningsform. 
Mätning är helt enkelt ett villkor för målstyrning. Inom offentlig förvaltning används inte 
vinst som i andra verksamheter är ett godtaget mål/mått då verksamheten syftar till att skapa 
nytta och inte generera vinstmedel (Henning 1991). 
 
Henning (1991) menar att det finns tre olika slag av uppföljning vid denna målstyrning; 
 

• dialog  
• kvantitativa resultatmått 
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• statistikproduktion, dvs. resultatindikatorer som tillsammans målar upp en bild av 
resultatet 

 
Det förekommer att dessa tre kombineras (Henning 1991). 
Målstyrning och resultatuppföljning är uppenbarligen, med ovanstående avsnitt som 
bakgrund, tätt sammankopplade.  

3.1.2 Modell över effektivitet ur ett resursomvandlingsperspektiv 
 
I arbetet mot en hållbar utveckling är mätning och uppföljning viktiga, därför används en 
modell över effektivitet ur ett resursomvandlingsperspektiv för att lättare kunna belysa detta. 
Denna modell nedan är skapad av Modell och Grönlund (2006) och belyser de delar som kan 
ingå i en offentlig verksamhets arbete med en viss verksamhetsgren, i detta fall miljön. 
 
 

 
 
 

Resurser Aktiviteter Prestationer Effekter 

Resursmål/mått Aktivitetsmål/mått Prestationsmål/mått Effektmål/mått 

Resursutnyttjande 

Produktivitet

Inre effektivitet Yttre effektivitet

fig. 3.1 Effektivitetsbegreppet ur ett resursomvandlingsperspektiv. Källa: Modell & Grönlund 
(red)(2006), s15. 
 
I ovanstående modell nämns bl.a. resurser, enligt Modell och Grönlund (2006) anges en resurs 
oftast i dessa sammanhang som en finansiell term, här då en kostnad för någon del (aktivitet) i 
miljöarbetet. Ax et al. (2005) menar att exempel på resurser kan vara personal, lokaler, 
utrustning och inventarier, i tjänsteproducerande organisationer är den centrala resursen 
personal. Resurser och aktiviteter beaktar endast insättningen av olika resurser i miljöarbetet 
och sätter det inte i relation till vilka prestationer som blir resultatet. Här ser man då bara till 
resursutnyttjandet. Ax et al. (2005) menar vidare att aktiviteter kan beskrivas som ”olika slag 
av arbetsuppgifter och arbetsmoment”. 
 
Utifrån detta definierar vi, författarna, resurser som vad som krävs för att starta upp en 
aktivitet. Exempel på resurs är pengar, personal och övrig utrustning som krävs för att kunna 
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inleda en aktivitet. Definitionen av aktivitet blir av samma sort som den som Ax et al. (2005) 
har; ”olika slag av arbetsuppgifter och arbetsmoment”. 
 
Produktiviteten tar hänsyn till vad som blir resultatet av de resurser man avsatt till, i detta fall, 
miljöarbetet. Den ses vanligen som ett jämförelsetal mellan prestationer och insatta resurser, 
dessa tal kan räknas ut både för enskilda aktiviteter och hela organisationer. Ax et al. (2005) 
skriver som följer angående prestationer: 
 
”Med begreppet prestation avses vad som har åstadkommits, har utförts eller genomförts 
eller som i framtiden ska åstadkommas, utföras eller genomföras, helt enkelt vad som har 
presterats eller ska presteras. En prestation kan vara i stort sett vad som helst.” 
 
Utifrån detta definierar vi, författarna, prestationer som vad som har presterats/gjorts inom 
miljöarbetet. 
 
Vidare menar Modell och Grönlund (2006) att dessa två delar, resursutnyttjandet och 
produktiviteten, handlar om att ha skickligheten att ”göra saker rätt”. Han benämner detta den 
inre effektiviteten. Detta handlar i grunden om att hushålla med sina begränsade resurser. 
Även Ax et al. (2005) menar att den inre effektiviteten handlar om att ”göra saker rätt” och 
skriver att det bl.a. associeras med att det råder ”ordning och reda” inom organisationen.  
 
Den effekt som Modell och Grönlund (2006) benämner yttre effektivitet handlar om att ”göra 
rätt saker” och detta uppnår organisationen om den lever upp till de olika mål som 
organisationens intressenter tillhandahåller. Effekter är det värde som kommunens miljöarbete 
ger individuella intressenter eller hela kommunen, i detta fall kan exempel på intressenter vara 
staten eller medborgarna i kommunen (Smith 1996a). Även Ax et al. (2005) anser att det är en 
organisations relationer till omgivningen som den yttre effektiviteten handlar om, det är vad 
som upplevs som kundvärde med tanke på kvalitet och service. För att förklara 
effektbegreppet så säger Smith (1996a) att effekter som uppkommer i samhället är utfallet av 
en värdering av prestationerna inom offentlig verksamhet med hänsyn tagen till kvalitén på 
prestationerna. 
 
Utifrån detta definierar vi, författarna, effekt som vad som blir utfallet av de prestationer som 
uppstår till följd av miljöarbetet. 
 
Modell och Grönlund (2006) skriver också att det inte alltid är fallet att det finns 
marknadspriser på de yttre effekter som uppkommer och då hänvisar de till att använda icke-
finansiella mått för att skönja kort- och långsiktiga effekter av en viss verksamhet. 
 
Det finns en vridning inom offentlig redovisning mot att redovisa det kvantifierbara. Detta 
innebär att det behov som finns att se på alla aspekter som effekter av, i detta fall, miljöarbete 
har vanligtvis inte uppnås. Många av de kvantitativa måtten ger oss inte någon information 
om kvalité (Smith 1996b). 
 
Effekter mäts av två anledningar inom den offentliga sektorn, för det första för att se om 
förväntade effekter har uppstått och för det andra för att underlätta beslut om framtida 
fördelning av resurser. Smith (1996a) menar vidare att det finns svårigheter med effektmått. 
Hur kan organisationen veta att det är just de resurser som den satt in som resulterar i de 
effekter som noterats? Detta gäller definitivt miljöarbetet då det påverkar samhället i stort. 
Vidare säger Smith (1996a) att det kan skilja mycket i tid från det att det sker en aktivitet tills 
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det att effekten av den samme kan ses, det finns också en stor del i detta som kan hänföras till 
slumpmässiga variationer.  
 
Alla beslut som tas inom den offentliga verksamheten ger konsekvenser och det är svårt att 
förutse konsekvenserna av dessa beslut. Smith (1996b) menar att anledningen till att söka 
mäta effekten av offentlig verksamhet bottnar i att kunna styra den framtida verksamheten. 
Vidare sägs att det som verkligen betyder något i dessa sammanhang är att samhället i stort 
drar nytta av de effekter som miljöarbetet resulterar i. 
 
Smith (1996a) klargör att det inte finns något som objektiv effektmätning då intressenter 
påverkar det som målsätts och mäts. Detta bör begrundas när granskning av en redovisning 
sker. Det finns enligt Smith (1996b) två huvudanledningar till att mäta effekter. Det första är 
att kunna urskilja effektiva sätt att tillhandahålla offentlig service, så som miljöarbete och 
dess förhoppningsvis positiva utfall och det andra är att identifiera den kompetens som 
möjliggör att denna service kan levereras. Vidare sägs att det inte finns något unikt sätt att 
utvärdera offentlig service, det som istället kan förväntas av mätningsresultat är att de 
tillhandahåller intressenter uppdaterad och korrekt information som intressenterna själva 
sedan kan dra slutsatser utifrån. 
 
