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Förord 
 

 

Vi vill skänka ett tack till alla er som stöttat oss och bidragit på alla sätt under vår 

uppsatsprocess. Vi vill tacka alla respondenter på Varbergs kommun för ert engagemang i 

vårt arbete och för er tid, utan ert medverkande hade vi inte haft möjlighet att genomföra 

denna uppsats. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare och övriga opponenter som 

varit till hjälp under vårt arbete med konstruktiv kritik. 

 

 

Tack så mycket, ni är guld värda! 

Varberg 2014-05-20 

 

 

 

Louise Fernholm Antonia Harrison 
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Sammanfattning 
Titel: Samordning vid implementering av miljömål – en beskrivning om hur implementering 

av miljömål kan samordnas vid nybyggnation i ett kommunalt fastighetsbolag 

Författare: Louise Fernholm och Antonia Harrison 

Handledare: Jan-Olof Müller 

Uppsatsnivå: Kandidatuppsats - företagsekonomi 

Seminarium: 2014-05-20 

Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur samordning kan se ut vid 

implementering av miljömål i en kommun, med fokus på nybyggnationer av offentliga 

fastigheter. Vi har studerat hur aktörer på olika nivåer inom Varbergs kommun ser på 

implementeringen av miljömål. Studien syftar vidare till att se om det finns en koppling 

mellan samordningsmekanismer, styrning och målfokuserad investeringsverksamhet. 

Bakgrund: Kommunen är inte en vinstdrivande organisation, så beslutsprocessen kring mål 

blir därmed mer komplex jämfört med den privata marknaden. Svenska kommuner står för ca 

15 % av fastighetsbeståndet, vilket är en betydande andel. Fastighetssektorn har därmed stor 

påverkan på miljön. EU har satt upp hårdare miljökrav, vad gäller den offentliga 

verksamheten. Från år 2019 skall det endast byggas nära nollenergihus, detta faktum göra att 

det kommer ske en omställning vad beträffar hårdare energikrav vid nybyggnationer.  

Frågeställning: Hur ser samordningen ut i Varbergs kommun vid implementering av 

miljömål vid nybyggnationer? 

Metod: Denna studie är av kvalitativ karaktär, med ett hermeneutiskt synsätt. Därmed har 

tolkande varit en central utgångspunkt. Studien har en abduktiv ansats och ses utifrån ett 

perspektiv vad gäller implementering av miljömål.  Empirisk data har samlats in genom, 

personliga intervjuer med tjänstemän på olika organisatoriska nivåer i Varbergs kommun. 

Resultat och reflektioner:  

Det studien påvisar är att samordningen präglas av en hög grad av decentralisering i 

dagsläget. Det ser vi genom valet av att decentralisera organisationen ut till bolag. Vi ser även 

detta genom att kommunen väljer att decentralisera implementeringen ut på 

byggprojektledarna som har stort inflytande över nybyggnationsprocessen. Vi ser att 

utformning och framtagning av de kommande miljömålen är centralt när organisationen 

arbetar för att skapa medvetenhet i miljömålsarbetet. Studien visar att i en decentraliserad 

organisation är det viktigt att arbeta normbildande, vilket vi ser att kommunen gör genom 

styrdokument och delaktighet. Studiens resultat visar att organisationens miljömålsarbete går 

mot att bli mer standardiserad. Vår bedömning är att kommunen arbetar utefter NPM och 

”Professionalism”. 

Nyckelord: Samordning, miljömål, implementering, Fastigheter, kommuner, beslutsprocess. 
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Abstract 
Title: Coordination in the implementation of environmental objectives - a description of how 

the implementation of environmental goals can be coordinated for new construction in a 

municipal property 

Authors: Louise Fernholm and Antonia Harrison 

Advisors: Jan-Olof Müller 

Course: Bachelor Thesis - Business Administration  

Seminar date: 2014-05-20 

Purpose: This study aims to describe and analyze how coordination can look at the 

implementation of environmental objectives in a municipality, with a focus on new 

construction of public buildings. We have studied how actors at different levels within the 

municipality of Varberg looks at the implementation of environmental goals. The study also 

aims to see if there is a link between coordination mechanisms, governance and goal focused 

investment. 

Background: The municipality is not a profit making organization, so the decision process 

goals thus becomes more complex compared to the private market. Swedish municipalities, 

accounting for about 15% of the property portfolio, which is a significant percentage. The 

property sector has considerable impact on the environment. The EU has set tough 

environmental regulations, with regard to public affairs. From the year 2019 it shall only be 

built near zero, this fact do that it will be an adjustment as far as tighter energy standards in 

new construction. 

Questions of interest: How does the coordination in Varberg Municipality look, in the 

implementation of environmental goals in new constructions? 

Methodology: This study is qualitative in nature, with a hermeneutic approach. Thus, 

interpretive has been a central point. The study has an abductive and viewed from a 

perspective in terms of implementation of environmental goals. Empirical data were collected 

through personal interviews with officials at various organizational levels in Varberg 

Municipality. 

Conclusion: The study demonstrates that coordination is characterized by a high degree of 

decentralization in the current situation. We see that by choosing to decentralize the 

organization out to companies and by decentralize implementation on construction projects 

leaders who have great influence over the new buildings process. We see that the creation and 

design of the next environmental objectives is a key organization working to create awareness 

in environmental work. The study shows that in a decentralized organization, it is important 

with standards, which we see by regulatory documents and participation.  

Our results demonstrate that the organization's objectives and work is moving towards 

becoming more standardized. 

Keywords: Coordination, objectives, implementation, Real Estate, municipality, decision-

making. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras problembakgrunden till arbetet som behandlar kommunernas 

omställning till energieffektiva fastigheter. Vår problemdiskussion fokuseras sedan på Varbergs 

kommun och deras miljöarbete vilket sedan leder fram till syfte, frågeställning och avgränsning.  

1.1 Problembakgrund 
Fastighetsbranschen är en av de sektorer som berörs mycket av EUs klimatmål (BPIE, 2011). 

Dess stora belastning på miljön gör att vi inom en snar framtid kommer att se en betydande 

omställning mot hårdare energikrav (Energimyndigheten, 2012). I Europa står utsläppen från 

bostadssektorn för hela 40 % av det totala utsläppet av växthusgaser (BPIE, 2011). 

För den offentliga sektorn har EU har satt upp hårdare klimatmål eftersom de anses vara en 

företrädare för marknaden (Energimyndigheten.se, 2013). Målet är att alla nya fastigheter 

skall vara nära nollenergibyggnader från år 2019. Detta mål går parallellt med det 

gemensamma EU-målet om att bostadssektorn till år 2020 ska bli 20 % energieffektivare. 

(Ibid.) Detta innebär stora omställningar av fastighets- och byggnadsbranschen, där den 

offentliga sektorn skall verka som ledande inom byggnationen av energieffektiva byggnader 

(Ibid.). 

Anledningen till att den offentliga sektorn anses vara företrädare för marknaden är att de 

svenska kommunerna är stora fastighetsägare (Sveriges kommuner och landsting, 2007). De 

står för ca 15 % av det totala fastighetsbeståndet i Sverige, som totalt är 342 miljoner 

kvadratmeter (exklusive villor, fritidshus och industriella anläggningar). Det motsvarar 50 

miljoner kvadratmeter, vilket gör dem störst bland de offentliga fastighetsägarna. 

