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Abstract 

The concept of sustainable development is a challenge that demands cooperation from 

all levels of society for it to be successful. The focus for this thesis is how politicians 

within the local councils understand the concept of sustainable development and how 

they implement it in political decision-making. 

The basis for the study is a questionnaire that was distributed to 303 local politicians 

in three municipalities of varying size in Southern Sweden. The study concentrates on 

departments within the local councils that are directly connected to the Swedish 

environmental law and the Swedish planning and construction law. One of the 

primary goals with the aforementioned laws is the achievement of sustainable 

development within one generation. 

The outcome of the study was that over half of the local politicians could correctly 

define sustainable development according to the World Commission on Environment 

and Development’s (WCED) definition. Two thirds of them prioritised the concept 

and were motivated to take it into serious consideration when making political 

decisions. With regard to the local councils documentation for decision-making, the 

respondents were not in agreement as to whether clear associations to sustainable 

development and the Swedish environmental objectives were present. The study also 

revealed both statistical differences and correlations in relation to several statements 

regarding aspects of sustainable development.  

Further education within sustainable development and clearly defined connections to 

documentation from the local councils can conceivably increase its acceptance and 

integration amongst local politicians. 
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Sammanfattning 

Begreppet hållbar utveckling är en utmaning som kräver samarbete från alla nivåer i 

samhället för att det ska lyckas. Det innebär tre olika dimensioner som ska 

samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Hänsyn måste tas till ekonomiska, 

miljömässiga och sociala dimensioner för att främja en hållbar utveckling. 

Många av de slutgiltigt offentliga besluten gällande verksamheter som påverkar 

medborgarnas vardag ligger hos kommunerna. Dessa kommuner styrs av politiker 

vars påverkan, genom sina beslut, på samhället är mycket omfattande. 

Fokus på denna uppsats ligger på hur de kommunala politikerna uppfattar begreppet 

hållbar utveckling och hur de integrerar begreppet hållbar utveckling i sitt politiska 

beslutsfattande. 

Utgångspunkten för studien är en enkät som delades ut till 303 lokala politiker i tre 

kommuner av varierande storlek i södra Sverige. Studien koncentrerar sig på 

avdelningar inom kommuner som är direkt kopplade till Miljöbalken (SFS 1998:808) 

och Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Ett av de primära målen med de ovan 

nämnda lagar är att uppnå en hållbar utveckling inom en generation. 

Resultatet av studien visade att över hälften av de undersökta förtroendevalda kunde 

definiera hållbar utveckling på ett korrekt sätt och enligt världskommissionen för 

miljö och utvecklings (WCED) definition. Två tredjedels av respondenterna 

prioriterade begreppet högt och integrerade det i sitt beslutsfattande. När det gäller 

beslutsunderlagen, framtagna av kommunala tjänstemän, ansåg större delen av 

respondenterna att tydliga kopplingar till hållbar utveckling eller de nationella 

miljömålen inte fanns. Vidare visade det sig även att en signifikant statistisk skillnad 

förekom i hur de olika åldersgrupperna upplevde kopplingar till de ovannämnda 

aspekterna. Ytterligare statistiskt säkerställda skillnader och samband uppkom i 

förhållande till påståenden gällande olika dimensioner av hållbar utveckling.  

Vidareutbildning inom hållbar utveckling och tydligt definierade kopplingar till 

hållbar utveckling, de nationella miljömålen och kommunala handlingsplaner kan 

möjligtvis öka begreppens integration och uppfattning bland de förtroendevalda. 
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Förord 

Utifrån ett eget intresse när det gäller hållbar utvecklings integrering i samhället 

föddes idén att närmare undersöka hur de förtroendevalda uppfattar begreppet. Från 

början var planen att göra en litteraturstudie men det utvecklades snabbt till en 

enkätundersökning som ni nu har framför er. Att använda informationen som 

insamlades från verkliga människor har varit en ovärderlig och lärorik resa. 

Först vill jag berätta att jag är oerhört tacksam till handledarna Anna Hansson och 

Kristian Eno på Högskolan i Halmstad för deras engagemang. Tillsammans har de 

bidragit med stöd och hjälp i form av värdefulla råd, rekommendationer, språklig 

vägledning och positiv uppmuntran som har hållit mig på rätt spår under arbetets 

gång. Tack också till mina politiska kontaktpersoner Jonas Holgersson och Jonas 

Nilsson som medverkade under enkätutformningen samt alla andra som har stöt mig 

under min studietid. 

Till slut ett stort tack till alla som deltog i undersökningen, utan er skulle det har varit 

omöjligt att utföra arbetet, ni gör ett verkligen viktigt och ibland underskattat jobb. 

Edward Granville-Self, Båstad, den 21 maj 2013  
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1 Inledning 

Hållbar utveckling är ett begrepp som består av tre dimensioner – den miljömässiga, 

den sociala och den ekonomiska. För att samhället ska nå fram till en hållbar 

utveckling krävs en stor satsning från många olika aktörer bland annat nationella och 

lokala beslutsfattare. 

I svenska grundlagen; Regeringsformen (SFS 1974:152), 1 kapitel 1 § står det att ”All 

offentlig makt i Sverige utgår från folket.” Inom staten Sverige representeras 

medborgarna av politiker på alla nivåer från Riksdagen ner till kommunerna. 

Politikerna är utsedda genom demokratiska val vart fjärde år. I valet har medborgarna 

möjligheten att välja vem det är som styr landet, detta gäller även på kommunal nivå. 

I det kommunala sammanhanget kallas politiker ofta för förtroendevalda vars 

definition hämtas från Kommunallagen kapitel 4 (SFS 1991:900). Kommunen agerar 

som det slutgiltiga beslutsorganet när det gäller många av de offentliga verksamheter 

som medborgarna direkt berörs av. På kommunal nivå utförs största delen av arbetet 

av så kallade fritidspolitiker som har sin yrkesverksamma sysselsättning utanför 

politiken och genomför därför de politiska uppdragen i huvudsak på sin lediga tid. 

Sverige består av 290 kommuner som svarar för största delen av de lokala offentliga 

verksamheterna. Kommunerna har många obligatoriska åtagande så som 

utbildningsverksamhet (förskoleklass, grund- och gymnasieskola), omsorg för 

funktionshindrade och äldre, krisberedskap och socialtjänst. Denna studie berör dock 

följande kommunala ansvarsområden: 

• Stadsplanering och byggfrågor 

• Hälso- och miljöskydd 

• Renhållning och avfallshantering 

• Vatten och avlopp 

Dessa ovannämnda ansvarsområden styrs av den lagstiftning där hållbar utveckling 

nämns tydligt, det vill säga i Regeringsformen (SFS 1974:152), 1 kapitel2 § tredje 

stycket, Miljöbalken (SFS 1998:808) 1 kapitel 1 § samt i Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) 1 §. Enligt lagstiftningen ska hållbar utveckling genomsyra allt offentligt 

arbete i Sverige och genom detta nå och påverka alla samhällsnivåer. 
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Denna studie innefattar en undersökning av förtroendevalda och då huvudsakligen 

deras prioritering i beslutsfattandet. De beslut som de förtroendevalda fattar har en 

intim koppling till medborgarnas vardag och ska ske i överenskommelse med 

gällande lagstiftning. Deras personliga inställning till samt deras uppfattning om 

hållbar utveckling är därför av största intresse att undersöka. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande studie är att utföra en undersökning i hur begreppet hållbar 

utveckling tolkas, används och integreras i beslutsfattande. Undersökningen har 

fokuserats på instanser inom kommunerna som beslutar om ärenden som berörs direkt 

av lagstiftningen angående hållbar utveckling. 

Mina frågeställningar, som skapades för att uppfylla syftet med studien, är följande: 

• Integreras hållbar utveckling i beslutsfattandet hos fritidspolitiker på 

kommunal nivå? 

• Finns kunskapen och förståelsen för hållbar utveckling hos fritidspolitikerna, 

och arbetar de effektivt utifrån den kunskapen? 

1.2 Mål 
Arbetet har sin utgångspunkt i en internetbaserad enkätundersökning som skickades 

ut till förtroendevalda. Målsättningen med arbetet är att undersöka och därmed få en 

djupare förståelse för hur fritidspolitiker uppfattar begreppet hållbar utveckling, och 

genom denna förståelse skapa insikt i hur uppfattningen och integreringen av 

begreppet kan förstärkas i beslutsfattande på kommunalnivå. 

1.3 Avgränsningar 
Kommunerna Båstad, Halmstad och Malmö valdes ut för att få ett urval av kommuner 

som representerar olika aspekter av svenska kommuner som tas upp i avsnitt 3.3. 

Studien kan genom detta urval ses som delvis representativ för södra Sverige. 