Det har skett framsteg inom en del områden när det gäller offentlig redovisning och Smith 
(1996b) menar att analys av effekter inom offentlig redovisning då, 1996, befann sig i sina 
tidiga år. Denna analys kan i många fall inte upplevas som lätthanterlig. Om det föreligger så 
att det inte finns möjlighet att förändra system inom den offentliga verksamheten när lyckade 
mätningar och tolkningar genomförts så förlorar mätning av effekter sitt huvudsakliga syfte, 
den blir okapabel till att skapa nytta (Smith 1996b). 
 
I studerandet av artiklar inom området ses att arbetet med och studerandet av effekter inom 
offentlig redovisning i världen har pågått och förmodligen utvecklats allt sedan starten, ett 
exempel på det är artikeln Analysis of public management change processes: the case of local 
government accounting reforms in Germany (Ridder et al 2005). Bl.a. så nämns att trenden 
inom utveckling av offentlig redovisning globalt går mot att bli mer lik företags redovisning. 
Ridder et al. (2005) talar om att bristen på effektivitet har lett till de förändringar som sker 
och tvingar kommunerna att utveckla nya strategier och implementera moderna verktyg i sitt 
arbete och då är företag en förebild. 

3.1.3 Miljöredovisning 
 
Miljöproblem såsom luftföroreningar, försurningar och klimatpåverkan tas upp i dagspress i 
stort sett varje dag. Miljöfrågor blir ett allt viktigare inslag hos både företag och 
privatpersoner. Både intresse och behov av att försöka utveckla ett mer miljömedvetet 
levnadssätt och arbeta mot en hållbar utveckling pågår ständigt. Detta har i sin tur lett till att 
det uppkommit ett behov av att kunna beskriva och följa upp detta arbete. På så sätt har 
miljöredovisning kommit i fokus (Wåhlstedt 2001). 
 
Enligt Bergström et al. (2002) kan redovisningens syften sägas vara ansvar, resultatberättelse 
och styrning. Med ansvar menas att visa för sina intressenter att affärerna har skötts på ett 
lagligt och etiskt riktigt sätt. Resultatberättelsen visar ägare och ledning hur väl resurserna 
förvaltats och om ledningen kan ges fortsatt förtroende. Redovisningen kan även användas 
som styrningsverktyg för att se hur resurserna används och utefter det styra verksamheten mot 
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effektivare arbete. Dessa syften kan även överföras till miljöredovisning (Bergström et al 
2002). 
 
Ekonomi handlar av tradition om pengar. Pengaflöden är relativt lätta att överblicka och 
därmed lätta att redovisa. När begreppet miljöredovisning kommer upp är uppstår däremot 
problem eftersom det är svårt att sätta ett pris på miljön (Wåhlstedt 2001). 
 
Huvudsyftet med miljöarbetet är att försöka förbättra miljötillståndet och skapa en hållbar 
utveckling för framtida generationer. Det kan dock vara lätt att tappa bort detta huvudsyfte när 
arbetet med olika miljöledningssystem och organisationsförändringar sätter igång. Därför bör 
alltid effekterna av miljöarbetet vara i fokus. En tydlig miljökommunikation visar att 
kommunen tar miljöfrågor på stort allvar. Att visa öppenhet i redovisningen visar också att 
organisationen är medveten om problemen men ändå känner sig trygg i en föränderlig miljö. 
En god uppföljning av miljöarbetet påverkar möjligheterna att kunna förbättra arbetet och i 
sin tur vidareutvecklas. Att miljöredovisa ger en möjlighet att informera anställda och ledning 
om hur långt man kommit i miljöarbetet och på detta sätt motivera sina medarbetare att 
fortsätta jobba mot uppsatta miljömål (Jakobsson & Jakobsson 1998). 
 
Enligt Sveriges Finansanalytikers förening (SFF) bör en miljöredovisning utgå från 
marknadens behov. Företagens kunder ställer allt större krav på att produkterna ska vara 
tillverkade på ett miljövänligt sätt och att de inte skadar miljön. SFF pekar på att 
miljöanpassning är ett viktigt säljargument och därför är en positiv miljöprofil en viktig del i 
marknadsföringen. Att undanhålla miljöinformationen kan leda till att kunderna istället väljer 
ett annat företag med väl sammanställd miljöredovisning (Westermark 1999).   
 
”Det vi mäter styr vi efter” (Jakobsson, J & Jakobsson, Å 1998). Att använda sig av mått gör 
att man får en tydligare bild av hur miljötillståndet ser ut, vilken miljöpåverkan, 
resursanvändning och miljöarbete företaget eller kommunen har (Jakobsson, J & Jakobsson, 
Å 1998). Detta leder i sin tur att det blir lättare att se förbättringar och vilket håll miljöarbetet 
går, och därmed styra arbetet i rätt riktning. 

3.1.4 Hållbarhetsredovisning 
 
Begreppet hållbar utveckling myntades i samband med Brundltlandrapporten 1987. I den 
beskrivs hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 
(www.naturvardsverket.se).  Sedan rapporten kom har arbetet med en hållbar utveckling blivit 
en fråga på alla plan – från högsta politiska internationella nivå till enskilda företags 
miljöpolicy (Miljöledningsguiden 1998). Fler och fler företag och kommuner går över från 
ren miljöredovisning till hållbarhetsredovisning som även omfattar det sociala och 
miljömässiga ansvaret (www.skl.se). För att miljöarbetet ska leda till en hållbar utveckling, 
krävs strategier och mål som kan visa om och när organisationen är på rätt väg i miljöarbetet 
(Miljöledningsguiden 1998). 
 
Arbetet för en hållbar utveckling är en stor utmaning för kommunerna. Det är inte alltid lätt 
att väga samman ekonomi och miljö. För att klara detta behövs bra verktyg och processer för 
utvärdering av alternativ samt styrningen av arbetet. Styrningen för hållbar utveckling handlar 
om att utgå från tydliga mål och utifrån dessa genomföra åtgärder och därefter följa upp 
resultatet (Klepke 2005).  
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Hållbar utveckling handlar om så mycket mer än förändring av kommunens policy och 
aktiviteter. Det krävs en fundamental ändring både i våra individuella och kollektiva 
värderingar och i vår kultur. Hållbarhetsredovisning har under de senaste åren lyfts fram för 
att få till en attitydförändring hos företag och kommuner som ett sätt att kunna gå mot en 
ekologisk hållbar utveckling (Ball 2005). 
 
Ball (2004) menar att en samhällelig övergång till hållbar utveckling är en process som tar 
decennier eller generationer att uppnå. Men ett sätt att skynda på processen är att på 
kommunnivå fokusera på miljöredovisning. Eftersom miljöredovisningen kan ha en hjälpande 
roll att utveckla förståelse och ansvar för miljön. Det är då lättare att motivera människor att 
göra insatser för miljön då de kan se att det ger resultat. 
 