Kommunernas hantering av sina fastigheter är därmed av stor betydelse, inte bara för 

kommunerna själva, utan även för samhället i stort (Ibid.). 

 

Varbergs kommun började profilera sig som ekokommun i mitten av 90-talet och har 

successivt trappat upp arbetet med hållbar utveckling (Varbergs kommun, u.d.). För 

kommunens fastigheter lyder målet att - Energianvändningen i kommunens fastigheter ska 

effektiviseras och baseras på förnyelsebara energikällor  (Varbergs kommun, 2008). I nuläget 

står kommunen under stor förändring då visionen för 2025 är att Varberg ska vara 

”Västkustens Kreativa Mittpunkt” och en betydande del av visionen är att arbeta mot hållbar 

utveckling, inte minst i fastighetssektorn (Varbergs kommun, u.d.).  

Tidigare forskning pekar på att offentliga företag i Sverige går mer mot att efterlikna den 

privata sektorns effektivitet och målstyrning (Thomasson, 2009). Detta anses vara en följd av 

att de ofta har kritiserats för att vara bristfälliga i sin styrning mot mål (Ibid). Tagesson, et al., 

(2008) framhäver att tydlighet och effektiv styrning är viktigt då förutsättningarna och 

strategierna annars blir ”vilande dokument”. De menar att de ambitiösa strategidokumenten 

ofta bara blir vilande och därmed aldrig kommer till handling (Ibid.).  

Nyckelord: Samordning, miljömål, implementering, Fastigheter, kommuner, beslutsprocess. 
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Eftersom kommunen inte är en vinstdrivande organisation är beslutsprocessen kring mål mer 

komplex än den som råder på den privata marknaden (Thomasson, 2013). Besluten 

kännetecknas av ett samspel mellan många aktörer, högt tryck från allmänheten och långa 

ledtider mellan planering och verkställande (Fjertorp, 2010). Han belyser en viss problematik 

i arbetet då mål oftast är många och diffusa, vilket tvingar politiker och tjänstemän att utforma 

investeringsverksamhet kring utgångspunkter som är diffusa. Vidare menar han att de som 

planerar, genomför och följer upp investeringsverksamheten ofta har svårt att tolka dessa 

otydliga förutsättningar (Ibid.).  

 

För att beskriva samordningen i en organisation lanserade Henry Mintzberg 1979, en modell 

över fem samordningsmekanismer som existerar samtidigt i ett företag (Mintzberg, 1993). 

Beroende på vilka mekanismer som används, hur de används och i vilket sammanhang de 

förekommer, påverkar dessa graden av byråkratisering och standardisering alternativt 

decentralisering och anpassning, när det kommer till samordningen inom organisationen 

(Ibid.). Teorin syftar till att koppla ihop organisatoriska strukturer och strategier. Han 

argumenterade för att: 

 

”en organisation är summan av de sätt, på vilka den delar upp sin arbetskraft till olika 

uppgifter och sedan samordnar dem” (Mintzberg, 1993, p. 2)(vår övers.) 

 

Komplexiteten i beslutsprocessen och målförverkligande gör att vi har engagerat oss för att 

förstå hur samordning kring implementering av miljömål fungerar, vid nybyggnationer, 

baserat på Mintzbergs modell över samordningsmekanismer. Denna modell bidrar med ram 

och teori för vår studie och anses som lämplig för att beskriva en komplex samordning. 

Mintzbergs modell tar i enlighet med tidigare forskningsresultat hänsyn till mångfalden och 

komplexiteten hos en offentlig organisation (Matheson, 2009). 

 

Vårt intresse för Varbergs kommuns miljömålsarbete i fastighetssektorn skapades under en 

intervju på Varbergs Fastighets AB (VFAB), Varbergs kommuns fastighetsbolag. Där 

framgick det att Varbergs kommun i dagsläget genomgår en omställning mot nya miljömål. 

Detta väckte ett intresse för hur miljömål samordnas internt i kommunen. Varbergs kommun 

har övergripande miljömål som ska gälla för alla förvaltningar. Kommunerna har ett krav på 

sig att bygga nära nollenergibyggnader redan från år 2019. Intressanta aspekter kommer upp 

genom att ställa sig frågan om hur denna förändring kommer utforma sig och hur den kommer 

att påverka organisationen framöver. 

Vi fann det därför intressant att få en bättre förståelse för hur de övergripande miljömålen för 

nybyggnationer samordnas och varför det ser ut som det gör. Genom att identifiera 

samordningsmekanismer vill vi föra en diskussion kring huruvida vi tolkar samordningen som 

byråkratiskt styrd och standardiserad eller decentraliserad och mer anpassningsbar. 

Utifrån denna problembakgrund och problemdiskussion har vi ställt oss följande fråga:   
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1.2 Frågeställning 
Hur samordnas implementering av miljömål i Varbergs kommun vid nybyggnationer? 

1.3 Syfte  
Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur samordning kan se ut vid 

implementering av miljömål i en kommun, med fokus på nybyggnationer av offentliga 

fastigheter. Vi har studerat hur aktörer på olika nivåer inom Varbergs kommun ser på 

implementeringen av miljömål. Studien syftar vidare till att se om det finns en koppling 

mellan samordningsmekanismer, styrning och målfokuserad investeringsverksamhet.  

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer inte att belysa aspekter som berör andra branscher än den kommunala 

fastighetsbranschen och kommer inte beröra privatbostäder. Slutkundsmarknaden och andra 

områden inom kommunens miljömål som ligger utanför målen för fastigheter kommer inte 

heller att beröras.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel går vi igenom vilka teorier vi anser vara relevanta för arbetet. Vi inleder 

kapitlet med val av teori för att gå vidare till att förklara begrepp inom offentlig 

organisation, hållbara byggnader och samordning. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

2.1 Val av teori 
Utgångspunkten i vår teoretiska referensram är att beskriva hur en offentlig organisation 

fungerar. Valet av teori gjordes med avsikt att skapa relevans för vår studies problemområde - 

samordning vid implementering av miljömål. Syftet med vår teoretiska referensram är att 

läsaren ska få förståelse för relevanta begrepp som dyker upp i vår studie. Kapitlet inleds med 

en beskrivning över vad som anses vara en hållbar byggnad och en nära nollenergibyggnad. 

Detta eftersom vår studie har sitt fokus kring miljömål i nybyggnationer. Vidare följer en 

definition av vad en kommun är och dess policyprocess eftersom förutsättningarna skiljer sig 

markant från privata organisationer och vi anser det viktigt att poängtera detta. Exempel på en 

väsentlig särprägel är enligt Fjertorp (2010) att de offentliga organisationerna styrs av en 

folkvald ledning och har som främsta mål att skapa samhällsnytta snarare än vinst. Detta 

faktum skapar komplexitet inom den offentliga organisationen då många skilda mål måste 

arbetas med parallellt (Fjertorp, 2010).  