Urvalet av förtroendevalda inom respektive kommuner begränsades för att fokusera 

på avdelningar som har hand om, först och främst, miljö- och planärenden inom 

kommunerna. De ärendena kan man direkt sätta i förbindelse med hållbar utveckling 

som berörs i både Miljöbalken och Plan- och bygglagen. De berörda avdelningarna 

inom urvalet av kommuner begränsas till: 

• Kommunfullmäktige (KF) i alla tre kommuner 
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• Kommunstyrelse (KS) i alla tre kommuner 

• Beredning för tillväxt och samhällsbyggnad i Båstads kommun 

• Samhällsbyggnadsutskottet i Båstads kommun 

• Laholmsbuktens VA i Halmstads kommun 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun 

• Miljönämnden i Malmö stad 

• VA SYD Kommunalförbundet i Malmö stad  
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2 Bakgrund 

2.1 Hållbar utveckling 
I Stockholm 1972 hölls FNs första miljökonferens, en konferens om den mänskliga 

miljön (The United Nations Conference on the Human Environment, UNCHE). Detta 

var det första internationella mötet som handlade om hur antropogena aktiviteter 

skadade miljön och indirekt skadade människor. Den kontroversiella debatten som 

pågick handlade om den ekonomiska tillväxten och hur destruktiv denna utveckling 

var för miljön. Många av de deltagande representanterna, särskilt från de industriella 

nationerna (i-länderna), kopplade miljöproblematiken till den industrialiserade och 

överflödiga livsstil som rådde samt dess konsekvenser (Conca & Dalbelko, 2004). 

Hållbar utveckling är ett välkänt och använt begrepp som har definierats på många 

olika sätt. Den mest citerade definitionen är från världskommissionen för Miljö och 

utvecklings (WCED) rapport, Vår gemensamma framtid, också känd som 

Brundtlandrapporten. Vår gemensamma framtid som publicerades 1987 beskrev 

hållbar utveckling enligt följande: 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Den innehåller 

två nyckelbegrepp: 

begreppet behov, i synnerhet de grundläggande behoven hos världens fattiga, 

som bör ges högsta prioritet, och 

idén om begränsningar som dagens teknologi och samhällsorganisation har på 

naturresurser och förmågan av biosfären för att absorbera effekterna av 

mänsklig aktivitet (World Commission on Environment and Development, 

1987). 

Brundtlandrapporten hävdar att begränsningar av jordens resurser styr ekonomisk 

utveckling och i sin tur samhällsutvecklingen. Dessa tre dimensioner av hållbar 

utveckling har en oundviklig intim koppling. Begreppet är omtvistat och innebär en 

svår avvägning mellan samhällsutveckling, ekonomisk utveckling och ekologisk 

balans. Dess komplexitet kan utnyttjas av olika aktörer genom att tona ned eller 

betona de olika dimensionerna av begreppet beroende på ändamål (Olsson J. , 2005). 

Miljöproblematiken ses ofta som en bieffekt av vår resursanvändning samt utsläpp 

från överkonsumtion. Fattigdom har också orsakat stora negativa konsekvenser för 



5	  

miljön. Människor som lever i fattigdom kan för att överleva bidra till förstörelse av 

sin omgivning genom ett icke hållbart beteende, till exempel dålig 

markanvändningspraxis så som ohållbar avskogning (World Commission on 

Environment and Development, 1987). Den sociala delen av hållbar utveckling 

inriktar sig på att bidra till rättvisa, jämställdhet, social trygghet samt att uppfylla 

människors basbehov av mat, vatten och boende, med minsta möjliga 

resursanvändning (Jagers, 2010).  

Jorden har definitiva gränser när det gäller naturresurser, människor kan bara använda 

en viss mängd av en resurs i en viss hastighet innan resursens tillgänglighet börjar 

sina. Den ekologiska delen av hållbar utveckling kan liknas vid ett kretslopp. 

Resurserna behöver tillräckligt med tid för att återhämta sig och nå sin ursprungliga 

nivå mellan användningstillfällena. Hållbar utveckling förutsätter att de gränser som 

finns ska aldrig behöva nås och att resursernas användning ska mildras av tekniska 

lösningar som bidrar till ökad effektivitet (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Den ekologiska pelaren av hållbar utveckling ligger till grund 

för de nationella miljökvalitetsmålen i Sverige (Olsson J. , 2005) som beskrivs 

djupare i avsnitt 2.4. 

Tillväxt spelar en nyckelroll i samhällsutveckling, begränsad ekonomisk tillväxt i 

utvecklingsländer minskar möjligheten för människor att tillgodose sina behov. Detta 

betyder att den sociala dimensionen inte uppfylls. Det är av yttersta vikt att inte sätta 

de tre dimensionerna mot varandra, begreppet hållbar utveckling innebär en 

avvägning i prioriteringarna kring samtliga tre dimensioner. Samtidigt måste 

ekonomisk tillväxt ske inom fastställda ekologiska gränser som är socialt och 

ekologiskt hållbart (Pettersson, 2005). 

2.2 Agenda 21 
Agenda 21 är en handlingsplan som togs fram i samarbete med FNs konferens om 

Miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro, Brasilien, 1992. 

Brundtlandrapporten spelade en nyckelroll för innehållet på konferensen och den 

resulterande handlingsplanen. Agenda 21 har som främsta mål att integrera hållbar 

utveckling på lokal, nationell och internationell nivå. Sverige har länge betraktats av 

omvärlden som en föregångare på miljöområdet och regeringen var snabb att 

acceptera och införa den frivilliga agendan i nationens miljöarbete.  
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Lokal Agenda 21 

Agenda 21 är ett mycket djupgående dokument med faktiska förslag till förändringar 

och åtgärder. Trots konkreta förslag lämnade man det slutliga beslutet till lokala 

myndigheter att tolka, anpassa och införa Agenda 21 enligt deras egna lokala 

förutsättningar (Eckerberg & Brundin, 1999).  

Varje lokal myndighet bör inleda en dialog med sina medborgare, lokala 

organisationer och privata företag och anta "en lokal Agenda 21". Genom 

samråd och samförstånd, skulle de lokala myndigheterna lära av medborgarna 

och från lokala och medborgerliga nivåer, näringslivet och 

branschorganisationer få den information som behövs för att formulera de bästa 

strategierna (United Nations Conference on Environment & Development, 

1992). 

Svenska kommuner började införa Lokal Agenda 21 i betydande omfattning så tidigt 

som 1992 tillsammans med kommuner i Nederländerna och Storbritannien (Olsson J. 

, 2005). Införandet i Sverige ökade i snabbt takt och 1998 hade 56 % av kommunerna 

infört Lokal Agenda 21, och antalet kommuner med Lokal Agenda 21 hade ökat till 

70 % år 2001. Även med denna ökning hade ett betydande gap öppnats upp mellan 

kommuner som satsade på Lokal Agenda 21 och kommuner där arbetet hade stannat 

av eller tappat fart. Intresset för och deltagande i Lokal Agenda 21 har sinat i många 

kommuner och ett aktivt arbete mot ett hållbart samhälle fortsätter att genomföras 

utan namnet Lokal Agenda 21 (Edström & Eckerberg, 2002). 

2.3 Lagstiftning och hållbar utveckling 
I Sverige har man konkretiserat hållbar utveckling i landets lagstiftning på olika sätt. I 

Regeringsformen (SFS 1974:152), som är en av landets fyra grundlagar, framgår det 

hur Sverige ska styras samt hur riksdag och regering ska utses och arbeta. I första 

kapitlet om statsskickets grunder 2 § tredje stycket står det att: 

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för 

nuvarande och kommande generationer. 

Detta stycke stadgades i regeringsformen den 1 januari 2003 som ett steg i den 

nationella strategin för hållbar utveckling (Regeringen, 2004). Hållbar utveckling är 

det övergripande målet för regeringens politik, det gäller för alla politikområden 

(Regeringen, 2002). 
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Miljöbalken (SFS 1998:808) trädde i kraft 1 januari 1999 som ersättare av de 

dåvarande sexton centrala skyddslagarna. Miljöbalken är det centrala miljörättsliga 

regelverket i Sverige och består av förordningar beslutade av regeringen samt 

föreskrifter framtagna av myndigheter inom respektive ansvarsområde (Michanek & 

Zetterberg, 2012). 

Målet med Miljöbalken framgår i första avdelningen 1 kapitel 1 §: 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 

god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 

med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Denna målregel är inte juridiskt bindande men bör utgöra grunden för tolkning av 

hela balkens innehåll och tillämpas i samband med andra bestämmelser i balken som 

är ibland oklara (Michanek & Zetterberg, 2012). 

Även om miljöbalken är det centrala miljörättsliga regelverket i Sverige finns det 

många författningar vid sidan om som berör bland annat människors hälsa, 

miljöskydd och användning av naturresurser. En av de författningarna är Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900), också känt som PBL, som är den centrala författningen 

inom plan- och marklagstiftningen i Sverige. En ny upplaga av PBL togs fram 2010 

och ska till viss mån tillämpas parallellt med Miljöbalken (Michanek & Zetterberg, 

2012). 