På FN:s miljökonferens i Rio 1992 framkom det att två primära representanter är ansvariga 
för hållbar utveckling, nämligen företagsorganisationer och kommuner. Agenda 21 hävdar att 
frågor rörande miljöfrågor och hållbar utveckling kan och måste lösas genom samarbete på 
lokal nivå (Ball 2004). 
 
Lamberton (2005) ser hållbarhetsredovisningen ur traditionellt ekonomiskt perspektiv och ger 
råd och anvisningar hur det kan redovisas. Men han menar också att mycket arbete krävs för 
att hållbarhetsredovisning ska nå den integritet som krävs för att riktigt tas på allvar. Han 
menar att det idealiska sättet att hållbarhetsredovisa är att dra nytta av den traditionella 
finansiella externredovisningen. En möjlighet att genomföra hållbarhetsredovisning kan vara 
att använda sig av miljöskatter, både för att dra fördelar och avskräcka negativa 
miljöpåverkningar. Så snart hållbarhetsredovisningen införts kan miljöskatterna då länkas till 
de hållbara prestationer som görs och det uppmuntrar arbetet i hela organisationen. 

3.1.5 Gröna nyckeltal  
 
Kommunförbundet tog tillsammans med femton av Sveriges kommuner under år 2000 fram 
25 gröna nyckeltal. Tanken med dessa nyckeltal var att kunna göra jämförelser mellan 
kommuner. Nyckeltalen skulle vara ett hjälpmedel i miljöarbetet och ett instrument att sätta 
fokus på frågor om resursförbrukning och miljötillstånd i enskilda kommuner. De nyckeltal 
som togs fram är en vidareutveckling av de som Kommunförbundet föreslog redan 1996. 
Förhoppningarna är att det ska vara ett sätt för kommunerna att göra uppföljning av sitt 
miljöarbete och att det kan vara en sporre att jämföra sig med andra kommuner, och därmed 
utveckla och förbättra miljöarbetet.   
 
De gröna nyckeltalen inriktar sig på miljö och resursanvändning och är ett sätt att sätta siffror 
på miljötillståndet, miljöpåverkan, resursanvändningen och miljöarbetet. Nyckeltalen ska ge 
en möjlighet att kunna göra jämförelser över både tid och mellan kommuner (Hagnell, 
Andreas 2000). 
 
För att nyckeltal ska kunna användas på ett bra och enkelt sätt måste de ha formen av en kvot, 
alltså bestå av täljare och nämnare. De ska alltså vara utformade enligt den ekonomiska 
logiken. Detta leder till att jämförbarheten ökar och underlättar arbetet (Wåhlstedt 2001). 
Enligt Wåhlstedt (2001) speglar nyckeltalen olika aspekter av den reella ekonomin. Genom 
att ge nyckeltalen ett bestämningsord underlättas förståelsen för vad nyckeltalet står för. Detta 
ska då underlätta frågan om hur de ska uppfattas. Wåhlstedt (2001) delar därför upp 
nyckeltalen i tre grupper; snålhetsnyckeltal, som ska svara på om verksamheten är resurssnål 
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och hushåller med sina resurser. Marginalnyckeltal visar på om resurssituationen är stabil. 
Verkningsgradsnyckleltal ska visa om verksamheten i kommunen är värdeskapande. 
 

3.2 Översikt samt centrala förutsättningar för miljö- och 
hållbarhetsredovisning 
 
I detta delkapitel tas övriga referenser upp som ska ge en större inblick i ämnet 
miljöredovisning. Först ges en sammanfattning av Karlstad kommuns miljöredovisning sedan 
förklaras Agenda 21 då det ger riktlinjer och mål för att uppnå hållbar utveckling. Slutligen 
tas miljökvalitetsmål upp som ett styrmedel, framtaget av regeringen. 

3.2.1 Miljöredovisningen i Karlstad kommun 
 
Nedan presenteras en bild över hur Karlstad kommuns miljöredovisning ser ut för att 
underlätta kommande läsning i resterande del av uppsatsen. 
  
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål som är baserade på grundläggande värden såsom 
främjandet av människors hälsa och trygga en hushållning med naturresurser på lång sikt. 
Karlstad kommun har påbörjat arbetet med att bryta ner de nationella målen till lokala mål. 
För att de miljökvalitetskrav/mål ska kunna nås så styr Karlstads kommun sitt miljöarbete 
utifrån tre övergripande strategier 
 

• Effektivare energianvändning och transporter. Detta för att minska utsläppen. 
• Resurssnåla och giftfria kretslopp. Detta för att minska miljögifterna. 
• Hushållning med bebyggd miljö, mark och vatten. Detta för bevarande av biologisk 

mångfald, kulturmiljö och människors hälsa samt arbeta för hållbar bebyggelse 
struktur och hushållningen med mark och vatten. 

 
Karlstad kommun ger varje år ut en miljöredovisning som ska belysa miljötillståndet i 
kommunen och det miljöarbete som bedrivs för att förbättra miljön i Karlstad. Strategin ”Den 
goda gröna staden”3 har sedan flera år varit en ledstjärna och kommunen strävar efter att bli 
en ekologisk hållbar stad. 
 
Strategin ”Den goda gröna staden” utgår från 12 principer som skall vara vägledande för 
olika åtgärder och skeenden i kommunen och som i sin tur utgår från de nationella 
kvalitetsmålen. Principerna innebär att ekonomi och miljö ska gå hand i hand och innehåller 
riktlinjer för arbetet mot en hållbar utveckling. 
 
Inledningsvis i miljöredovisningen presenteras de nationella miljökvalitetsmålen som ligger 
till grund för strategiarbetet för kommunen. Därefter följer principerna för strategin i 
miljöarbetet. Miljöredovisningen är sedan uppdelad i dessa 11 områden och där varje område 
har rapporterat in sina uppgifter till en sammanställare: 
 

• Luft  
• Vatten 
• Naturvård och naturresurser 

                                                 
3 Strategi för Karlstad kommuns miljöarbete 
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• Fysisk planering 
• Energi 
• Avfall och återvinning 
• Transporter 
• Upphandling och inköp 
• Inomhusmiljö 
• Miljötillsyn 
• Agenda 21 
• Gröna nyckeltal 
 

Karlstad kommun arbetar efter energi- och transportplanen som är strategier för ett hållbart 
energi- och transportsystem i kommunen, dessa ska genomsyra alla de 11 områdena.  

3.2.2 Agenda 21 
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram som ger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar 
utveckling inom miljö och att utrota fattigdom. Det är ett långsiktigt program och sträcker sig 
in i det 21:a århundradet. Sverige undertecknade detta program vid FN:s miljö och 
utvecklingskonferens som hölls i Rio 1992. Det är inte juridiskt bindande utan har mer 
formen som politiskt och moraliskt förpliktande (www.regeringen.se). 
 
Agenda 21 betonar att miljöarbetet ska decentraliseras och man måste ta till vara det lokala 
engagemanget för att en varaktig förändring ska kunna uppnås. Det står även att varje 
kommun bör inleda ett samrådsförfarande och enighet med befolkningen om en lokal Agenda 
21 senast 1996. Tanken med Agenda 21 är alltså att få med befolkningen i miljöarbetet och 
utveckla en dialog tillsammans. Ansvaret för en hållbar utveckling vilar inte bara på stat och 
myndighet utan privatpersoner är högst delaktiga i miljöarbetet (www.snf.se). 