 

Vår teoretiska referensram fortsätter sedan med teori kring Styrning i offentliga 

organisationer, New Public Management, Corporate Governance, samt teori kring 

förutsättningar för en Målfokuserad investeringsverksamhet. Dessa teorier har en viktig 

komponent gemensamt, nämligen att de syftar till att effektivisera arbetet mot mål 

(Thomasson, 2013) (Fjertorp, 2010). Styrning i offentliga organisationer inleder, med en 

övergripande bild av styrning i en kommun. Genom att förklara New Public Management 

beskrivs strävan mot att skapa tydligare ansvarsområden om beställar-utförar-relationer 

(Thomasson, 2013). Corporate Governance i offentligt ägda bolag är en förlängning av New 

Public Management som beskriver förutsättningarna för styrning vid bolagisering av en 

offentlig verksamhet (Ibid.). Eftersom Varbergs fastighets AB är ett bolagiserat kommunalt 

fastighetsbolag, anser vi det vara viktigt att förstå vad detta innebär för samordningen. Dessa 

teorier kompletterar vi med förutsättningar för en målfokuserad investeringsverksamhet i 

infrastruktur i en offentlig verksamhet. Detta för att skapa en fördjupad förståelse kring 

arbetet med måluppfyllelse inom infrastruktur.  Eftersom vårt teoretiska studieobjekt är 

samordningen kring implementering av miljömål i en kommun anser vi dessa teorier vara 

relevanta för vår analys av ämnet. Vidare är vårt antagande att teorierna kompletterar 

varandra och hjälper oss att bättre förstå hur Varbergs kommun arbetar med sitt 

miljömålsarbete.  

För att få förståelse för implementering och samordning, fortsätter den teoretiska 

referensramen med teori kring implementering, för att skapa en förförståelse inför studien. Vi 

har valt att lägga till en underrubrik som heter Decentraliserad och Centraliserad 
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implementering. Denna teori kommer inte att ta stor plats i vår studie utan verkar för att skapa 

en förförståelse hos läsaren. 

Samordning tas upp genom Henry Mintzbergs modell om samordningsmekanismer i 

organisationer. Mintzbergs modell är av stor vikt för studien då den har legat till grund för 

vår analysmodell som använts för att bearbeta vårt empiriska material.  

2.2 Hållbara byggnader och nära nollenergihus 
Enligt Hwang, B; Tan, J, (2010) kan konceptet hållbara byggnader innehålla en varierande 

mängd komponenter. En hållbar byggnad kännetecknas främst av att den är byggd för att 

använda minimalt med energi och resurser, för att minska påverkan på miljön i jämförelse 

med normalfastigheten. Sammanfattningsvis är det en fastighet som innehåller så kallade 

”gröna åtgärder”. Dessa åtgärder kan vara att anpassa belysningen för att använda mindre 

energi, att minska andelen avfall, installera snålspolande kranar för att minska 

vattenförbrukningen och att använda återvunnet material i byggnadskonstruktionen (Ibid.). De 

gröna åtgärdernas syfte är att byggnaden ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt 

(Ibid). De flesta länder har insett att fastighetsbranschen måste utvecklas och de flesta 

regeringar i välutvecklade länder har infört lagar för att gröna åtgärder i byggnader ska vara 

obligatoriska (Ibid.). EU-direktivet Energiprestanda i byggnader är ett administrativt 

styrmedel som lagstiftar om att alla byggnader i EU måste nå en viss energiprestanda och ha 

en energideklaration (Ibid.).  

EU definierar en nära nollenergibyggnad som: ”En byggnad som har mycket hög 

energiprestanda. Nära noll mängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i 

mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från 

förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten” (Europaparlamentet, 2010). 

En nära nollenergibyggnad består alltså enligt EU inte enbart i använd kWh per kvadratmeter 

utan även i användning av förnybar energi (Boverket, 2010). Svensk Fjärrvärme (2013) 

förklarar att varje medlemsland i EU självständigt får bestämma vad de anser vara en nära 

nollenergibyggnad. Sverige har, i sitt direktiv från regeringen angivit att den köpta energin 

från och med 2013 ska vara 90 kWh/m2 (Regeringen, 2012).  

2.3 Kommunen som offentlig organisation  
Enligt Civildepartementet (1990) är kommunen en offentlig organisation. Den bedrivs genom 

ett samarbete mellan politiker och tjänstemän, där politikerna formellt sett beslutar och 

tjänstemännen verkställer (Ibid). Frej (2001) förklarar att kommuner är organisationer som 

sköter det vi gemensamt bestämt att medborgarna ska erbjudas, även om det inte är lönsamt ur 

en företagsekonomisk synvinkel. Enligt Justitiedepartementet (2012) antog Sverige den 

europeiska konventionen om kommunalt självstyre i augusti 1989 som numera är en grundlag 

i regeringsformen. Riksdagen och regeringen sätter ramarna som kommunerna måste hålla sig 

inom och självstyret ger enligt kommunallagen kommunerna beslutanderätt att utforma sin 

verksamhet inom dessa (Sveriges kommuner och landsting, 2013). Sveriges kommuner och 

landsting (2007) förklarar att skillnaden mellan en privat och en offentlig organisation är 

främst att den offentliga har en folkvald ledning. Detta innebär att kommunens medborgare 

utser vilka politiker som utgör kommunfullmäktige, det högst beslutande organet i kommunen 
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genom allmänna val (Ibid.). Kommunfullmäktige beslutar hur många och vilka nämnder och 

förvaltningar som ska finnas i kommunen, nämnden i varje förvaltning utgår från en 

rambudget och avgör vilka investeringar som ska göras (Ibid.). Nämnden ansvarar sedan för 

att följa upp investeringarna och redovisa resultatet till kommunfullmäktige därmed har 

nämnderna ett övergripande ansvar inom sitt område och svarar för de politiska, ekonomiska 

och juridiska aspekterna inför kommunfullmäktige (Ibid). 

Fastighetsnämnden har tre instanser att förhålla sig till: sina hyresgäster/brukare, uppåt mot 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt nedåt mot förvaltningsledningen som är det 

verkställande organet (Ibid.). Förvaltningen leds sedan av en förvaltningschef som är en 

tjänsteman medan nämndens ordförande är politiker. Politikerna har som uppgift att se till att 

allmänheten har insyn i tjänstemannaorganisationen och har det yttersta ansvaret för att fatta 

beslut (Ibid.). Detta för att medborgarna ska kunna hålla dessa ansvariga och avsätta dem vid 

missnöje. Tjänstemännen sköter sedan den löpande verksamheten utifrån den budget som 

politikerna satt. Tjänstemännen tar fram beslutsunderlaget och gör de utredningar som sedan 

ska ligga till grund för besluten. Därför hålls en kontinuerlig dialog mellan tjänstemän och 

politiker (Thomasson, 2013).  

  

2.4 Policyprocessen i offentlig organisation 
Lundqvist (1992) förklarar att i en offentlig organisation är policyprocessen det förlopp där 

beslut i den offentliga politiken bedrivs. I denna beslutsprocess kan fem steg identifieras:  

1. Initiering: Ofta börjar processen med att det uppstår ett behov från medborgarna. 

Problemet kommer upp på den offentliga dagordningen och relevansen diskuteras(Ibid.). 

2. Beredning: Beslutsunderlag samlas in, värderas och sammanställs. Denna sammanställning 

berör resurser, mål och medel. Resultat av en beredning är ett förslag till beslut, detta är den 

formella beslutsprocessen och är den som kan vara mest tidsödande då många förslag 

överklagas (Ibid). 

3. Beslutsfattande: När förslaget kommer in ska åtgärder väljas, vilket landar i ett beslut som 

sker på politisk nivå (Ibid.). 