Precis som Regeringsformen och Miljöbalken tar PBL upp aspekter av hållbar 

utveckling i syftet med lagen 1 kapitel 1 §: 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 

byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 

människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Denna koppling till hållbar utveckling infördes 1993 för att inkorporera miljöhänsyn i 

fysisk planering (Michanek & Zetterberg, 2012). 
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2.4 De nationella miljömålen 
Den 7 maj 1998 föreslog Regeringen, i propositionen 1997/98:145, införandet av 15 

nationella miljökvalitetsmål (Regeringen, 1998). Målens syfte var att förtydliga och 

förstärka det svenska miljöarbetet som dittills varit spretigt formulerat (Jagers, 2010). 

I Riksdagen 2005 beslutades om ytterligare ett mål.  

Ambitionen var att dessa 16 miljökvalitetsmål skulle ange det mål för tillståndet i 

svensk miljö som miljöarbetet ska sträva efter, inom en generation. 

Riksdagen beslutade om en ny struktur för miljöpolitiken under 2010 som inkluderar 

ett övergripande generationsmål, preciseringar av miljökvalitetsmål och etappmål. 

Generationsmålet innebär i stort sätt att den nuvarande generationen har ansvaret att 

lösa samhällets stora miljöproblem för nästa generation (Regeringen, 2012).  

Enligt generationsmålet ska fokus i miljöpolitiken i Sverige ligga på följande 

områden: 

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 

förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 

nyttjas hållbart. 

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 

miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 

ämnen. 

• En god hushållning sker med naturresurserna. 

• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön.  

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt (Naturvårdsverket, 2012). 

Preciseringar av miljökvalitetsmålen innebär en tydligare och fördjupande definiering 

av vilket miljötillstånd som ska uppnås samt tidsplaner för uppfyllandet. Etappmål 

anger stegen på vägen för att uppnå både generationsmål och miljökvalitetsmål 

(Regeringen, 2012). 
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De nationella miljömålen är inte juridisk bindande men är enkelt sagt en politisk 

intention. De ska ingå vid fastställandet av miljöåtgärder, fungera som riktmärken för 

miljöarbete och vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken (Corell & 

Söderberg, 2005). 

2.5 Kommuner och politik 

Kommunala handlingsplaner 

Syftet med kommunala handlingsplaner är att konkretisera och integrera miljöarbetet i 

de dagliga ärenden som pågår inom kommunen. De är först och främst framtagna för 

att stödja förtroendevalda och anställda inom kommunen. Handlingsplanerna kan 

också användas som en inspirationskälla för både näringsliv och medborgare som 

direkt och indirekt påverkas av handlingsplanens innehåll.  

Båstads kommun tog fram ett miljöprogram som gäller från 2012 till 2020. På 

framsidan står följande: 

Vi vill bygga ett samhälle där hänsyn tas till ekonomisk, ekologisk och social 

hållbarhet och med individen i centrum. 

Det står tydligt att kommunen främjar hållbar utvecklings tre aspekter. I 

miljöprogrammet har Båstad kommun tagit fram lokala miljömål som innebär fem 

övergripande områden; vatten, natur och ekosystem, energi och klimat, transporter 

samt bebyggd miljö. Var och en är uppdelade i strategiska inriktningsmål, innebörden 

för kommunen och kopplingar till de berörda nationella miljömålen (Båstads 

kommun, 2012). 

Halmstads kommuns handlingsplan kallas för Ekohandlingsprogram och gäller för 

åren 2009-2012. Programmet är en del av kommunens miljöarbete och hänvisningar 

finns till andra styrdokument som berör arbetet. Halmstads kommun har nio 

övergripande mål varav följande fyra temaområden behandlas i 

ekohandlingsprogrammet: begränsad klimatpåverkan, sunda boendemiljöer, friskt 

vatten och god hushållning med mark. Var och en av de fyra temaområdena är tydligt 

kopplade till de respektive nationella miljömålen och totalt sett berörs 15 av 16 mål. 

Halmstads kommun bortser från att inkludera målet om storslagen fjällmiljö som 

kommunen i fråga inte berörs av (Halmstads kommun, 2008). Den 16 april 2013 

bestämde kommunfullmäktige i Halmstad att det nuvarande ekohandlingsprogrammet 
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ska förlängas till utgången av 2013. Under 2013 ska programmet följas upp och 

utvärderas av samhällsbyggnadskontoret. 

Malmö stads miljöprogram är giltigt fram till 2020 och i detta framgår strävan efter 

att bygga ett hållbart samhälle. Tydliga kopplingar till alla aspekterna av hållbar 

utveckling finns. Malmö stad har själv tagit fram 19 övergripande mål (Malmö stad, 

2009). De nationella miljömålen nämns i miljöprogrammet men tydliga kopplingar 

mellan de och Malmö stads miljömål saknas i dokumentet. Utöver miljöprogrammet 

har Malmö stad tagit fram en detaljerad handlingsplan för klimat- och miljöarbetet i 

Malmö stad. Planen gäller för åren 2011-2014 och där preciseras 26 prioriterade 

åtgärder som kan sammankopplas med kommunens övergripande miljömål. Där 

uppges även vilka enheter inom kommunen som ansvarar för att åtgärderna uppfylls 

under den nuvarande mandatperioden (Malmö stad, 2011). 

Fritidspolitiker 

Kommunallagen 4 kapitel 1 § (SFS 1991:900) ger följande begreppsdefinition av 

kommunalt förtroendevalda: 

Med förtroendevalda avses i denna lag, ledamöter och ersättare i fullmäktige, 

nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 

församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande 

församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (SFS 

2006:369). 

Hela 97 procent av alla förtroendevalda på kommunal nivå i Sverige klassas som 

fritidspolitiker enligt Statiska Centralbyrån (SCB) samt Svenska Kommuner och 

Landstings (SKL) rapport från 2012. Begreppsdefinitionen av fritidspolitiker är de 

förtroendevalda som inte erhåller något arvode för politiska uppdrag eller erhåller ett 

arvode som anses understiga 40 procents tjänstgöring (Statistiska centralbyrån; 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). Med andra ord har dessa individer sin 

yrkesverksamma sysselsättning utanför politiken och ansvarar därför för de politiska 

uppdragen huvudsakligen på sin lediga tid. Resterande tre procent av de 

förtroendevalda klassas som hel- och deltidsarvode, det vill säga med tjänstgöring 

som är lika med eller överstiger 40 % (Statistiska centralbyrån; Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2012). 
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Majoriteten av de förtroendevalda på kommunal nivå har ett uppdrag, dock har 46 % 

av dem två eller fler uppdrag (Statistiska centralbyrån; Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2012). När politiker har fler uppdrag kan de uppleva tidsbrist. Tidigare 

studier har visat att många kommunala förtroendevalda upplever att de inte har 

tillräckligt med tid för att genomföra sina uppdrag. Möjligtvis kan upplevd tidsbrist 

påverka politikernas beslutsfattande på ett negativt sätt (Olsson & Cimmerholm, 

2009).  
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3 Metod 

Den här studien bygger på en enkätundersökning som tar sin utgångspunkt i en 

litteraturstudie baserad på flera olika källor så som böcker, vetenskapliga artiklar, 

statliga och internationella överenskommelser, rapporter och tidigare undersökningar 

kring hållbar utveckling. Källorna som används i litteraturstudien hämtades från 

databaserna Science Direct, Libris, Wiley Blackwell, SpringerLink, Google Scholar 

och Högskolan i Halmstads sökmotor. Sökorden som framförallt användes i 

sökningen var följande: hållbar utveckling, fritidspolitiker, kommunalt 

beslutsfattande, sustainability, sustainable development, green politics och Agenda 

21. 

Eftersom enkäten skulle skickas ut till ett stort antal fritidspolitiker i tre olika 

kommuner valdes ett internetbaserat enkätverktyg som insamlingsform som både var 

effektiv och resursbesparande. Fördelen med internetbaserade enkäter är att man kan 

nå ett större urval samtidigt som man har betydligt lägre kostnader och 

resursanvändning med tanke på miljön i jämförelse med pappersenkäten. I jämförelse 

med en djupintervju kan man säga att intervjuprocessen är bättre anpassad till en 

mindre målgrupp än den föreliggande studien. Man kan genom intervjuprocessen få 

en mycket djupare förståelse för individens åsikt och uppfattningar (Ejlertsson, 2005). 

Det kan vara svårt att få människor att ställa upp på intervjuer särskilt om målgruppen 

upplever tidsbrist som har tidigare visats i fallet av de förtroendevalda (Olsson & 

Cimmerholm, 2009). 

Till enkäten skickades ett tillhörande följebrev (Bilaga	  2). Följebrevet skickades via 

e-post och inkluderade en tydlig länk till den internetbaserade enkäten. I följebrevet 

beskrevs vem som utförde undersökningen och dess syfte. 

3.1 Formulering av frågor 
Enkäten (Bilaga	  1) består av 15 frågor som baserades på den litteraturstudie som 

ligger till bakgrund för studien. Enkätfrågorna var formulerade för att uppnå syftet 

och målet med studien samt få tydliga svar på studiens frågeställningar. 