3.2.3 Miljökvalitetsmål 
 
Riksdagen har som mål att lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till 
nästa generation. Detta innebär att vissa viktiga åtgärder ska vara genomförda till år 2020. I 
vissa fall krävs dock längre tid för att naturen ska hinna återhämta sig. Ett styrmedel för att nå 
dit är att arbeta efter de miljökvalitetsmål som tagits fram av riksdagen 1999 (Sverige, 
Naturvårdsverket, 2007). Ett stort engagemang hos många aktörer i samhället krävs för att 
klara detta generationsmål. Det är miljömålsrådet som har det övergripande ansvaret för att 
samordna detta miljömålsarbete i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för det regionala 
miljömålsarbetet och arbetar med åtgärder och uppföljning av målen. Kommunernas arbete är 
då att förankra, utveckla och förverkliga miljömålsarbetet i dialog med kommuninvånarna. 
 
Sverige är beroende av hur andra länder agerar i arbetet med att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Samtidigt som vi genom vår livsstil och politik påverkar andra länder 
och kan inspirera med vårt miljöarbete. 
 
Arbetet för att nå miljökvalitetsmålen har pågått sedan 2000 och målen blir en alltmer 
självklar del i det svenska miljöarbetet, på alla nivåer och inom alla samhällssektorer. 
 
De 16 miljökvalitetsmål baseras på sex grundläggande värden: 
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1. främja människors hälsa 
2. värna om den biologiska mångfalden 
3. ta till vara de kulturhistoriska värdena 
4. bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
5. trygga en hushållning med naturresurserna på lång sikt 
6. värna om ett rikt växt- och djurliv 

(www.naturvardsverket.se). 
 

3.3 Sammanfattning 
 
Som nämns i 1.1 Bakgrund så är miljöfrågor ett aktuellt ämne som berör de flesta av dagens 
organisationer. Viktiga delar inom miljöarbetet inom dagens kommuner är styrning mot mål, 
effekter av miljöarbetet och hur det redovisas, vidare handlar mycket av arbetet om att 
hushålla med de resurser som avsätts för miljöarbetet. Kommuner bör arbeta för en hållbar 
utveckling med tanke på framtida generationer. De delar som tas upp i teorikapitlet är alla av 
betydelse för miljöredovisning i dagens kommuner. En sådan organisation, som en kommun 
utgör, bör i sitt miljöarbete använda sig av styrning och utvärdering av sitt miljöarbete i form 
av det som redovisas och på så vis sträva efter att nå effektivitet i miljöarbetet. 
 
Det finns mycket att tänka på i samband med upprättandet av en miljöredovisning, de delar 
som tas upp anses vara de viktigaste delarna av vad som bör ingå i en kommuns miljöarbete. 
 
Översikt över dessa delar: 

• målstyrning 
• modell över effektivitet ur ett resursomvandlingsperspektiv 
• miljöredovisning 
• hållbarhetsredovisning 
• gröna nyckeltal 
• agenda 21 
• miljökvalitetsmål 

15 

http://www.naturvardsverket.se/


4. Empiri/analys 
 
I detta kapitel har empiri och analys vävts samman för att ge en klarare bild över kopplingen 
mellan teori och empiri. En sammanfattande redogörelse av resultatet av våra intervjuer 
kommer att presenteras nedan och som är kopplad till och uppbyggd efter teorin. 
 

4.1 Målstyrning 
 
Empiri 
Målen för Karlstad kommuns miljöarbete utgår övergripande från de nationella 
miljökvalitetsmålen. Dessa mål bryts sedan ner på strategisk nivå. Kommunen jobbar inte 
med något speciellt miljöprogram som många andra kommuner. Istället har Karlstad valt att 
utgå från sina hjärtefrågor energi och transport som ska genomsyra hela kommunen, arbetet 
utgår därför från energi4- och transportplanen5. 
   
Inom de fyra områdena luft, vatten, energi och transporter som vi studerat närmare är det 
främst lagstadgade mål som kommunen jobbar efter, såsom miljökvalitetsnormer som är 
formade efter EU och därmed bindande men även miljödomstolens lagar ligger till grund för 
miljöarbetet. När det gäller området transport är det lite annorlunda på så vis att upphandling 
görs för åtta år i taget och därmed är kommunen styrd av det avtal som sluts. På frågan om 
vilka mål man arbetar mot får vi lite olika svar av respondenterna, bland annat nämns Fair 
trade city6, Livskvalitet 100 0007och Den Goda Gröna Staden8. En av respondenterna 
påpekar att styrningsfrågan ligger hos kommunalråden och kommunstyrelsen, och att det inte 
finns några direkta principer för styrning inom miljöområdet. Denne respondent kan därför 
inte uttala sig om problemen med styrning då han inte är tillräckligt insatt i frågan. 
 
En av respondenterna menar att det är viktigt att målsättningar alltid måste finnas, och att det 
viktigaste inte är att målen uppnås men att ambitionen måste finnas. Arbetet med att lyfta upp 
problemen till ledningsnivå för att därmed höja framåtandan är betydelsefullt. Vid 
styrningsarbetet gäller det att ta tillvara på de styrmedel som finns och ger då som exempel 
pengar. I arbetet för en hållbar utveckling är effektivisering viktig anser en av respondenterna 
och att det är lättare att genomföra miljövänliga förändringar om det går att påvisa 
ekonomiska fördelar. Genom uppföljning varje år av de uppsatta målen och möten med 
ansvariga inom varje område styrs verksamheten mot en hållbar utveckling. En av 
respondenterna påpekar också att det är viktigt ur styrningssynpunkt att intresse finns 
ovanifrån, och menar då de styrande politikerna i kommunen. 
 
För en av respondenterna ligger styrningsmöjligheten endast vid upphandlingstillfället då 
kommunen har möjlighet att förhandla med framtida parter. Detta innebär att de mål som sätts 
vid upphandlingen kan vara svåra att ändra på under avtalstiden. Detta kan ses som ett 
problem om det dyker upp nya idéer under avtalstiden då de kan vara svåra att genomföra. 
Det är dock inte helt omöjligt att få till en förändring genom förhandlingar då miljön ligger i 
allas intresse.  

                                                 
4 Strategi för minskad energiförbrukning i kommunen 
5 Strategi för minskad användning av fossila bränslen 
6 En diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. 
7 Vision om 100 000 invånare i kommunen som även innefattar livskvalitet. 
8 Strategi för kommunens miljöarbete. 
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När det gäller redovisning och uppföljning av miljöarbetet i Karlstad kommun strävar de 
inom alla områden efter att kunna mäta och redovisa sina uppgifter så långt det går. Det 
uppstår enligt de flesta av respondenterna inga större problem att mäta och sedan följa upp 
resultaten, de har bra mätinstrument för ändamålet. I de fall där det inte finns exakta siffror 
går det ofta räkna sig fram med hjälp av beräkningsprogram och erfarenhet. Ibland kan det 
uppstå svårigheter med att få ihop tillräckligt med data för att få en exakt bild av hur det ser 
ut, men kommunen följer de lagar som finns inom området och därmed mäter det som måste 
mätas.  
 