Kommunfullmäktige
•Folkvald ledning

•Beslutar om 
nämnder & 
förvaltningar

kommunstyrelsen •Kommunens högst verkställande organ

Nämnd
•Svarar inför 

Kommunfullmäktige

•Övergripande ansvar inom 
sitt område

Förvaltning •Svarar mot nämnden

•Verkställande organ

Figur 1. Modell över ansvarsfördelning i en kommun (Egen figur) 
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4. Implementering: Beslutet ska sedan realiseras och verkställas i åtgärder, handlingar eller 

information (Ibid). 

5. Efterkontroll: Implementeringsåtgärderna ska sedan värderas utefter någon form av 

standard. Utvärderingsfasen är ofta komplex, då mål många gånger är svåra att utvärdera i 

monetära termer och i lönsamhet på lång sikt (Ibid.). 

2.5 Styrning i offentliga organisationer 
Thomasson (2013) menar att styrning är samspelet mellan ägare, styrelse och VD som leder 

ett bolag genom att ta fram en strategi och mål för verksamheten och dess inriktning, samt att 

se till att den genomförs. Internationellt talar man om Corporate Governance. Offentliga 

verksamheters ekonomi baseras på en budget som utgörs av skatter och avgifter, som ska 

bedrivas på ett sådant vis att dessa pengar förvaltas på bästa sätt. Vad ”bästa sätt” är, regleras i 

kommunallagen och benämns God ekonomisk hushållning (Kommunallag, 1991:900, 1991). 

Vilka prioriteringar som finns styrs av demokratiska värderingar (Thomasson, 2013). 

Offentliga verksamheter kan enligt Thomasson (2013) sägas vara uppbyggda av två styrande 

organisationer som arbetar parallellt - en tjänstemannaorganisation och en politisk 

organisation. Därför finns det i kommuner - en förvaltning med tjänstemän och en nämnd med 

politiker. Exakt hur uppdelningen ser ut omfattas av det kommunala självstyret och kan alltså 

anpassas till det som kommunen anser vara bäst (Thomasson, 2013). Frej (2001) beskriver att 

man kan ha en kommunal organisation som skiljer mellan beslut och beställning av insatser 

och utförandet av dem. Detta innebär att vissa kommuner har en särskild beställarnämnd och 

en kommunal eller privat enhet som står för utförandet (Ibid.). Vidare beskriver Frej (2001) 

vikten av att beställningen har klara riktlinjer för vad som skall göras, så att man inom 

utförarorganisationen vet nivån på kvaliteten. 

2.6 New Public Management 
Den offentliga sektorn har under andra hälften av 1900-talet många gånger anklagats för att 

vara ineffektiv och byråkratisk (Thomasson, 2009). Detta gjorde att de offentliga 

organisationerna allt mer började se den privata sektorns effektivitet som en förebild enligt 

Thomasson (2013). För att uppnå effektivitet började olika former av styrning och 

management att implementeras för att öka produktionen och kvalitén på sina tjänster (Ibid.). 

Jansen (2008) menar att denna utveckling pågått under ett par decennier, många offentliga 

organisationer bli mer ”affärsmässiga”, detta fenomen samlas under begreppet New Public 

Management (NPM). Thomasson (2013) förklarar att införandet av NPM har medfört att den 

svenska telefonin och elmarknaden blev avreglerad. NPM har även haft stor betydelse för hur 

svenska kommuner styrs och organiseras, numera är konkurrensutsättning i form av 

entreprenadupphandlingar alltmer vanligt (Ibid.). Även fenomen att driva offentligt ägda 

bolag är en del i NPM och är ett steg i att effektivisera den offentliga verksamheten och få den 

att likna det mer effektiva privata företaget (Ibid.). Detta innebär att en extern entreprenör 

verkställer ett uppdrag men att kommunen fortfarande är ägare och har ansvar (Ibid). NPM 

enligt Jansen (2008) behövs för att sätta upp mål, som syftar till att fokusera på effektivitet, 

genom att jämföra mål med faktiska resultat och betona dess utfall.  
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2.7 Corporate Governance  
Thomasson (2013) förklarar att på senare tid har NPM utvecklats, när styrning- och 

ledningsfrågor diskuteras hålls fokus på ägarna, styrelsen och deras roll till företagsledningen. 

Internationellt används ordet Corporate Governance (Thomasson, 2013). Nilsson, et al., 

(2010) anser att debatten om Corporate Governance tillfört nya aspekter av hur organisationer 

hanterar sin ekonomi under 2000-talet. Vidare menar dem att skandaler lett till förändrade 

krav samt att organisationer börjat åta sig att kvalitetssäkra och beskriva sin styrning. Nilsson, 

et al., (2010) förklarar att detta ofta berörs internt, som speglas i finansiell uppföljning och 

kontroll.  

Thomasson (2013) applicerar Corporate Governance vid diskussion om styrning i kommunalt 

ägda bolag. Tidigare forskning tyder på att det finns fyra gemensamma nämnare, som ger en 

särprägel om vad som påverkar styrningen: 

Separation i ägande och kontroll: När en verksamhet bolagiseras innebär det enligt 

Thomasson (2013) att bolaget flyttas ut från kommunens organisation, ett eget bolag bildas 

skild från övrig verksamhet, med egen balans och resultaträkning. Den offentliga 

myndigheten är fortfarande ägare och är ansvarig, men kontrollen genomförs av vd och en 

styrelse. Denna separation mellan kontroll och ägande minskar det politiska inflytandet 

(Ibid.). Incitamentet är ofta att effektivisera produktionen av varor och/eller tjänster för att 

underlätta styrning och ekonomisk uppföljning (Ibid.).  

Ansvarsutkrävande: Bolagsstyrning eller Corporate Governance handlar enligt Thomasson 

(2013) om kräva ansvar för någon, hur en verksamhet bedrivs samt hur väl organisationen 

lever upp till uppsatta mål. Kännetecken på ett lyckat Corporate Governance visar sig genom 

tydliga mål, en tydlig fördelning i ansvar internt samt en fördelning av ansvar bland bolagets 

olika intressenter (Ibid.). I ett offentligt bolag är det medborgarna som äger bolaget, var på 

styrningen är delegerad till de folkvalda församlingarna och kommunfullmäktige (Ibid.). När 

bolaget lämnar kommunen menar Thomasson (2013) att ansvarsutkrävande upplöses och nya 

konstellationer uppstår. Den offentliga myndigheten är ägare samtidigt som denna blir 

beställare av en tjänst, detta skapar en otydlighet då samma aktör har dubbla roller och en mer 

komplex relation till bolaget (Ibid.).  

Det offentliga ägda bolagets komplexitet och mångtydighet: Komplexiteten för offentliga 

organisationen som omnämnt tidigare grundar sig på kombinationen mellan kommersiella mål 

och samhällsnytta (Ibid.). Bolagsformen ställer högre krav på Corporate Governance-

systemet, som i sig som är anpassad för att arbeta som vinstdrivande och främst inte som 

politiskt styrd (Ibid.). 

Behovet mellan kontroll och autonomi: systemet för Corporate Governance är enligt 

Thomasson (2013) till för att skapa förutsättningar för insyn och inflytande. Detta för att 

säkerställa att de demokratiskt satta målen efterlevs, utan att den självständiga kontrollen 

fråntas från bolaget (Ibid.). Risken som finns om man detaljstyr verksamheten och fråntar 

vd:n sitt primära ansvar, är att fördelarna med bolagsformen går förlorade (Ibid.).  
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2.8 Målfokuserad investeringsverksamhet i offentlig organisation 
Fjertorp (2010) anser att det som gör beslutsprocessen mer komplex i en offentlig 

organisation är att målen ofta är många och otydliga. Ett mål är en beskrivning av vad som 

avser att uppnås eller åstadkommas. I en vinstdrivande organisation är vinst det primära 

målet, det är ett tydligt och lätt kommunicerat mål att forma en verksamhet efter (Ibid.). 