Frågorna ett till fem utformades för att få information om respondenternas bakgrund 

som förtroendevald. Fråga nummer ett handlar om aktiv tid som förtroendevald och 

skapades för att ge en inblick i respondentens kontakt med begreppet hållbar 

utveckling och för att få reda på hur länge de har arbetat som förtroendevald i 
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kommunen. Tanken var också att kunna undersöka om kunskap inom ämnet hållbar 

utveckling ökar med tiden som förtroendevald och om antal utbildningar ökar med 

tid. Fråga två, som handlar om anställning, ställdes för att skilja mellan hel- och 

fritidspolitiker och för att se om resultatet från denna undersökning skulle stämma 

överens med SCB och SKLs rapport från 2012. Fråga tre inkluderades för att kunna 

bedöma om partitillhörighet påverkar beslutsfattandet som har visats i tidigare studier 

(Håkansson, 2005). Fråga fyra handlar om uppdrag och ställdes för att kunna se hur 

många och vilka uppdrag respondenterna har som förtroendevald. Denna information 

inkluderades för att se om uppfattningen om hållbar utveckling påverkas av 

uppdragskoncentration.  Femte frågan, som handlar om uppdragsutbildningar, ställdes 

för att jämföra med fråga sju om utbildning kring hållbar utveckling. Detta för att 

undersöka om uppfattning av begreppet ändras i och med särskild utbildning om 

hållbar utveckling. 

De tre följande frågorna, sex till åtta, skapades för att få fram en bild av 

respondentens uppfattning av samt information om utbildningar kring hållbar 

utveckling som kopplas till studiens frågeställningar. I fråga nummer sex skulle 

respondenten uppge sin definition av hållbar utveckling för att jämföras med litteratur 

inom området. Fråga sju handlar om utbildning i hållbar utveckling för att ge inblick i 

varifrån respondenternas uppfattning om begreppet uppstod. Frågor rörande 

utbildning ansågs som mycket viktiga att inkludera i enkäten då det enligt kapitel 36 i 

Agenda 21 är avgörande med utbildningar för att främja hållbar utveckling och att 

förbättra människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsfrågor (United Nations 

Conference on Environment & Development, 1992). Fråga nummer åtta ställdes för 

att ge en uppfattning om vilka dimensioner av hållbar utveckling som anses som de 

viktigaste för respondenten personligen. Frågan syftar till att det tidigare visat sig 

finnas stora skillnader i uppfattningar om mål och metoder för att uppnå en hållbar 

utveckling (Hopwood, Mellor, & O’Brien, 2003). 

Fråga nummer nio består av en lista med påståenden där respondenten fick ranka hur 

tydligt olika beslutsunderlag är kopplade till hållbar utveckling, de nationella 

miljömålen och kommunens handlingsplan. Då dessa tre mål bör ligga till grund för 

kommunalt arbete var det av stort intresse att utreda om kommunala tjänstemän 

tydligt gör denna koppling i sina beslut.  
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Den tionde frågan skulle ge en uppfattning om respondenternas personliga 

beslutstagandeprocess och vad dessa individer prioriterar i sina beslut som 

förtroendevalda. Frågan var ställd som en rankningslista där respondenten kunde välja 

mellan olika underlag till beslut till exempel, hållbar utveckling, partipolitik och 

personliga inställningar. 

Fråga nummer elva var även den en samling av påståenden som baserades på olika 

aspekter av hållbar utveckling och som skulle ge insyn i respondenternas personliga 

inställningar till miljö, ekonomi och samhälle. Frågan inkluderas för att kunna göra 

jämförelser med svaren på denna fråga och partitillhörigheten och partipolitik. 

De sista tre frågorna är allmänna bakgrundsfrågor om respondenternas ålder, 

utbildningsnivå och kön. Frågorna ställdes för att kunna jämföra om det finns 

skillnader i uppfattning och integrering av hållbar utveckling i beslutsfattandet mellan 

män och kvinnor, åldersgrupper eller olika utbildningsnivåer vid analysen av 

resultaten. En sista textruta inkluderades i enkäten för att erbjuda respondenten 

möjligheten att ge återkoppling eller kommentarer angående t.ex. svårigheter eller 

oklarhet gällande frågeställningar om enkäten. 

3.2 Genomförandet 
Den framarbetade enkäten matades in i högskolans enkätverktyg QuickSearch. 

Orsaken bakom beslutet att använda QuickSearch som verktyg var att systemet skulle 

ge ett professionellt intryck till respondenterna jämfört med ett kostnadsfritt 

alternativ. 

E-postadresser till de utvalda fritidspolitikerna samlades in från respektive 

kommuners hemsidor. En mindre del av urvalets kontaktuppgifter var inte tillgängliga 

på hemsidorna men efter kontakt med expeditionerna på kommunhusen kunde större 

delen av den saknade informationen insamlas. I hela urvalsgruppen var två positioner 

vakanta. Fyra personers kontaktinformation, i form av e-postadresser, saknades hos 

kommunerna. I dessa fall valdes de bort från undersökningen med den bakomliggande 

tanken att brist på e-postadress kan orsakas av obefintliga 

datoranvändningsmöjligheter eller olust att använda e-post som ett kontaktmedel. De 

förtroendevalda fick veta att alla svar som insamlades skulle behandlas anonymt. I 

enkätverktyget QuickSearch fanns ett tillval som gjorde att även insamlaren inte 

kunde koppla ihop svaren med respondenternas personliga uppgifter. Detta gjordes av 

både etiska skäl och för att respondenterna skulle känna sig bekväma att delta. 
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Den 27 mars 2013 skickades den internetbaserade enkäten ut med tillhörande 

följebrev. Den 8 och den 15 april 2013 skickades påminnelser ut till samtliga 

mottagare som inte hade svarat på enkäten. Möjligheten att delta i 

enkätundersökningen stängdes den 21 april 2013 för att ge tid till att utföra analysen 

av resultaten. 

Rådata exporterades från enkätverktyget QuickSearch och kopierades sedan in i 

statistikprogrammet, SPSS, för att svaren skulle kunna hanteras och analyseras lättare. 

Svaren presenteras i procentandelar av de som svarade, antalet svarande per fråga 

varierar. För att jämföra två grupper och visa statistiskt säkerställda skillnader har 

icke–parametriskt Mann Whitney U test använts som är lämpligt vid oberoende 

observationer samt att variabeln inte behöver vara normalfördelad och 

stickprovsstorlekarna kan vara små. För att visa samband mellan svaren har tvåsidigt 

Spearman test använts på de variablerna som mätts med ordinalskala. I rapporten 

används p för sannolikheten, z för utfallet av Mann Whitney U test och r för 

Spearmans rangkorrelationskoefficient. Då r är nära +1 finns ett starkt positivt 

samband, då r är nära -1 finns ett starkt negativt samband (-1 ≤ r ≤ +1).  

3.3 Urval 
De valda kommunerna är Båstad, Halmstad och Malmö. Dessa tre kommuner valdes 

ut för att få ett urval av varierande storlek både befolkningsmässigt och arealmässigt, 

där de representerar en liten, en mellanstor och en stor kommun. Kommunerna skiljer 

sig också när det gäller politiskt styre och organisation. De representerar tre olika 

kommungruppsindelningar, har olika antal invånare per förtroendevald och 

uppdragskoncentration, det vill säga antal uppdrag delade på antal politiker. Detta 

förtydliggöras i Tabell 1. Gemensamt för de tre valda kommunerna är att de ligger på 

västkusten i södra Sverige. Nackdelen med ett sådant urval är att det inte går att dra 

slutsatser som är representativt för Sverige som helhet utan bara en begränsad del av 

landet. 

Urvalet av förtroendevalda inom respektive kommun gjordes för att fokusera på 

avdelningar som har hand om, först och främst, miljö- och planärenden inom 

kommunerna. Dessa ärenden kan direkt sättas i förbindelse med hållbar utveckling 

som berörs i både Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Namnet på de olika organen 

skiljer sig mellan kommunerna och urvalen skiljer sig därför något. 

Kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelser (KS) valdes i alla kommuner för att 
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de är de högsta beslutsfattare i många viktiga frågor och därför av stort intresse att 

undersöka när det gäller beslutsfattandet. 

I Båstads kommun valdes utöver KF och KS; beredningen för tillväxt och 

samhällsbyggnad och samhällsbyggnadsutskottet. Beredningen för tillväxt och 

samhällsbyggnad är en av tre fullmäktigeberedningar som ska uppehålla ständig 

kontakt med medborgarna i kommunen och är ansvarig att ta fram övergripande mål, 

strategiska planer och policydokument inom följande intresseområden; turism, miljö, 

långsiktig fysisk planering och infrastruktur. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar i 

frågor som berör förvaltningen, det vill säga anställningar, inköp och 

egendomsförvaltning samt andra uppdrag som kommunfullmäktige delegerar till dem 

(Båstads kommun, 2013). 