Styrningen sker enligt de flesta respondenter genom att följa de lagar och miljökvalitetsmål 
som finns uppsatta och att försöka styra mot en hållbar utveckling genom att förbruka så lite 
energi som möjligt och undvika att belasta naturen allt för mycket. När det gäller 
miljöredovisningen som styrmedel så används den enligt respondenterna i första hand som 
uppslagsverk och för att se trender, den används bara till viss del som ett verktyg för styrning. 
 
Analys 
En koppling till Hennings (1991) teori om målstyrning kan dras då kommunen enligt den kan 
nå bättre effektivitet genom att anpassa målstyrningen till lokala behov och förutsättningar, 
det gör Karlstad genom sin lokala satsning på energi- och transportplanen. Vi kan se att 
Karlstad kommun jobbar efter detta sätt. Vi ser också att mätning och uppföljning av resultat 
sker och att det är naturlig del av målstyrning. Vidare konstateras att miljöredovisningen 
används till viss del som resultatuppföljning. Med koppling till Hennings (1991) teori om 
uppföljning av målstyrningen ser vi att kommunen använder sig av miljöredovisningen till 
viss del då den ofta används som uppslagsverk. En tydlig dialog verkar dock saknas då 
respondenterna svarar olika på frågan om vilka mål man jobbar mot. 
 

4.2 Modell över effektivitet ur ett resursomvandlingsperspektiv  
 
Nedan presenteras empiri och analys uppdelat efter de fyra delarna i modellen över 
effektivitet ur ett resursomvandlingsperspektiv. 

4.2.1 Resurser 
 
Empiri 
I flera av intervjuerna framkom resursbrist som den svåraste delen i arbetet med styrning och 
redovisning mot en hållbar utveckling. Resurserna räcker inte till allt vad de vill åstadkomma. 
Resursbristen får till följd att de inte kan utföra alla aktiviteter och förnyelser av system som 
önskas, det handlar om anslag. Men om det går att spara in på resurser i form av pengar så är 
det lättare att få igenom en förändring, ett sätt kan då vara att lyfta problemet till ledningsnivå 
och därmed få styrande politiker att inse att effektivisering leder till minskad resursåtgång. 
Flera av respondenterna nämner även engagerad personal som en viktig resurs i miljöarbetet 
då det är viktigt att alla jobbar mot samma mål. Vidare har en informatör tillkommit i 
personalstyrkan inom ett område som ska underlätta arbetet med att informera 
kommuninvånarna om miljöarbetet.  
 
En av respondenterna påpekar att en tillsatt resurs i form av personal måste ge effekt för 
brukaren, och att det inte känns bra att lägga stora resurser med arbete att framställa en årlig 
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miljöredovisning, det går att göra en enklare variant av miljöredovisning och istället lägga 
resurser på utveckling inom de olika områdena. 
 
Flera av respondenterna tycker att miljöarbetet ska inrymmas i den ordinarie verksamheten 
och inte kräva extra resurser. I den nya miljöredovisningen som ska komma har det 
diskuterats om att ta med den sociala biten i miljöredovisningen, men det blir nog inte så på 
grund av resursbrist. 
 
Analys 
Enligt Modell och Grönlunds (2006) teori om effektivitetsbegreppet fordras resurser och 
insatser för att få till aktiviteter och prestationer som i sin tur ska leda till effekter. Inom de 
fyra områden som studerats sågs olika aspekter på resurser.  
I Modell och Grönlunds (2006) teori anknyts till resursutnyttjandet och att resurser ofta är en 
kostnad.  Det är det som försökts framhävas genom att ovan sammanfatta en bild av 
resursutnyttjandet i kommunen. Resursutnyttjandet handlar om att göra saker rätt och hushålla 
med sina begränsade resurser. Flera av respondenterna uppger sig inte ha tillräckliga resurser 
och därmed kan det försvåra arbetet mot en hållbar utveckling. 

4.2.2 Aktiviteter 
 
Empiri 
Inom de olika områdena görs mätningar och beräkningar som leder till sammanställande av 
rapporter t.ex. miljöredovisningen. Om mätningarna visar överskridning av gränsvärdet leder 
det genast till åtgärdsprogram. Vidare görs miljöeffektsundersökningar på mossa och lav, men 
även enkätundersökningar angående kommuninvånarnas hälsa. Andra aktiviteter som sker är 
tillsyn inom luftområdet samt undersökningar om hur hastighetssänkningar påverkar luften i 
centrala Karlstad. 
 
Vidare arbetas det mycket med att energibesparingen ska öka i omfattning. Rening av 
avloppsvatten sker kontinuerligt för att bevara en god vattenkvalitet i vattendragen. 
Sammanställningar av miljörapporter görs och sedan sker utvärdering av dessa. Vid akuta fel 
och problem med vatten och luft måste en mycket viktig aktivitet ske, nämligen att varna 
allmänheten. 
 
Personlig rådgivning och mässutställningar är ett sätt att informera kommuninvånarna om 
t.ex. energibesparing, men även enkäter skickas ut till allmänheten för att undersöka 
miljömedvetenheten i kommunen. Effektiviseringar görs när det gäller energikonsumtion 
inom kommunens fastigheter, t.ex. justera inomhustemperaturen och arbeta för övergång till 
förnyelsebar energi. Det sker avrapportering i form av statistik och uppföljning, därefter en 
årlig utvärdering.  
 
Karlstad kommun jobbar för en bättre luft i centrum, detta innebär arbete med avskaffning av 
fossila bränslen som drivmedel för lokaltrafiken i centrum. De jobbar för att införa projektet, 
Den gröna resan, vilket innebär att det ska installeras mätinstrument i alla bussar. Ett arbete 
pågår för att få kommuninvånarna att åka kollektivt genom ett aktivt och frivilligt val. 
Karlstad jämför sig med andra städer och har som mål att få Sveriges nöjdaste kunder. Flera 
av respondenterna nämner just jämförelse med andra kommuner som kan vara en sporre i 
miljöarbetet och ett sätt att arbeta mot hållbar utveckling men få av dem gör det i kommunen. 
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Analys 
Aktiviteter är en mycket viktig del i att söka nå mål och önskade effekter. I Karlstad kommun 
sker många aktiviteter genom mätning och sedan sammanställning av mätresultaten. Den 
information som erbjuds till kommuninvånarna ska förhoppningsvis ge resultat i form av 
större miljömedvetenhet. Utifrån respondenternas beskrivning av de aktiviteter som sker så 
uppfattar vi Karlstad kommun som aktiv i miljöarbete inom enskilda avdelningar. 

4.2.3 Prestationer 
 
Empiri 
Några exempel på prestationer som åstadkommits, är bl.a. minskade utsläpp när det gäller 
kvävedioxid, s.k. PM10-partiklar men även de hastighetssänkningar som gjorts har medfört 
att utsläppen från biltrafiken minskat till viss del.  
 