Fjertorp (2010) menar på att i icke vinstsyftande organisationer, som kommunen är målet att 

skapa nytta, för dess invånare. En offentlig verksamhet måste därmed arbeta utifrån flera olika 

mål där social hänsyn måste tas, samtidigt som en det finns budgetrestriktioner och lagar som 

minskar valfriheten om hur resurser ska användas. Förutsättningarna för kommuner kan 

dessutom se olika ut menar Fjertorp (2010), vissa är inne i en expansiv fas och har stor 

befolkningsökning medan andra lider av avfolkning. En förändring i befolkning medför en 

förändring i behovet av infrastruktur, samtidigt som fördelningen av kostnader på antalet 

kommuninvånare ändras (Fjertorp, 2010).  

Fjertorp (2010) betonar betydelsen av att ha en tydlig formulering av mål, planer, mätning av 

resultat och kontroll av avvikelser, för att vid behov kunna korrigera. En organisation arbetar 

alltid med begränsade resurser och för att dessa ska räcka måste man prioritera. Om en 

prioritering saknas finns det risk att kommunen inte uppfyller de krav på ekonomisk 

hushållning som kommunallagen ställer, samt inte bidrar till att uppfylla de ursprungliga 

målen (Ibid.). Fjertorp (2010) belyser även en viss problematik i arbetet mot mål, som ofta är 

många och diffusa. Därmed tvingas politiker och tjänstemän att utforma sin 

investeringsverksamhet kring utgångspunkter som är diffusa, vidare menar han att de som 

planerar, genomför och följer upp investeringsverksamheten har ofta svårt att tolka 

förutsättningarna. Tidigare forskning visar enligt (Fjertorp, 2010) även att de offentliga 

investeringarna i infrastruktur måste redan i planeringsfasen utformas efter de mål som de 

syftar till att uppfylla. Fjertorp (2010) bedömer för att lyckas med hög måluppfyllelse och god 

ekonomisk hushållning, måste förutsättningarna för investeringsverksamheten göras tydligare 

och mer systematiskt. Tagesson, et al., (2008) framhäver dock att det är viktigt att dessa 

förutsättningar och strategier inte blir ”vilande dokument”. De menar på att det finns en risk 

att dessa ambitiösa strategidokument aldrig kommer till handling. 

 

Om man undersöker organisationer, kan olika slags mål förekomma. En del av målen är 

konkreta och en del mer av symbolisk karaktär, samt att målen kan vara mätbara direkt i 

monetära belopp och vissa mer indirekt. Vidare belyser Fjertorp (2010) att det i alla 

organisationer existerar mål på olika nivåer. För att få fram de kortsiktiga målen, måste först 

de långsiktiga brytas ner och diffusa mål konkretiseras. Han talar även om tre målnivåer – 

övergripande-, del-, och konkretiserade mål. 

 

Nivå 1. Övergripande verksamhetsmål: Eftersom en kommun inte får drivas i vinstsyfte, 

finns inte det naturliga övergripande verksamhetsmålet – att skapa vinst (Fjertorp, 2010). 

Kommunallagen (1991:900) säger att det övergripande målet för en kommun är att alltid 

sträva efter att skapa nytta för kommuninvånarna. Därmed menar Fjertorp (2010) att det 

övergripande målet kan sägas vara det mål som ska verkställa organisationens vision. Målen 

är vagt formulerade och kommer behöva brytas ner för att kunna uppnås (Fjertorp, 2010).  
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Nivå 2. Delmål för verksamheten: För att lyckas med de övergripande målen i kommunen 

måste dessa brytas ner till delmål för de olika verksamheterna. Fjertorp (2010) menar att 

delmål är ett ”uttalande om avsett resultat i bred bemärkelse”. Dessa kan ofta inte användas 

direkt som prestationsmått eftersom de sällan är kvantifierade i siffror (Ibid.). De syftar 

därmed till att förmedla vilken inriktning som ska gälla inom kommunen och vilka 

prioriteringar som finns (Ibid.). Därmed är inget sagt om hur mycket eller vilken tidsaspekt vi 

talar om enligt Fjertorp (2010).  

 

Nivå 3. Konkretiserade målsättningar: I denna nivå börjar målen att ytterligare brytas ner för 

att bli tydliga för verksamheten (Fjertorp, 2010). Dessa målsättningar avser att ge ett specifikt 

resultat inom en viss tidsram. Målsättningarna är till skillnad från de andra två nivåerna 

mätbara och kan därför användas som prestationsmått (Ibid.). Fjertorp (2010) menar att vid 

konkretisering av delmål är det naturligt att de inriktas på respektive förvaltning eller 

verksamhet. Dessa mål kan inriktas på ett specifikt projekt eller förvaltning (Ibid.). 

2.9 Implementering 

Implementering av en strategi är definierad enligt Andrews, et al., (2011) som: 

kommunikationen, integrationen, införande och antagande av strategiska planer och är 

allmänt accepterat som en viktig faktor för prestanda. I synnerhet är det sättet man 

implementerar strategin på som är viktig. Dock finns ingen konsensus kring vilket sätt som 

ger bäst prestanda (Ibid.). Ett klassiskt argument i strategisk ledning enligt Andrews, et al., 

(2011) är att organisationer kommer att prestera bättre om de anpassar deras interna karaktär 

för att återspegla strategin. Det går därför att argumentera för att den strategiska inriktningen i 

organisationen påverkar effekterna (Ibid.). 

2.9.1 Centraliserad Och Decentraliserad Implementering 

Nilsson, et al., (2010) förklarar att det finns en korrelation mellan att organisationer blivit allt 

mer komplexa och svårare att förstå. Det ställer högre krav på mer självständigt arbete och ett 

ökat informationsutbyte (Ibid.). Därmed finner man ett ökat önskemål om en 

centralsamordning när ägare och ledningsgrupper finner att de inte ”har greppet” om 

situationen (Ibid.).  

Andrews, et al., (2011) förklarar att sättet att implementera, är tillvägagångssättet 

organisationer antar när de omsätter en strategi i praktiken. Där talas det om två centrala 

huvudelement i implementeringsforskningen: i vilken utsträckning ansvar är centraliserat eller 

decentraliserat. Vidare anser Andrews, et al., (2011) att en organisations implementeringsstil 

är en del av dess administrativa rutiner. Länge har de erkänts som avgörande för att förstå 

dynamiken i genomförande, implementeringsstilen i ett företag tenderar att bli etablerad och 

instutionaliserad över tid (Ibid.).  

Nilsson, et al., (2010) anser dock att få organisatoriska ledningar vågar erkänna för sig själva 

hur stora ekonomiska resurser som kommer krävas, utöver systemkostnaden. De förklarar att 

äldre seder tenderar att leva kvar parallellt, vilket bidrar till ineffektivitet och spänningar 

mellan tidigare arbetssätt och det nya. Vidare förklarar de att förändringsprocessen mot en 
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mer central handläggning tenderar att dra ut på tid samtidigt som det är både resurskrävande 

och mentalt krävande. De anser att ett grundligt arbete krävs och en tydlig ledning, för att 

säkerställa att rätt system och rätt argument i implementeringen ges. 