De nämnder som valdes i Halmstads kommun var förutom KF och KS; 

samhällsbyggnadsutskottet, Laholmsbuktens VA och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. Samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad har likartat uppdrag 

som Samhällsbyggnadsutskottet i Båstads kommun. Laholmsbuktens VA ansvarar för 

förvaltning, drift och skötsel av dricksvatten- och avloppsanläggningarna i både 

Laholms och Halmstads kommuner (Halmstad kommun, 2013). Representanterna 

från Laholmsbuktens VA är delvis förtroendevalda från Laholms kommun men har 

direkt inflytande i frågor som berör Halmstads kommuns plan- och miljöärende och 

därför bestämdes att de skulle vara med i undersökningen. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ansvarar bland annat för prövning och tillsyn enligt 

Miljöbalken, med undantag för strandskyddsfrågor, och medverkar i planering av 

miljö- och hälsoskyddsfrågor (Halmstads kommun, 2011). 

Utöver Malmö stads KF och KS bestämdes det att utskicket skulle nå både 

miljönämnden och VA SYD Kommunalförbundet. Miljönämnden beslutar över 

miljöförvaltningen vars ansvar är att leda och koordinera Malmö stads miljöarbete ur 

ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv (Malmö Stad, 2013). VA SYD 

Kommunalförbund har ansvar över Burlövs, Eslövs, Lunds och Malmös vatten- och 

avloppverksamheter (VA SYD, 2013), representanter i förbundet är förtroendevalda 

från Malmö stad. 

Totaltsätt skulle utskicket nå 303 av 781 förtroendevalda i de utvalda kommunerna. 

En jämförelse av de utvalda kommunerna visas i Tabell 1.  
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Tabell 1, Jämförelse mellan de undersökta kommunernas egenskaper 

 Båstad Halmstad Malmö 

Kommunkod 1278 1380 1280 

Styren i kommuner 1 M, C, FP, KD  M, C, FP, 
KD, MP S, V, MP 

Kommungruppsindelning 6. Turism- och 
besöksnäringskommuner 

3. Större 
städer 1. Storstäder 

Antal invånare 2 14 263 93 231 307 758 

Antal förtroendevalda 88 3 226 4 467 3 
Fritidspolitiker 85 221 462 

Heltidspolitiker 1 5 1 
Deltidspolitiker 2 0 4 

Kommuninvånare per 
förtroendevald 5 162 408 640 

Uppdragskoncentration 5 1,69 1,48 1,25 
1 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011), 2 (Statistiska centralbyrån, 2013), 3 (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2012b), 4 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012a), 5 (Statistiska centralbyrån; Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2012) 

Teckenförklaring över styren i kommuner, C – Centerpartiet, FP – Folkpartiet, KD – Kristdemokraterna, MP – 

Miljöpartiet de gröna, S – Socialdemokraterna, V – Vänsterpartiet 

Sedan 1988 har Svenska Kommunförbundet delat upp alla svenska kommuner i 

homogena grupper. Grupperingen gjordes med hänsyn till befolknings- och 

näringsstruktur och användes för bland annat statistiska redogörelser, jämförelser och 

olika analysarbeten. Kommungruppsindelningen för 2011 avser tio olika 

kommungrupper, urvalet i studien passar in i följande grupper: 

Båstad – Grupp 6. Turism- och besöksnäringskommuner - Här ingår kommuner där 

antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 stycken per 

invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per kommuninvånare. I denna 

grupp ingår totalt sett 20 kommuner. 

Halmstad – Grupp 3. Större städer - Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt 

en tätortsgrad överstigande 70 procent. Tillsammans med Halmstads kommun tillhör 

31 andra kommuner gruppen större städer. 

Malmö – Grupp 1. Storstäder, Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 

invånare. Malmö är en av tre kommuner som ingår i gruppen storstäder tillsammans 

med Stockholm och Göteborg (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 
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4 Resultat 

4.1 Svarsfrekvens 
Av de 308 förtroendevalda som enkäten skickades till fanns det ett visst bortfall. 

Relevant kontaktinformation saknades för fem personer och därav minskades 

utskicket till 303 personer. Av de 303 personer var 15 e-postadresser felaktiga. 160 

personer (53 %) öppnade mailet och 106 personer (35 %) startade enkäten. Av de 106 

personerna som påbörjade enkäten slutförde 81 personer (27 %) enkäten. 

Resultatet visade att drygt hälften av de respondenterna var män (57 %) och 

resterande del var kvinnor (43 %). Majoriteten av respondenterna (64 %) hade en 

högskoleutbildning eller högre och 30 % uppgav att de hade gymnasieutbildning. 

Återstående delen (6 %) hade högstadie- eller grundskoleutbildning. Respondenterna 

uppgav att de huvudsakligen var mellan 36 och 55 års ålder (53 %) och en femtedel 

var 65 år eller äldre (21 %). Aktiv tid som förtroendevalda i kommunen var ganska 

jämnt fördelad. Minsta fraktionen av respondenterna hade varit aktiva mellan 16 och 

20 år (11 %) och största fraktionen mellan sex och tio år (28 %). Respondenterna var 

huvudsakligen fritidspolitiker (85 %) och resterande del (15 %) hel- och 

deltidspolitiker, det vill säga med tjänstgöring som är lika med eller överstiger 40 %. 

Den politiska representationen i studien liknar Riksdagens valresultat från 2010, som 

visas i Figur 1, med undantag av Centerpartiet och Kristdemokraterna som hade en 

stark respektive svag representation i denna studie. Övervägande delen tillhör 

Socialdemokraterna (36 %) eller Moderaterna (21 %). 
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Figur 1: Jämförelse mellan Riksdagens valresultat 2010 och enkät respondenternas partitillhörighet (Statistiska 
centralbyrån, 2011). 

4.2 Utbildning och uppdrag 
Fritextsvaren i frågan om de olika uppdrag respondenterna hade som förtroendevalda 

omvandlades till antal uppdrag för att kunna behandlas statistiskt. Av totalt 95 svar 

uppgav de flesta att de hade ett eller två uppdrag som förtroendevald (30 % respektive 

37 %). Väldigt få meddelade att de hade över fem uppdrag (3 %). 

Rådande delen av respondenterna hade fått en eller flera utbildningar inför sina 

uppdrag som förtroendevalda (80 %). Huvudsakligen erbjöds utbildningarna från de 

politiska partierna men också från kommunens sida. Utbildningar från kommunerna 

uppkom både i början på mandatperioden och fortlöpande under periodens gång i 

form av utbildningar arrangerade av kommunala tjänstemän. 

På frågan om särskild utbildning inom hållbar utveckling, svarade största delen av 

respondenterna (68 %) att de inte hade fått någon. De som hade fått en utbildning   

(32 %) hade största delen (64 %) fått den genom kommunen och en mindre del genom 

sitt parti (22 %). Några stycken hade fått utbildningar från både partiet och 

kommunen.  
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Vid en jämförelse av utbildningsfrågorna visade det sig att 14 av respondenterna inte 

hade fått en utbildning i varken hållbar utveckling eller inför sitt uppdrag. 

4.3 Respondenternas definitioner av hållbar utveckling 
I fritextfrågan om hur man skulle definiera hållbar utveckling med en mening deltog 

89 respondenter. Svaren som uppgavs varierade stort i både innehållet och kvalitet 

och delades därför upp i tre grupper; fullständig definition, ofullständig definition och 

oanvändbar definition enligt litteraturens definition av hållbar utveckling. 

Fullständig definition 

Huvuddelen av respondenterna (56 %) inkluderade alla tre dimensioner av hållbar 

utveckling i sin definition, eller en annan bra sammanfattning av Vår gemensamma 

framtids definition som anges i avsnitt 2.1. 

För att förtydliga den fullständiga definitionen redovisas här ett urval av exempel 

enligt respondenterna (oredigerade): 

”Att bygga upp ett långsiktigt och stabilt samhälle, där mänskliga behov tillgodoses. 

Samt att hushålla med resurserna för framtida behov” 

”Att finna en balans mellan utveckling och resursutnyttjande så att hela världen kan 

överleva och varje individ leva ett anständigt liv” 

”Hållbar utveckling skapas när politiken är hållbar och långsiktig inom de stora 

viktiga områdena: ekonomi, miljö, jämställdhet, välfärd, regional och global 

utveckling” 

Ofullständig definition 

30 respondenter (34 %) definierade begreppet hållbar utveckling med mindre än tre 

dimensioner och kan ses som ofullständiga definitioner enligt litteraturen. 