Genom att satsa på energisparande metoder såsom t.ex. vattentorn har vissa besparingar 
gjorts. De satsningar som gjorts på rening av avloppsvatten har också lett till att renare vatten 
släpps ut i vattendragen, och genom att försöka dra ner på kemikalieanvändningen minskar 
även utsläppta kemikalier. När det gäller dricksvattnet så renas det på naturlig väg genom 
sandlager och på så vis slipper kemikalier för rening tillsättas.  Kvävehalten i vattnet 
reduceras till en bestämd nivå, detta är en prestation som vidhåller en god vattenkvalitet. Den 
reningsnivå som enligt lag krävs på vattnet uppnås i kommunen. 
 
Inom energiområdet ska den information som erbjuds leda till att kommuninvånarna blir mer 
miljömedvetna och därmed kan bidra till arbetet mot en hållbar utveckling. Arbetet med att 
effektivisera leder även till energibesparingar inom kommunen. En förändring av 
redovisningen av energiåtgången i kommunens fastigheter har genomförts. Den ger nu en mer 
rättvisande bild av energiåtgången och kommer förmodligen att redovisas i nästa 
miljöredovisning. Den informatören som tillsatts i Rådrummet9 har bidragit till underlättandet 
av informationsspridning till allmänheten. 
 
Omläggning av trafiken har lett till att luften i centrum blivit bättre. Karlstad kommun har 
även blivit bättre jämfört med övriga kommuner i Sverige när det gäller hur de presterar 
gällande kundnöjdhet, från att ha legat på en tredjeplats har de nu arbetat sig upp och ligger 
nu på en andraplats. Alla bussar är utbytta mot mer miljövänliga. Bussarna har även blivit 
renare och avgår allt oftare i tid, tack vare styrmedlet pengar som utövas med hjälp av bonusar 
och böter. Utbildning av busschaufförer i ECO-driving och uppförande ska leda till en 
behagligare och mer miljövänlig busstur.  
 
Under en intervju framkom även de problem som uppstod när de nyinköpta bussarna drog 
mer bränsle än de gamla, det innebar att de var tvungen att genomföra förändringar i 
efterhand för att få ner bränsleförbrukningen. En annan av respondenterna menar att detta 
problem skulle ha kunnat undvikas helt och hållet genom att konsultera transportrådgivaren 
hos Rådrummet innan köpet genomfördes. 
 
Analys  
När det gäller prestationer så är det kvaliteten och värderingen av dem som är av betydelse 
när det gäller effekter av offentlig verksamhet (Smith 1996a).  Prestationer i förhållande till 
resursutnyttjandet resulterar i produktivitet om dessa delar kopplas samman på rätt sätt. Det 

                                                 
9 Samlad rådgivning för konsument- och miljöfrågor 
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kan vara svårt för kommunen att veta exakt vilka aktiviteter och prestationer som i slutändan 
ger önskad effekt. Det som fungerar bra inom ett område kanske inte är bra för en annan. Ett 
nära samarbete områdena emellan är då en fördel för ett effektivt miljöarbete. 
 
En koppling kan göras till Modell och Grönlunds (2006) teori om inre effektivitet, den 
innefattar de tre delarna resurser, aktiviteter och prestationer. För att inre effektivitet ska 
kunna uppnås i en kommun krävs att de tre delarna fungerar smidigt. Då vi ser brister i 
dialogen i kommunen kan detta leda till sämre inre effektivitet. 

4.2.4 Effekter 
 
Empiri 
Det naturliga sättet att rena dricksvattnet på medför att mindre kemikalier släpps ut i naturen. 
När det gäller avloppsvatten så renas den till stor del med hjälp av naturliga bakterier och 
därmed släpps mindre kemikalier ut. Utbildningen i ECO-driving10 samt den sänkta 
hastighetsbegränsningen ska förhoppningsvis få effekter såsom minskade utsläpp och därmed 
renare luft i centrum.  Ett konkret sätt att mäta effekter är den analys av mossa och lav som 
utförs för att se vilken effekt som föroreningar i luften haft. 
 
En av respondenterna nämner att kommunen nyligen fått ett internationellt miljöpris för sitt 
miljöarbete och det är i sig en bra effekt av miljöarbetet inom Karlstad kommun, som visar att 
miljöarbetet verkligen leder någonstans. Några av respondenterna tar upp Livskvalitet 
100 00011, den strategi som förmodligen kommer att ersätta Karlstad 100 00012. Det framstår 
som om att kommunens miljöarbete bidragit till att lägga in mer delar i denna strategi, främst 
då miljömedvetenhet. De politiskt prioriterade energi- och transportplanerna antas av 
respondenterna ge effekter i form av bättre miljö för kommunens invånare då alla delar i 
kommunen ska fokusera på dessa frågor.  
 
Flera av respondenterna anser att miljöredovisningen i sig får som effekt att politiker och 
tjänstemän uppmärksammas om miljötillståndet i kommunen. De åtgärder som ständigt görs 
för att förbättra miljön ska i sin tur förhoppningsvis leda till bättre livskvalitet hos 
kommuninvånarna. 
 
Analys 
När det gäller effekter kan det enligt Smith (1996a) ibland vara svårt att se var de härrör från 
då många områden påverkar varandra. Att Karlstad kommun ligger på en andraplats i 
undersökningen över kundnöjdhet gällande lokaltrafiken kan visa på att kommunens arbete 
leder till resultat. 
 
Det kan enligt Smith (1996a) teori vara svårt att veta att de resurser som satts in verkligen ger 
de effekter som önskas. Det kan också dröja innan effekterna av de resurser som sätts in i 
själva verket syns. Detta gäller speciellt inom miljöområdet då det är ett långsiktigt arbete. 
Det kan även vara svårt att veta om de effekter som uppstår verkligen beror på kommunens 
insatser. Vidare kopplingar kan dras till Smith (1996a) om att tillhandahålla de mätresultat av 
miljöeffekterna till intressenterna så de själva kan dra egna slutsatser. Detta kan vi se att 
kommunen gör via den offentliga miljöredovisningen som årligen sammanställs. 
 
                                                 
10 Ett sätt att köra sparsamt och ekonomiskt för att därigenom värna om miljön. 
11 Vision om 100 000 invånare i kommunen med livskvalitet 
12 Vision om 100 000 invånare i kommunen. 
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Att kommunen troligen kommer att ändra strategi från Karlstad 100 000, till att integrera 
miljöfrågor och ändra namnet till Livskvalitet 100 000, tyder helt enkelt på att arbetet inom 
kommun kommer att ge den effekten att en viktig strategi förmodligen kommer förändras 
enligt indikationer som framkommit i intervjuerna.  
 
Det miljöarbete som utförs i kommunen ger troligtvis även den effekten att 
miljömedvetenheten ökar hos allmänheten.  
 

4.3 Miljöredovisning 
 
Empiri 
I Karlstad kommun används miljöredovisningen till största del enligt våra respondenter som 
ett sätt att visa upp för kommuninvånarna hur miljötillståndet ser ut i kommunen och även 
visa vad som gjorts för att förbättra miljön. När det gäller miljöredovisningen som styrverktyg 
används den dock sparsamt. Miljöredovisningen verkar mer användas som ett uppslagsverk i 
Karlstad kommun. Vissa meningsskiljaktigheter gällande miljöredovisningens utformande har 
uppfattats då en respondent vill ha en mer personlig prägel på redovisningen medan en annan 
anser att en viss person ska vara ansvarig för hela innehållet i miljöredovisningen för att 
undvika skönmålning på enskilda områden. 
 