2.10  Samordningsmekanismer Baserade På Decentralisering och 

Byråkratisering 
Henry Mintzberg lanserade 1979 en modell över fem samordningsmekanismer som existerar 

samtidigt i ett företag (Mintzberg, 1993). Teorin syftar till att koppla ihop organisatoriska 

strukturer och organisatoriska strategier. Mintzberg argumenterade för att en ”organisation är 

summan av de sätt på vilka den delar upp sin arbetskraft till olika uppgifter och sedan 

samordnar dem”(vår övers.) (Mintzberg, 1993, p. 2). Beroende på vilka mekanismer som 

används, i vilket sammanhang och hur de används påverkar graden av decentralisering och 

byråkrati i en organisation. Mintzberg (1993) beskriver att byråkrati kännetecknas av kontroll 

uppifrån och standardisering/likformighet, medan decentralisering handlar mer om anpassning 

och delaktighet. Graden av byråkratisering tenderar att öka när omvärlden är stabil och graden 

av decentralisering tenderar att öka vid hög omvärldskomplexitet. Mintzberg (1993) 

identifierade därmed sex stycken samordningsmekanismer:  

1. Ömsesidig anpassning: Är samordning genom informell kommunikation Vid 

ömsesidig anpassning ligger kontrollen över arbetet på tjänstemannen, denna 

mekanism kan hittas i både de enklaste och mest komplicerade organisationer – 

allt från att två personer i en kanot till att sätta första personen på månen (Ibid.). 

Enligt Mintzberg (1993) bygger det på lyhördhet för kollegors behov som fungerar 

bra i ett team som arbetat länge där de byggt upp ett förtroende för varandra. 

Nilsson, et al., (2010) menar att det är en spontan process som kan upphöra om de 

övriga fem mekanismerna ändras. 

 

2. Direkt övervakning: Mintzberg (1993) menar att denna mekanism kan identifieras 

så fort en organisation växer till mer än fem, sex personer. Dynamiska och 

komplexa organisationer ger organiska strukturer, till skillnad från enkla 

organisationer som ger en mer byråkratisk struktur. I en komplex organisation kan 

man inte förlita sig på standardisering som samordning, utan måste använda sig av 

en mer flexibel och mindre formell samordningsmekanism som Direkt 

övervakning eller ömsesidig anpassning. Som namnet, direkt övervakning, antyder 

är den bestämmande ständigt närvarande och kontrollerar och övervakar (Ibid.). 

Mintzberg (1993) menar att personen kan vara formellt utsedd eller en informell 

auktoritet och övervakar att de lever upp till de produktionsmål som ställs och ger 

tydliga instruktioner. Detta behöver inte vara negativt utan med en bra anda och 

yrkesetik har visat sig ge likformiga resultat och alltså varit en fungerande 

samordning(Ibid.). Ett exempel som Mintzberg (1993) tar upp är liknelsen i ett 

fotbollslag, där tränaren utövar direkt övervakning.  
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Mintzberg (1993) beskriver vidare att ett arbete kan samordnas utan ömsesidig anpassning 

eller direkt övervakning, den kan vara standardiserad. Samordningen frammanas redan innan 

arbetet påbörjats. Personal på en bilfabrik eller kirurger vid ett operationsbord behöver inte 

fundera över samordningen bland deras kollegor – de vet redan exakt vad som förväntas av 

dem (Ibid.). Det finns tre ursprungliga och en tillkommen samordningsmekanism som bygger 

på standardisering (Ibid.). Den fjärde samordningsmekanismen tillkom senare i Mintzbergs 

verk 1979 (Nilsson, et al., 2010). Den syftar till att skapa en gemensam målbild genom att 

målbild tolkas, men ger inga garantier för ett likformigt resultat (Nilsson, et al., 2010).  

 

3. Standardisering av arbetsprocesser: En arbetsprocess anses standardiserad när 

arbetet är specificerat eller förprogrammerat. Vid köp av en möbel till exempel 

följer en instruktion med, om vilka skruvar som ska användas och i vilken ordning 

(Mintzberg, 1993). Enligt Nilsson, et al., (2010) är det vanligt att kund-, 

handläggning- och dokumentationsprocesser är standardiserade, detta sker 

vanligtvis genom olika IT-lösningar(Ibid.).  

 

4. Standardisering av prestationer: Standardisering av prestationer, alltså det som 

ska komma ur en process, anses som standardiserad när det finns gränsvärde på 

produkten eller tjänsten. Om man hänvisar till en taxiförares arbetsrutin så vet 

denne var bilen ska köras, men inte vilken väg (Ibid.). När prestationerna är 

standardiserade är endast gränsvärden för godkänt utförande specificerat, inte hur 

detta skall nås (Mintzberg, 1993). Ibland är det inte möjligt att standardisera ett 

gränsvärde för en produkt eller tjänst, ändå existera ett behov av att standardisera i 

någon mån(Ibid.). Lösningen enligt Mintzberg (1993) var att istället standardisera 

färdigheterna hos den som ska utföra arbetet. 

 

5. Standardisering av färdigheter: Denna samordningsmekanism syns i en 

organisation när det behövs någon form av kunskap för att utföra ett arbete (Ibid.). 

Vanligtvis tränas en anställd redan innan arbetet påbörjats. då kan det handla om 

utbildning eller träningsprogram, för att framkalla en standardisering av de 

anställdas färdigheter (Ibid.). En lyckad ”förprogrammering” av de anställda ger 

ett likformigt resultat och indirekt samma resultat som om prestationerna eller 

arbetsprocesserna hade varit standardiserade (Ibid.). Mintzberg (1993) jämför 

mekanismen genom ett exempel, om en narkosläkare och en kirurg möts på 

operationsbordet behöver de knappt prata, deras förkunskaper sköter den 

samordningen. 

Standardisering av normer: Denna samordningsmekanism är den senare tillkomna den 

grundar sig på en mer av ideologisk art än de övriga (Nilsson, et al., 2010). Genom att normer 

tolkas syftar denna mekanism inte till ett likformigt resultat. Däremot anses mekanismen som 

lämplig om organisationen skall verka i mycket olika miljöer och mycket anpassning krävs 

(Nilsson, et al., 2010) 
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2.11   Sammanfattning av teoretisk referensram 

Sammanfattande för vår teoretiska referensram är att vi vill ge läsaren en förståelse för hur en 

kommun fungerar samt vilka förutsättningar som präglar en offentlig verksamhet. Då vår 

studie berör arbetet angående miljömålsimplementering i fastigheter är det viktigt att förstå 

definitionen av en hållbar byggnad. Vidare har vi valt att ta med av tre teorier, New Public 

Management, Corporate Governance och Målfokuserad Investeringsverksamhet. Tillsammans 

beskriver de olika metoder, som finns för att lyckas med implementering av mål i en 

organisation. Dessa metoder applicerar vi på miljömålsimplementering för nybyggnationer av 

offentliga fastigheter. 