Ett urval av exempel av ofullständiga definitioner enligt respondenterna 

(oredigerade): 

”Att leva på ett sätt som gör att varken människor, djur eller natur skadas” 

”Att bruka utan att förbruka” 

”Minskade samhälleliga klyftor” 

Oanvändbar definition 

Nio stycken respondenter (10 %) uppgav definitioner som inte innehöll något som 

kan kopplas till litteraturens definitioner över huvud taget. 
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Ett urval av exempel av oanvändbara definitioner enligt respondenterna (oredigerade): 

”Nolltillväxt” 

”Något som vi alla står bakom och som kan accepteras av alla” 

”Ett samhälle som klarar sitt uppdrag” 

Någon statistiskt säkerställd skillnad kunde inte påvisas mellan de tre 

definitionskategorierna och åldersgrupper, utbildningsnivå, aktiv tid som politiker 

eller antal uppdrag som förtroendevald. Det finns ett samband mellan utbildning inom 

hållbar utveckling och fullständiga definitioner av hållbar utveckling bland 

respondenterna. Det statistiskt säkerställda sambandet var mycket nära den 

signifikanta nivån (r = 0,211;p = 0,051). 

I den åttonde frågan fick respondenterna ranka sex olika termer. Uppgiften gick ut på 

att välja tre stycken som de tyckte bäst representerar dimensionerna av hållbar 

utveckling, resultatet från de 87 respondenterna visas i Figur 2.  

 

Figur 2: Svaren gällande de termer som beskriver hållbar utveckling bäst enligt respondenterna. 

En övervägande del av respondenterna uppgav tre dimensioner av hållbar utveckling 

som lätt kan kopplas till litteraturens definition av begreppet. Det kulturella 

bevarandet som nuförtiden räknas in i den sociala dimensionen var minst populär 

bland respondenterna. 

4.4 Kopplingar till beslutsunderlag 
De 85 respondenterna visade en viss splittring när de ombads att ta ställning till tre 

påståenden om hur tydligt samtliga beslutsunderlag var kopplade till hållbar 

utveckling, de nationella miljömålen och kommunens handlingsplan, Figur 3. 
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Figur 3: Förtroendevaldas inställning om innehållet i de kommunala beslutsunderlagen  

Under hälften (42 %) av respondenterna uppgav att de inte tyckte att samtliga 

beslutsunderlag var tydligt kopplade till hållbar utveckling. Däremot tyckte en 

tredjedel (32 %) tvärtom. När påståendet gällde de nationella miljömålen var gruppen 

ännu mer splittrad med en jämn fördelning av svaren, huvudsakligen i kategorin 

varken eller. Respondenterna var mer överens om att samtliga beslutsunderlag tydligt 

kopplades till kommunens handlingsplan (48 %). Vidare visade det sig att det fanns 

signifikanta samband mellan hur respondenterna svarade på påståenden om hållbar 

utveckling och kommunernas handlingsplaner (r = 0,725; p < 0,01), hållbar 

utveckling och de nationella miljömålen (r = 0,836; p < 0,01) samt de nationella 

miljömålen och kommunernas handlingsplaner (r = 0,753; p < 0,01). En signifikant 

statistiskt säkerställd skillnad fanns i hur åldersgrupperna 18-35 och 65+ upplevde 

beslutsunderlagens koppling till de nationella miljömålen (z = -3,395; p < 0,01) och 

kopplingen till hållbar utveckling (z = -2,203; p < 0,05). 

4.5 Personliga prioriteringar 
För att få en förståelse för förtroendevaldas personliga prioriteringar inför sitt 

beslutsfattande, uppmanades de förtroendevalda att ranka följande fem alternativ; 

beslutsunderlag framtagen av kommunala tjänstemän, hållbar utveckling, partipolitik, 

personliga inställningar och miljömål. Frågan var upplagt som fem rutor, den högsta 

var markerat prioritering ett och den sista prioritering fem. Det alternativ som de 

förtroendevalda tyckte var viktigaste att prioritera valde de i första ruta och det som 

de tyckte var minst viktigt i sista rutan. Resultatet visas i Figur 4 
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Figur 4: Förtroendevaldas prioritering inför beslutsfattande 

Respondenterna var överens om att hållbar utveckling hade hög prioritet, hela 66 % 

gav det prioritering ett eller två. Partipolitik rankades också högt bland deltagarna,   

55 % ansåg det som prioritering ett eller två. De kommunala beslutsunderlagen fick 

en lägre placering på listan, bara 36 % uppgav den som prioritering ett eller två. Både 

personliga inställningar och miljömål fick lägsta placering med 20 % respektive 19 % 

av respondenterna som placerade de som prioritering ett eller två. Personliga 

inställningar placerades på sista platsen av hela 43 % av respondenterna. 
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Figur	  5 visar deltagarnas respons till fem olika påstående där olika dimensioner av 

hållbar utveckling är satta mot varandra. 

	  

Figur	  5 Resultatet om personliga inställningar inför olika aspekter av hållbar utveckling 

När påståenden som ekonomisk tillväxt och naturresurser sattes mot varandra, svarade 

rådande delen av respondenterna (77 %) att tillväxt var mindre viktig. Samma resultat 

uppkom i nästa påstående, om negativ mänsklig påverkan och tillväxt, där 79 % 

tyckte inte negativ påverkan ska vara en del av ekonomisk utveckling. 

Respondenterna var överens (84 %) om att samhället bör garantera en levnads-

standard för all sina medborgare, endast 2 % tyckte tvärtom. 

När man testade svaren från påståenden i Figur	  5 mot varandra hittade man några 

olika statistiskt säkerställda samband dem emellan. Det fanns ett signifikant positivt 

samband mellan påståendet som handlade om tillväxt och naturresurser samt negativ 

påverkan som en del av ekonomisk utveckling (r = 0,442; p < 0,01). Mellan 

påståendet om tillväxt och naturresurser och tillfredställande levnadsstandard fanns 

det också ett signifikant positivt samband (r = 0,473; p < 0,01). Det fanns ett starkt 

signifikant positivt samband mellan påståendet om negativ påverkan som en del av 

ekonomisk utveckling och tillfredställande levnadsstandard (r = 0,644; p < 0,01). 

Mellan påståendena vetenskaplig och teknisk utveckling och tillfredställande 

levnadsstandard samt negativ påverkan som en del av ekonomisk utveckling och 

vetenskaplig och teknikutveckling var sambandet av mindre signifikans (r = 0,271; p 

< 0,05 respektive r = 0,258; p < 0,05). 
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Svaren från de fem påståendena i Figur	  5 om olika aspekter av hållbar utveckling 

jämfördes statistiskt med partitillhörigheten av respondenterna. De signifikanta 

skillnaderna som förekom visas i Tabell 2 och Tabell 3. I Tabell 2 visas skillnader 

när de respondenter som tillhörde Miljöpartiet jämfördes med de andra partierna. De 

största skillnaderna uppkom mellan Miljöpartiet och Moderaterna samt 

Sverigedemokraterna, i frågorna som handlade om naturresurser, ekonomisk tillväxt 

och välfärd. Skillnaden mellan Centerpartiet och Miljöpartiet var nära den 

signifikanta nivån och inkluderades därför i resultatet. Tabell 3 visar skillnader när 

respondenterna som tillhörde Sverigedemokraterna jämfördes med dem andra 

partierna. I detta fall uppkom sambandet i relation till påståendet om naturresurser och 

välfärd. 

Tabell 2: Översikt av statistiskt säkerställda skillnader mellan Miljöpartiet och fyra av de andra partierna och 
påståenden med kopplingar till hållbar utveckling 

 

Ekonomisk 
tillväxt är 
viktigare än 
hållbar 
användning av 
naturresurser. 

Vi bör acceptera 
att negativ 
mänsklig påverkan 
på naturen är en 
del av ekonomisk 
utveckling. 

Vi bör utnyttja 
nuvarande resurser 
till förmån för att 
bibehålla och öka 
vår välfärd 

z-värde p-värde z-värde p-värde z-värde p-värde 

Moderaterna -3,381 < 0,01 -2,318 < 0,05 -3,163 < 0,01 

Socialdemokraterna -2,317 < 0,05 -2,299 < 0,05 -2,460 < 0,05 

Sverigedemokraterna -2,569 < 0,05 -2,624 < 0,01 -2,803 < 0,01 

Vänsterpartiet - - - - -2,054 < 0,05 

Centerpartiet     -1,954* =0,051* 

* I detta fall är skillnaden inte statistisk signifikant 

Tabell 3: Översikt av statistiskt säkerställda skillnader mellan Sverigedemokraterna, tre andra partier och 
påståenden med kopplingar till hållbar utveckling 

 Vi bör utnyttja 
nuvarande resurser 
till förmån för att 
bibehålla och öka 
vår välfärd 

 

r-värde p-värde  

Centerpartiet -2,105 < 0,05  
Socialdemokraterna -2,122 < 0,05  

Miljöpartiet -2,803 < 0,01  
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Utöver Tabell 2 och Tabell 3 fanns det en statistiskt säkerställd skillnad när det 

gällde påståenden om vetenskaplig och teknikutveckling mellan hur Centerpartiet och 

Moderaterna svarade (z = -2,105; p < 0,05).  

I fallen av Bjärepartiet, Folkpartiet och SPI bedömdes antal deltagande respondenter 

för små för att ge ett tillförlitligt statistiskt resultat. 