Karlstad kommun arbete med miljöredovisningen utförs efter lokala mål som i sin tur grundas 
på de nationella. Enligt en respondent jobbar inte kommunen som många andra kommuner 
genom ett miljöprogram utan Karlstad utgår från de egna förutsättningarna som finns och 
arbetar fram strategier utefter dem. 
 
Ett bra uppföljningsarbete påverkar också möjligheterna att göra kontinuerliga förbättringar. 
Ett sätt att göra uppföljningar inom kommunens verksamhet är att använda sig av mått av 
olika slag för att mäta prestationer som gjorts och på det sättet även kunna se vilka 
måluppfyllelser som uppnåtts. Våra respondenter anser att användningen av mått gör att det är 
lättare att få en tydligare bild av hur miljötillståndet ser ut i kommunen och på ett enkelt sätt 
visa vilket miljöarbete man driver.  
 
Analys 
Huvudsyftet med miljöarbete är att försöka förbättra miljötillståndet och skapa en hållbar 
utveckling för framtiden. Kopplingar mellan Bergström et al. (2000) där redovisningens 
syften kan sägas vara ansvar, resultatberättelse och styrning och Karlstad kommuns 
redovisning kan göras. Kommunen visar sitt ansvar gentemot sina intressenter som till största 
del består av kommuninvånarna genom att varje år framställa en offentlig miljöredovisning. 
När det gäller miljöredovisningen som styrverktyg verkar den dock användas begränsat.  
 
Miljöredovisningen ska enligt SFF utgå från marknadens behov och Karlstad kommuns 
miljöredovisning utförs efter lokala behov som i sin tur grundas efter nationella mål. 
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4.4 Hållbarhetsredovisning 
 
Empiri 
På frågan om Karlstad kommun redovisar för hållbar utveckling eller endast för 
miljöredovisningens skull har respondenternas svar varierat. Vissa menar att det definitivt 
redovisas för en hållbar utveckling medan andra tror att det redovisas endast för 
redovisningens skull. En av respondenterna påpekar att även om inte kommunens 
miljöredovisning funnits så hade de redovisat sina siffror till kommunstyrelsen i den årliga 
rapporten. Enligt flera av respondenterna kan miljöredovisningen ses som ett verktyg i arbetet 
mot en hållbar utveckling och ett bra instrument för beslutsfattare men även ge allmänheten 
en insikt i miljöarbetet.  
 
De svårigheter som framkommer i samband med miljöredovisningen kan enligt 
respondenterna vara att få in alla uppgifter som behövs för redovisningen och att det finns de 
som inte riktigt tar det på allvar, alla måste jobba mot samma mål. 
 
Analys 
Hållbarhetsredovisning handlar om att få till en attitydförändring hos kommuner för att kunna 
gå mot en hållbar utveckling. Detta kan ta decennier att uppnå, men någonstans måste man 
börja. Enligt Wåhlstedt (2001) krävs bra verktyg och processer för styrning mot en hållbar 
utveckling. Det krävs strategier och mål som kan visa om och när vi är på väg åt rätt håll. Där 
kan miljöredovisningen ha en hjälpande roll genom att visa kommuninvånarna på de insatser 
som gjorts i kommunen och därmed motivera dem att själva göra insatser för en hållbar 
utveckling.  
 
Vi bedömer att Karlstad kommun strävar mot en hållbar utveckling och de inser att det krävs 
hårt arbete och vissa attitydförändringar för att få alla att jobba mot samma mål, däremot är 
det inte säkert att miljöredovisningen sker för den hållbara utvecklingens skull. 
 

4.5 Gröna nyckeltal 
 
Empiri 
Enligt samtliga respondenter använder sig Karlstad kommun av gröna nyckeltal i sin 
miljöredovisning. De nyckeltal som används upplevs också som relevanta av respondenterna. 
Vilka nyckeltal som är viktiga varierar över tid och de försöker alltid använda sig av dem som 
är relevanta just nu. Flera av respondenterna vill dock varna lite för de gröna nyckeltalen, de 
kan vara rent missvisande om de används fel. De bör användas med respekt och kompletteras 
med ytterligare information för att få en fullständig bild av miljötillståndet. En av 
respondenterna efterlyser mer jämförelser av nyckeltalen med andra kommuner. 
 
Ett viktigt användningsområde är att kunna följa trender och göra jämförelser över tid. En av 
respondenterna menar att det är ett bra sätt att uppmärksamma tjänstemän och politiker om 
hur miljötillståndet är i kommunen. Det är olika nyckeltal som används inom de olika 
områdena, men några viktiga nyckeltal som nämns är de inom energi och transport 
exempelvis koldioxidutsläpp, giftutsläpp och energianvändning.  
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Analys 
Kommunen arbetar i stor utsträckning med gröna nyckeltal och kopplingar kan göras till 
Jakobsson & Jakobsson (1998) som menar att detta är ett bra sätt att se vilket håll miljöarbetet 
leder. Nyckeltalen är ett hjälpmedel för kommunen att följ upp miljöarbetet och sätta fokus på 
miljöfrågorna, det är ett enkelt sätt att följa trender och utvecklingar. De gröna nyckeltalen 
ska ge kommunen en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner, detta verkar inte göras i 
Karlstad kommun och endast en av respondenterna verkar efterfråga det. Karlstad kommun 
använder sig inte bara av de nyckeltal som togs fram av Kommunförbundet utan det varierar 
över tiden vilka som är relevanta. Enligt Wåhlstedt (2001) kan nyckeltalen delas upp i 
grupper beroende på hur de ska uppfattas, detta verkar inte göras i Karlstad istället arbetas 
lämpliga nyckeltal fram på lokal nivå som passar kommunen. Vidare anses att kommunen har 
en bra insikt över arbetet med nyckeltal och att de hanterar dem med respekt.  
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5. Slutsats 
 
Syftet med detta arbete är att studera hur Karlstads kommun styr för att uppnå effektivitet i 
sitt miljöarbete och undersöka hur redovisning används för att utvärdera miljöarbetet.  
 
Då målstyrning syftar till att styra en verksamhet genom att använda sig av mål, bedöms att 
Karlstad kommun använder sig av målstyrning till viss del då de inom de områden som 
studerats har mål och styrdokument att arbeta efter. En förutsättning för uppföljning av 
målstyrning är att det finns en dialog inom organisationen, helt enkelt att alla har insikt i vad 
som händer i organisationen och samarbete sinsemellan. I Karlstad kommun har dock en brist 
på dialog upptäckts. Det betyder att kommunen inte använder sig av målstyrning fullt ut och 
att det finns möjlighet till förbättringar på denna punkt, detta gäller såväl mellan politiker och 
tjänstemän som mellan tjänstemännen sinsemellan. Bristen på dialog leder till bristande inre 
effektivitet inom kommunen och kan leda till ett sämre utfall för miljöarbetet då det enligt en 
koppling till teorin, Ax et al. (2005), inte är ordning och reda i en organisation med bristande 
inre effektivitet. 
 
Ett tydligt exempel är att det finns viss brist på kommunikation och samarbete inom olika 
delar av kommunen, bl.a. de felaktigheter som skedde vid inköpet av de nya bussarna inom 
Karlstadbuss och som egentligen kunde ha undvikits med bättre samarbete och tydligare 
dialog mellan tjänstemännen i kommunen. 
 