Vidare tar vi därmed upp två nyckelord, implementering och samordning. Avslutningsvis går 

vi igenom Mintzbergs modell över samordningsmekanismer, baserade på grad av 

decentralisering och byråkratisering. Modellen har en betydande del av vår studie då den 

ligger till grund för vår analysmodell och därmed tilldelas den ett stort utrymme i vår 

teoretiska referensram. Vi återkommer till analysmodellen och dess tillhörande analysmetod i 

kapitel 5. Sammanfattningsvis syftar vår teoretiska referensram till att skapa ett intresse och 

en förståelse i kommande läsning.   
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 (Nilsson, et al., 2010, p. 66) 
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3. Metod 
Nedan redogörs det tillvägagångssätt vi valt vad gäller att samla information till uppsatsen. Det följs 

av en diskussion om för och nackdelar med vår valda ansats. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

metoden och dess validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodologiskt ställningstagande 
Samhällsvetenskaplig metod uppfattas som ett komplicerat ämne (Johannessen & Tufte, 2003, 

p. 9) (Yin, 2003). Inom den samhällsvetenskapliga metodlitteraturen görs olika metodval och 

val av ansats för att främja uppsatsens syfte. Diskussioner förs många gånger enligt 

Danermark, et al., (2003) om samhällsvetenskapen, dess utgångspunkter och metodologier. 

Där ställs bland annat positivism mot hermeneutik samt kvalitativ mot kvantitativ (Ibid.).  

3.1.1 Perspektiv 

Att se verkligheten som objektiv och helt oberoende utav mänskliga föreställningar, benämns 

som positivistiskt förhållningssätt, förståelse för teorin förklaras då den testas mot empiri 

enligt Danermark, et al., (2003). Motsatsen enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) är 

socialkonstruktivistism, där verkligheten anses som subjektiv och uppstår i samspel mellan 

människor. Danermark, et al., (2003) menar att förståelse endast kan uppnås genom att tolka 

beskrivningar eller förklaringar, vilket är centralt i hermeneutiken, där socialkonstruktivismen 

har sin utgångspunkt. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) förklarar att ”verkligheten” är beroende av vem som 

studerar den. Studien har inkluderats av människor med subjektiva uppfattningar om 

verkligheten, därmed utgår vi från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Vidare har ett 

tolkande synsätt, med utgångspunkt i hermeneutiken, använts för att skapa en djupare 

förståelse inom ämnet (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Vi varit medvetna om att 

respondenternas perspektiv är tolkningar av verkligheten med utgångspunkt i personliga 

erfarenheter och bakgrunder. Vi har även varit medvetna om att vi som författare tolkat 

respondenternas skildringar, utifrån perspektivval som innefattas av våra personliga 

erfarenheter och bakgrunder. 

3.1.2 Ansats  

Inom samhällsvetenskapen talar om olika ansatser, vilket handlar om ett sätt att se på 

forskningsprocessens upplägg, om hur empiriska observationer kan relateras i teorier 

(Danermark, et al., 2003). Där utgår deduktiv ansats från ”teori till empiri” (Johannessen & 

Tufte, 2003). Enligt Danermark, et al., (2003) innebär det att dra logiska slutsatser ur givna 

premisser, att härleda kunskap. Motsatsen, induktiv ansats karaktäriseras av att utgå ”från 

empiri till teori” (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Danermark, et al., (2003) är det 

grundläggande att utifrån ett antal iakttagelser dras allmängiltiga slutsatser om en hel 

population.  

Vår utgångspunkt ligger i en abduktiv ansats. Växelvis har vi rört oss mellan teori och empiri 

och låtit förståelsen växa fram. Därmed ser vi den abduktiva ansatsen som en mix mellan 

induktiv och deduktiv. Danermark, et al., (2003) anser att abduktion skiljer sig från induktion 
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då den syftar till att beskriva ett generellt mönster, den skiljer sig även från deduktionen då 

slutsatsen inte är logiskt given i förutsättningarna. Vidare menar de att abduktion innebär att 

tolka en empirisk händelse som relateras till en teori, vilket leder fram till ett nytt antagande. 

Därmed blir inte den abduktiva ansatsen en renodlad empirisk generalisering eller strängt 

logisk. Tolkning ses som rimlig, givet att den teori man utgått ifrån är rimlig (Ibid.). Tankar 

och tolkningar har utvecklats i processen där relationen mellan det empiriska och det 

teoretiska, varit centralt i studien. Danermark, et al., (2003) förklarar att vissa innebörder får 

en viss företeelse då det tolkas utifrån ett visst mönster. Vi är därmed medvetna om att vår 

slutsats är en av flera tänkbara slutsatser som följer av att vi relaterar olika idéer och 

kunskaper till varandra (Ibid.). 

3.1.3 Kvalitativ fallstudie 

Empirisk data klassificeras på många olika sätt, detta sker ofta i form av dikotomier  

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Primärdata eller sekundärdata, direkta eller indirekta 

observationer, kvalitativa respektive kvantitativa studier osv. (Ibid.). 

Genom att använda sig utav fallstudier, svarar man vanligen på hur eller varför frågor, 

beroende på hur de utformas (Yin, 2003). Fallstudier anses som lämpliga då de rymmer 

möjlighet att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad 

tidsperiod (Bell, 2000). Vår fallstudie har sträckt sig över en åtta veckors period. Vidare har 

studien avgränsas även till en enkel fallstudie då vi endast ser till hur det går till på Varbergs 

kommun med inriktning på nybyggnationer av offentliga fastigheter. Enligt Johannessen & 

Tufte (2003) är en enkel fallstudie en undersökning av enstaka fall, därmed säger det inte att 

enkla fallstudier endast skall beröra det isolerade fenomenet utan kan även röra 

sammanhanget som det ingår i. Syftet med fallstudien är att få en fördjupad förståelse för hur 

implementering av miljömål ser ut från kommunen ner till det kommunala fastighetsbolaget 

Varbergs Fastighets AB. 

En kvalitativ metod anses lämpligast för undersökningen då målet är att beskriva och 

analysera hur människor upplever sin omgivning (Skärvad & Lundahl, 1999). Kvalitativa 

studier anses även vanligast då empiri samlas in verbalt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Vi har beskrivit och kartlagt vårt insamlade material genom teoretiska modeller. Vi är 

därmed medvetna att vårt resultat är färgat utav enskilda personers uppfattningar och deras 

syn på hur de anser att verksamheten och processen fungerar utifrån deras yrkesroll.  
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Figur 3: kvalitativa och kvantitativa modeller s. 81. (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011) 

3.2 Val av empiriskt studieobjekt 
Under perioden har implementering av miljömål studerats, och vår precisering har fallit på 

nybyggnationer av fastigheter. Att studera implementering av miljömål valdes utifrån vårt 

intresse för kommunens vision, om att vara ”västkustens kreativa mittpunkt”. Där hållbarhet 

är ett ledord som syftar till att uppfylla målet om en hållbar framtid (Varbergs kommun, u.d.). 

Nyfikenhet väcktes därmed om hur kommunen faktisk får miljömål att konkretiseras och 

verkställas, då kommunen som bekant är en komplex organisation, där vinstintresse saknas 

(Fjertorp, 2010).  Att studera hur implementering genomförs är även intressant då Andrews et 

al., (2011) menar at det är av stor vikt, eftersom organisationer anses prestera bättre om de 

anpassar den interna karaktären för att återspegla strategin. Vidare valde vi att på fastigheter 

och nybyggnationer. Att studera fastigheter ligger i linje med vår utbildning samtidigt som det 

är ett gemensamt intresse. Vi valde även att inrikta oss på nybyggnationer, då vi ansåg att där 

har miljömålsimplementering störst påverkan.  