4.6 Andra synpunkter och kommentarer från deltagarna 
Genom att avsluta enkäten med en fritextruta kunde respondenterna bidra med 

kommentarer, förmedla svårigheter eller missförstånd i samband med enkätfrågorna. 

Denna möjlighet användes av 19 personer och ett antal därutav intressanta 

oredigerade synpunkter uppges nedan. 

”Har fått viss utbildning som har varit bra, men organisationen är ny och uppdragen 

oklara så därför behövs det mer utbildning för att man ska kunna göra ett bra arbete. 

Utbildningsdagen jag var med på handlade en hel del om var gränsen mellan 

politikers och tjänstemäns uppdrag går.” 

”Våra kommunpolitiker är mycket okunniga i miljöfrågor och kommunen ligger långt 

efter andra kommuner. Vi har som liten kommun svårt att anställa/behålla erfarna 

kompetenta tjänstemän. Det är hög medel ålder hos politiker och de är inte 

uppdaterade med den verklighet som råder.” 

”Önskvärt vore att alla politiker oavsett om det är inom kommunal, region eller 

staten ska ha kunskaper inom de områden de beslutar om, inte bara ha talets gåva. 

Viktigt är att kloka beslut fattas.” 

”Många av frågorna kan oftast inte besvaras enkelt därför att beslutfattande innebär 

ett sammanvägande av flera frågor till ett gemensamt ställningstagande för eller emot 

en speciell fråga. Ex. om man i kommunen vill besluta om att bygga ett nytt 

bostadsområde där byggnationen kommer att påverka den lokala miljön kraftigt men 

politiken anser att detta är viktigare för samhället för att undanröja en stor 

bostadsbrist så kommer man som politiker i en svår valsituation där man måste väga 

viktig miljö mot ett viktigt bostadssocialt beslut.”  
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5 Diskussion 
Även om begreppet hållbar utveckling har använts flitigt i över 30 år och finns tydligt 

dokumenterat i lagstiftning, handlingsplanerna samt partipolitik, var uppfattningen 

bland de förtroendevalda oroväckande låg. En stor andel av respondenterna uppgav en 

ofullständig eller oanvändbar definition på hållbar utveckling i jämförelse med 

Brundtlandrapportens definition. Agenda 21 gav de lokala myndigheterna möjligheten 

att utveckla sin egna lokala Agenda 21 (United Nations Conference on Environment 

& Development, 1992). Detta kan ha bidragit till att de förtroendevaldas definitioner 

inte är synonyma med varandra och att många angav sina egna tolkningar av 

begreppet enligt lokala förutsättningar.  

Man kan dock se att huvuddelen av respondenterna verkligen känner sig bekanta med 

vad hållbar utveckling innebär och kan då använda begreppet effektivt som en grund 

inför sitt beslutsfattande. Detta är ett positivt resultat då endast en tredjedel av 

respondenterna hade fått en särskild utbildning inom hållbar utveckling. Denna studie 

visade också att begreppet har nått fram till resterande fjärdedel av de förtroendevalda 

utan att de har deltagit i en utbildning om hållbar utveckling. Genom utbildning och 

andra informationskällor bör begreppet hållbar utveckling skapa djupare förståelse 

hos individen.  

Resultatet av studien stödjer Agenda 21 påstående att utbildning är avgörande för att 

främja hållbar utveckling och förbättra människors förmåga att lösa miljö- och 

utvecklingsfrågor (United Nations Conference on Environment & Development, 

1992). Denna studie visade även att det finns ett samband mellan utbildning inom 

hållbar utveckling och fullständiga definitioner av hållbar utveckling bland de 

förtroendevalda då det statistiskt säkerställda sambandet var mycket nära den 

signifikanta nivån (r = 0,211;p = 0,051). Om svarsfrekvensen var högre bland de 

förtroendevalda kan det var möjligt att sambandet skulle nå den signifikanta nivån. 

Det fanns inte heller ett statistiskt säkerställt samband mellan utbildningar inför 

uppdrag som förtroendevald och definitionen av hållbar utveckling. I detta fall var 

den inte nära den signifikanta nivån. Detta kan bero på att samtliga förtroendevalda 

erbjuds utbildningar inför uppdrag vid samma tillfällen, det vill säga, i början på en 

ny mandatperiod och aspekterna av hållbar utveckling fanns inte med i 

utbildningarna. Att inkludera kopplingar mellan uppdragen i kommunen med aspekter 

av hållbar utveckling kan öka integrering av begreppet i beslutsfattande. En av 

respondenterna lämnade synpunkten att de upplevde utbildningen för uppdraget som 
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otillräcklig för att genomföra ett bra arbete. Genom fortlöpande utbildningar kan man 

bidra till ett förbättrat arbetsutförande och tillfredsställer därmed de förtroendevaldas 

vilja att öka sin kunskap. När man jämförde utbildningsfrågorna kunde man se att 14 

av 88 respondenterna (12 %) inte hade fått en utbildning i varken hållbar utveckling 

eller inför sitt uppdrag. Andra studier har visat ännu högre siffror när det gäller brist 

på utbildning inför uppdrag bland de förtroendevalda (Olsson & Cimmerholm, 2009). 

Detta är oroväckande med tanke på att de olika uppdragen kan vara invecklade och i 

bland svåruppfattade. Tydliga utbildningar bör försäkra att de förtroendevalda tar 

kvalificerade beslut. 

I frågan om förtroendevaldas prioritering inför beslutsfattande uppgav två tredjedelar 

av respondenterna att hållbar utveckling var prioritering ett eller två (Figur 4). Detta 

betyder att huvuddelen av de undersökta förtroendevalda faktiskt integrerar begreppet 

in i sitt beslutsfattande. Man kan se från studien att uppfattningen av begreppet inte 

alltid är synonym med litteraturens definition men genom exponering och utbildning 

kan uppfattningen förbättras. En möjlig källa till att så många respondenter uppgav 

hållbar utveckling som prioritering ett eller två kan vara att en del av de tidigare 

frågorna som ställdes i enkäten handlade om hållbar utveckling. I och med studiens 

fokus på hållbar utveckling kan respondenterna påverkats av de tidigare frågorna 

vilket möjligtvis färgat deras svar. I fallet av denna fråga kan respondenterna ha 

upplevt svårigheter. Till exempel om ett kommunalt beslutsunderlag skulle vara 

synonymt med både respondenternas partipolitik och deras personliga inställningar 

kan respondenterna upplevt problem med vilket de ska välja som högsta prioritering.  

I frågan om förtroendevaldas prioritering inför beslutsfattande (Figur 4) hamnade 

partipolitik på andra plats på listan, detta är en viktig grund för beslutsfattande. De 

förtroendevalda representerar de politiska partierna som väljs av röstande 

medborgare. De förtroendevalda ska spegla medborgarnas val av parti som oftast 

baseras på partiprogrammet. Samtliga av de partier som deltog i studien har någon 

referens till begreppet hållbar utveckling i sina respektive partiprogram förutom 

Bjärepartiet, Sverigedemokraterna och Sveriges pensionärers intresseparti. Dessa tre 

partier tar upp aspekter av hållbar utveckling så som kulturbevarande, miljöhänsyn, 

biologisk mångfald och samhällsutveckling men direkta kopplingar till begreppet 

saknas i partiprogrammen. 
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Beslutsunderlagen framtagna av kommunala tjänstemän fick den mest jämnfördelade 

svarsfrekvensen i frågan. Kommunala tjänstemän bör vara mycket insatta i ämnet 

genom både utbildning och erfarenhet samt att deras underlag bör vara både objektiva 

och ha lagstöd. Om samtliga beslutsunderlag var tydligt kopplade till både hållbar 

utveckling och miljömålen bör förståelsen för begreppen kunna förtydligas och 

förstärkas bland de förtroendevalda. En respondent kommenterade att 

kompetensnivån hos tjänstemän är bristfällig i små kommuner. Detta är oroväckande 

då landet huvudsakligen består av mindre kommuner, där 131 är mindre än den 

minsta kommunen som deltog i studien (Statistiska centralbyrån, 2013). Det är 

möjligt att tjänstemän i mindre kommuner har ett bredare arbetsfält än i stora 

kommuner. I stora kommuner är arbetsuppgifter oftast uppdelade mellan flera 

anställda som ger tjänstemännen utrymme att fokusera på ett specialistområde. 

Arbetet i mindre kommuner kan kräva att tjänstemän har en mer allsidig kunskap. 

Detta kan påverka de förtroendevaldas uppfattning av tjänstemännens kunskap. 