Det är viktigt att det finns metoder för resultatuppföljning inom organisationer som använder 
sig av målstyrning, och mätning är ett villkor för denna styrform. Karlstad kommun använder 
sig av gröna nyckeltal i stor utsträckning och de är ett verktyg i deras arbete mot en hållbar 
utveckling. Gröna nyckletal är ett hjälpmedel i miljöarbetet och ett sätt för kommunerna att 
göra uppföljning av sitt miljöarbete (Hagnell, Andreas 2000). Detta leder i sin tur till att 
förändringar lättare kan ses och man kan styra miljöarbetet i rätt riktning. Då det gäller 
nyckeltal så anser de flesta respondenterna att det är bra med nyckeltal men att de måste se till 
att rätt saker mäts och att nyckeltalen behandlas med respekt. Att kommunen arbetar fram 
egna nyckeltal kan tyda på att de finns en bra kunskap om vad som är viktigt på de enskilda 
områdena. 
 
När det gäller användandet av Karlstad kommuns miljöredovisning i utvärderingssyfte så 
skönjas vissa brister, många gånger så används miljöredovisningen enbart som uppslagsverk 
och inte speciellt mycket för uppföljning och styrning. Intrycket som uppstår är att det främst 
miljöredovisas för miljöredovisningens skull och inte för en hållbar utveckling, då det enligt 
Miljöledningsguiden (1998) krävs strategier och mål som kan visa om och när organisationen 
är på rätt väg i miljöarbetet för att miljöarbetet ska leda till en hållbar utveckling. Det finns 
mål och strategier inom Karlstad kommun men inte någon tydlig strategi för den hållbara 
utvecklingen. 
 
Viss uppmärksamhet bör riktas mot att det inte verkar finnas engagemang och kunskap från 
beslutsfattare inom kommunen då det är viktigt att det ur styrningssynpunkt finns intresse 
ovanifrån i organisationen. Vissa skillnader i kunskaps- och engagemangsnivå mellan 
tjänstemän och beslutsfattare har framkommit. Det är viktigt med en tydlig ledning för att 
målstyrning ska fungera och ett bristande engagemanget kan, som berörts tidigare, leda till 
dålig styrning vilket i sin tur ger bristande effektivitet i miljöarbetet. 
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En av respondenterna vill ha mer egna åsikter från dem som är ansvariga inom de olika 
områdena och en annan ser det som ett problem då skönmålning inom vissa områden 
förekommer och istället vill ha en ansvarig för hela miljöredovisningen för att undvika detta. I 
och med det ser vi att det finns olika synsätt på hur en miljöredovisning enligt respondenterna 
bör se ut. Detta är problem som kan dyka upp vid otydlig ledning och som minskar effekterna 
av miljöarbete. Vidare så har det framkommit uppgifter om att det råder viss förvirring runt 
ansvarsfrågor när det gäller miljöredovisningen, detta i sig kan vara ett problem ur 
styrningssynpunkt. Vem ska styra om inte alla inblandade vet vem som har ansvar för 
miljöredovisningen inom kommunen? Styrning hos flera av tjänstemännen verkar mest handla 
om vilka resurser som de tilldelas och inte så mycket om mål och strategier.  
 
Slutligen anses att det kan vara svårt att få en klar helhetsbild över miljöarbetet i Karlstad 
kommun då det finns så många mål och på olika nivåer, t.ex. nationella miljökvalitetsmål, nio 
perspektiv, tre övergripande strategier för miljöarbetet, 12 principer för arbetet med Den goda 
gröna staden, Karlstad 100 000, Livskvalitet 100 000, lokala mål, lagar och förordningar, 
olika planer såsom energi- och transportplaner, regionala riktlinjer och miljömål. Listan kan 
göras lång och det har många gånger upplevts som svårt att få en bra bild över hur det ser ut, 
och en förståelse för att det inte alltid är lätt att veta vad som bör prioriteras för dem som 
jobbar med miljöfrågor har uppstått under undersökningens gång. 
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Bilaga 1, intervjumall 
 
Intervjumall 
 
1. Vilka mål har ni inom ert område när det gäller: miljö?  

hållbar utveckling? 
 
2. Hur styr ni för att uppnå dessa mål? 
 
3. Vilken redovisning sker inom ditt område när det gäller miljöredovisning? 
 
4. Hur används denna redovisning? 
 
5. Anser du att det är bra med gröna nyckeltal i redovisningen? 
 
6. Vilka nyckeltal är viktigast? 
 
7. Hur gör ni med kvalitativa effekter/mål som inte är så lätta att mäta? 
 
8. Hur följer ni upp de svårmätbara delarna? 
 
9. Använder ni miljöredovisningen internt? 
 
10. Använder ni fler mått än vad som redovisas i miljöredovisningen (internt)? Nyckeltal osv. 
 
11. Om det finns… Vem använder dem? 
 
12. Vad upplever du som den största svårigheten med styrning av miljöarbete för att främja 
hållbar utveckling? 
 
13. Vad upplever du som den största svårigheten med redovisning av miljöarbete för att 
främja hållbar utveckling? 
 
14. Upplever du att det finns möjlighet till förändring efter utvärdering av mätresultat? 
 
15. Anser du att ni redovisar för en hållbar utveckling eller enbart för miljöredovisningens 
skull? 
 
16. Ni ska tydligen göra om miljöredovisningen helt och hållet, varför? 
 
17. Vad ska ni ändra på? 
 
18. Hur ska den nya redovisningen se ut? 
 
19. Hur ser ansvarsförhållandena ut när det gäller miljöredovisningen?  

 

28 


	 
	1. Inledning 
	1.1 Bakgrund 
	1.2 Problemdiskussion 
	1.3 Syfte 
	2.1 Vad är det vi ska göra och vad krävs för att kunna genomföra det? 
	2.2 Hur skaffade vi oss en bra grund att stå på? 
	2.3 Hur genomfördes vårt datainsamlande och vilket urval gjordes? 
	2.4 Val av presentations- och analyssätt 
	2.5 Hur bearbetades materialet? 
	2.6 Hur kom vi fram till våra slutsatser? 
	3.1 Teori 
	3.1.1 Målstyrning 
	3.1.2 Modell över effektivitet ur ett resursomvandlingsperspektiv 
	3.1.3 Miljöredovisning 
	3.1.4 Hållbarhetsredovisning 
	3.1.5 Gröna nyckeltal  

	3.2 Översikt samt centrala förutsättningar för miljö- och hållbarhetsredovisning 
	3.2.1 Miljöredovisningen i Karlstad kommun 
	3.2.2 Agenda 21 
	3.2.3 Miljökvalitetsmål 

	3.3 Sammanfattning 
	4.1 Målstyrning 
	4.2 Modell över effektivitet ur ett resursomvandlingsperspektiv  
	4.2.1 Resurser 
	4.2.2 Aktiviteter 
	4.2.3 Prestationer 
	4.2.4 Effekter 

	4.3 Miljöredovisning 
	 4.4 Hållbarhetsredovisning 
	4.5 Gröna nyckeltal 
	 
	 5. Slutsats 
	 Bilaga 1, intervjumall 
	 