Några av synpunkterna från respondenterna handlade om kunskap bland de 

förtroendevalda. Vissa förtroendevalda upplever sina medarbetare som ”okunniga i 

miljöfrågor”, ”inte uppdaterade med den verklighet som råder” och att de ”ska ha 

kunskaper inom de områden de beslutar om”. Det finns inga paragrafer i 

kommunallagen (SFS 1991:900) som berör hur mycket kunskap de förtroendevalda 

behöver för att utföra sina uppdrag. Tidigare studier har också visat att de 

förtroendevalda upplever att de inte har tid att sätta sig in i sakfrågorna innan beslut 

ska tas. I sådana fall litar de på tjänstemännen eller andra mer erfarna förtroendevalda 

(Olsson & Cimmerholm, 2009). 

När det gällde beslutsunderlagen framtagna av kommunala tjänstemän var 

huvuddelen av respondenterna överens om att underlagen inte kopplades till varken 

hållbar utveckling eller de nationella miljömålen. Samtliga handlingsplaner från de 

utvalda kommunerna innehåller tydliga aspekter av hållbar utveckling där 

definitionen av begreppet anges i dokumentet eller hänvisas till Brundtlandrapportens 

definition. De nationella miljömålen nämns i samtliga handlingsplaner men direkta 

kopplingar till lokala miljömål var inte tydligt beskrivna. Om de förtroendevalda var 

mer insatta i handlingsplanernas innehåll skulle de själva kunna göra kopplingar till 

miljömålen, hållbar utveckling eller beslutsunderlagen. Detta är kanske inte aktuellt 

för alla förtroendevalda på grund av upplevd tidsbrist som tidigare beskrevs. De 
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förtroendevaldas arbete kan underlättas om kopplingarna mellan de ovannämnda 

aspekterna görs av tjänstemän vid framtagandet av beslutsunderlagen. 

En del av enkäten avser påståenden som sätter olika aspekter av hållbar utveckling 

mot varandra, vilket gjordes för att få fram de förtroendevaldas personliga 

prioriteringar i sådana beslut. När det gällde påståendet ”Vi bör utnyttja nuvarande 

resurser till förmån för att bibehålla och öka vår välfärd” var respondenterna 

splittrade med sina svar. Detta kan bero på påståendets formulering. Påståendet skulle 

syfta till att nuvarande generationens välfärd var viktigare än framtida generationers 

välfärd, en stark kontrast till definitionen om hållbar utveckling. Det kan ha uppfattats 

som människors välfärd istället och skulle då stämma överens med litteraturens 

definition. En viss oenighet inom gruppen förekom vid frågan om vetenskaplig och 

teknisk utveckling. I påståendet beskrivs att vetenskaplig och teknisk utveckling är 

det enda sättet att lösa miljöproblemen. Ursprunget hittar man i Brundtlandrapporten 

som ser teknikutvecklingen som ett sätt att öka ekonomisk tillväxt samtidigt som man 

kan minska sin användning av naturresurser (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Splittringen kan ha uppkommit då det finns oerhört många olika 

sätt att minska miljöproblemen där inte vetenskap och teknisk utveckling är den enda 

lösningen. Kommunerna i den här studien satsar på teknikutveckling genom olika 

åtgärder. Svaren till påståendet om tillfredställande levnadsstandard för alla 

medborgare visade att samhällsfrågor är mycket viktiga bland de förtroendevalda i 

landet oberoende av partitillhörighet. 

Det positiva sambandet i svaren mellan påståenden Ekonomisk tillväxt är viktigare än 

hållbar användning av naturresurser och Vi bör acceptera att negativ mänsklig 

påverkan på naturen är en del av ekonomisk utveckling var förväntat eftersom båda 

påståenden har liknande utgångspunkter och sätter natur och ekonomi mot varandra. 

Detta är de två viktiga dimensioner som teorin bakom hållbar utveckling försöker 

förena (Conca & Dalbelko, 2004). Sambandet i respondenternas svar mellan 

påståenden Ekonomisk tillväxt är viktigare än hållbar användning av naturresurser 

och Samhället bör garantera en tillfredställande levnadsstandard för alla sina 

medborgare visade att övervägande delen av respondenterna rankar både samhälle 

och natur högt oberoende av sin politiska ställning. Det signifikant positiva 

sambandet mellan påstående Vi bör acceptera att negativ mänsklig påverkan på 

naturen är en del av ekonomisk utveckling, Det enda sättet att lösa miljöproblemen är 

genom vetenskaplig och teknikutveckling och Samhället bör garantera en 
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tillfredställande levnadsstandard för alla sina medborgare påvisade att deltagarna 

uppfattar att vetenskap och teknisk utveckling samt ekonomisk tillväxt är direkt 

kopplad till en tillfredställande levnadsstandard för medborgarna. Detta samband är 

överensstämmande med både Brundtlandrapporten och målet med Agenda 21. 

Resultatet visade att statistiskt säkerställda skillnader uppstod mellan respondenters 

partitillhörighet och deras svar på påståenden angående aspekter av hållbar 

utveckling. Skillnad uppstod mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna och Miljöpartiet samt deras svar angående påstående Ekonomisk 

tillväxt är viktigare än hållbar användning av naturresurser, Vi bör acceptera att 

negativ mänsklig påverkan på naturen är en del av ekonomisk utveckling och Vi bör 

utnyttja nuvarande resurser till förmån för att bibehålla och öka vår välfärd. 

Respondenterna som tillhörde Miljöpartiet svarade på påståendena med större hänsyn 

till miljö och naturresurser än de andra partierna, detta speglas i partiets politik. En 

statistiskt säkerställd skillnad uppstod mellan hur respondenterna från Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet svarade när det gällde påståendet som satte naturresurser mot välfärd. 

I detta fall är det möjligt att de respondenterna som tillhör Vänsterpartiet håller 

människors välfärd i högre ställning än naturen med tanke på partipolitik gällande 

solidaritet. Välfärd är ett viktigt område som hör till hållbar utveckling, i formen av 

social och kulturell utveckling, men det måste ske inom biologiska gränser som 

bestäms av tillgång på naturresurser (Jagers, 2010). 

Enkäten skickades ut till 303 adresser och av dessa var det 160 personer som öppnade 

mailet, 106 personer påbörjade enkäten och 81 personer slutförd enkäten. Möjliga 

orsaker till att endast 160 personer öppnade mailet kan vara att mailet inte nådde fram 

till mottagaren, alternativt att mailet har fastnat i något slags skräppostfilter. Det är 

också möjligt att de uttänkta respondenterna bestämde sig för att e-posten var oönskad 

och raderade den utan att läsa längre än ämnesrutan. Dessa aspekter utgör nackdelar 

med internetbaserade enkäter och är möjliga orsaker till varför de ofta har en lägre 

svarsfrekvens än traditionella enkätmetoder som har visats i tidigare studier (Hayslett 

& Wildemuth, 2004). 

Det ska också påpekas att respondenterna svarade enligt sina egna personliga åsikter 

och svaren inte representerar partierna.  
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6 Slutsatser 

Den övervägande delen av den föreliggande studiens respondenter, i form av de 

förtroendevalda i de tre utvalda kommunerna, visade sig ha en god uppfattning om 

begreppet hållbar utveckling. Det framkom dock att de förtroendevaldas definitioner 

av hållbar utveckling inte är synonyma med varandra. Vidare syntes det tydligt att 

uppfattningen av begreppet kunde förstärkas genom utbildning. Obligatoriska 

utbildningar för de förtroendevalda, framtagen av till exempel Sveriges kommuner 

och landsting, skulle kunna öka medvetenhet och enhetlighet när det gäller begreppet. 

Om kommunerna själva ansvarar över utbildningar är det möjligt att utbildningarna 

skiljer sig från kommun till kommun. Emellertid om ansvaret ligger hos de politiska 

partierna kan de lätt färga utbildningarna enligt sina egna politiska principer. Det ska 

förtydligas att utbildning bör innebära både djupgående definiering av begreppet 

hållbar utveckling samt kopplingar till lokala förutsättningar, lagstiftningar och de 

nationella miljömålen. Genom detta bör man kunna påverka integreringen av 

begreppet i beslutsfattandet. 

I denna studie framkom det även att bättre kommunikation mellan kommunala 

tjänstemän och de förtroendevalda behövs. I samband med framtagandet av 

beslutsunderlaget bör kommunala tjänstemän tydliggöra kopplingar till 

handlingsplaner, miljömålen och hållbar utveckling på ett enkelt och lättförståeligt 

sätt. Detta bör underlätta uppfattningen för de förtroendevalda med avseende på 

ovannämnda aspekter och dess betydelse för lokala förutsättningar. 

Begreppet hållbar utveckling framtogs för att införliva och sammansvetsa naturen 

samt ekonomisk- och samhällsutveckling. Regeringen har konkretiserat begreppet 

men för att uppnå målet inom en generation måste det integreras bättre hos alla 

beslutfattande instanser.  
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Table 4: Tabell över citerade lagstiftningar 

Lagnamn SFS nr. Senaste ändrad 

Kommunlagen 1991:900 2013-01-01 
Miljöbalken 1998:808 2013-02-28 

Plan- och bygglagen 2010:900 2013-03-27 
Regeringsformen 1974:152 2011-02-22 
Hämtade från Rättsnätet www.notisum.se 