3.3 Data och Empiri 
Johannessen & Tufte (2003) gör tydligt att data är något som vi skapar, som utgör 

förbindelsen mellan verkligheten och analysen av den. De förklarar vidare att när verkligheten 

observeras och på något sätt registreras så har verkligheten blivit data. De klargör även att 

data kan föreligga i många olika former som anteckningar från intervjuer, observationer, 

privata och officiella dokument, frågeformulär eller ljud- och videoinspelningar. Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011)  menar att frågor bör vara möjliga att besvara med hjälp utav data 

eller med data som går att samla in med rimlig insats. Johannessen & Tufte (2003) förklarar 

att i forskning används begreppet empiri som betyder att påståenden om verkligheten måste 

grundas på erfarenhet, inte på tyckande. Danermark et al., (2003) bekräftar detta påstående då 

de förklarar att när händelser erfaras blir det ett empirisk faktum som grundas av det 

erfarenhetsmässiga området. I vår uppsats har data och empiri varit synonymer. 

Bell (2000) förklarar att ett viktigt mål för den kritiska analysen är att bedöma om information 

huvudsakligen baseras på fakta eller av åsikter och värderingar, då källor kan tolkas på olika 

sätt. De källor vi använt oss utav har vi granskats kritiskt, dels genom att endast använda 

vetenskapligt granskade artiklar. Dels har vi även använt oss utav personer och källor som är 

anknutna till ämnet för att skapa reliabilitet i vår uppsats. Däremot kan vi inte säkerställa att 

författarnas grundläggande värderingar inte har utgångspunkt i ett politiskt engagemang. 

Detta anser vi är relevant att ta upp då vi rör oss i en offentlig organisation där politiska 

värderingar är något som kan påverka personernas olika uppfattningar. 



  

24 

 

3.3.1 Sekundärdata 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) definierar sekundärdata som är information som redan 

finns insamlat. Bell (2000) förklarar att det innebär en tolkning av saker och ting som ägt rum.  

Vi har använt oss utav sekundärdata i form av styrdokument och övriga handlingar. Varbergs 

kommuns mål- och visionsarbete har använts för att skapa en helhetsförståelse för 

implementeringsarbetet. Det anser vi har varit en viktig del för att skapa förståelse för 

kommunens syfte att arbeta fram mål och visionsarbete som hänvisar till miljö. Vidare anser 

vi det även ligga till grund för att förstå kommunens ansvar, vad gäller att säkerställa 

nationella krav, som att utforma miljömål. Denna information har hämtats in från kommunens 

hemsida där har även tryckt information laddats hem genom elektroniska dokument.  

Information från lagtext och utredningar har legat till grund för att se hur externa beslut kan 

komma att påverka miljömålsarbetet. Vi fann det relevant att ta upp då kommuner råder under 

kommunalt självstyre enligt kommunallagen (1991:900) och därmed får välja själva hur 

externa beslut implementeras. Genom att ta upp dessa faktorer har vi förtydligat bilden av att 

vårt resultat inte kommer vara generaliserbart. Denna data har enbart hämtats från internet 

genom, EUs-, regeringens-, departementens-, myndigheternas-, landstinget- och kommunens 

hemsida samt från statens offentliga utredningar (SOU). Tryckt information har utifrån 

nämnda källor hämtats hem genom elektroniska dokument.   

Vetenskapligt granskade artiklar och böcker har använts för att få bredd på studien och se 

samband till tidigare forskning och teorier. Information har främst hämtats genom att söka i 

Google Scholar, Högskolan i Halmstads bibliotek, vetenskapliga artiklar, i tryckt litteratur och 

financial accountability & management. För att finna relevant information som kunnat ligga 

till grund i vår studie har vi använt oss utav sökord på svenska samt använt oss utav den 

engelska översättningen. De nyckelord vi sökt på har varit; implementering, miljömål, 

offentlig verksamhet och samordning.  

För att studera implementeringen av miljömål i Varbergskommun valde vi ett perspektiv av 

samordningsmekanismer, som är baserade på decentralisering och byråkratisering. Mintzberg 

(1993) menar att det inom alla organisationer existerar fem samordningsmekanismer och 

beroende på sammanhang och hur de används påverkar de graden av decentralisering och 

byråkratisering. Tanken med detta urval var att se hur kommunen förhåller sig till dessa 

samordningsmekanismer och hur dessa i sin tur påverkar implementeringen av miljömål. 

Fördelen med att använda Mintzberg har varit att han är en av de ledande författarna i ledning 

med inriktning på temat strategi (Matheson, 2009). Nackdelen är att den modell vi utgått ifrån 

inte är utformad med inriktning på den offentliga verksamheten, där vår studie befinner sig. 

Dock hävdar Matheson (2009) att Mintzbergs modell är lämplig att applicera på en offentlig 

organisation då den tar hänsyn till komplexiteten och mångfalden. 

Vi har även valt att utgå från Anna Thomasson, som är forskare och lärare vid 

ekonomihögskolan på lunds universitet. Hennes arbeten fann vi ha relevans då hon forskat 

och studerat om ämnet styrning i offentligt ägda bolag och disputerade inom området 2009 

(Thomasson, 2013). Vi har även använt oss utav Jonas Fjertorp som är universitetslektor på 
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lunds universitet och arbetar mot den offentliga verksamheten (Lunds universitet, u.d.), Vi har 

använt oss av hans avhandling; investeringar i kommunal infrastruktur, förutsättningar för en 

målfokuserad investeringsverksamhet. Dessa källor kommer att ligga till grund i uppsatsen då 

de hjälper till att svara på forskningsfrågan och dess syfte, därmed anser vi de haft relevans 

till vår forskningsfråga (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Vi har även varit medvetna om 

att de avhandlingar som gjorts endast är utifrån författarens verklighet vilket gör att vi inte 

kan verifiera vilka egen intressen som uppgiftslämnaren har haft i frågan (Ibid.). 

3.3.2 Primärdata 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) anser att information kan samlas in på många olika vis. 

Främst talar de om primärdata vilket är information som samlats in på egen hand. Enligt 

Bell(2000) är det en källa som kommer till stånd eller som fås tag i under projektets gång. 

Studiens utgångspunkt grundar sig i en subjektiv verklighetsuppfattning, därmed har 

primärdata, som består av personintervjuer, varit en betydande utgångspunkt (Eriksson & 

Weidersheim-Paul, 2011). Johannessen & Tufte (2003) menar att det vanligaste i kvalitativa 

intervjuer är, delvis strukturerade intervjuer. De bygger på att informationen tagits fram 

genom en intervjuguide över områden och generella frågor som kommer tas upp, dessa med 

relevans till undersökningens forskningsfråga. Valet föll på delvisstrukturerade intervjuer som 

syftar till att ställa frågor som uppmanat informanterna om fördjupad information (Eriksson & 

Weidersheim-Paul, 2011).  

Johannessen & Tufte (2003) menar att valet av intervjupersoner bör ske utifrån studiens 

fokus, för att besvara forskningsfrågan och dess syfte. Valet av ordning är i huvudsak baserat 

på tidpunkt för intervjun, dess omfattning och tjänstemännens verkställande verkan i 

miljömålsimplementeringen. Då vår utgångspunkts varit en abduktiv ansats, har ordningen på 

intervjuerna legat till grund för att kunna bygga upp en förförståelse inför kommande intervju. 

Växelvis har vi varvat teori med empiri för att kunna fördjupa oss ytterligare i tjänstemännens 

yrkesroll och arbetsprocess. Detta för att vi skulle kunna få en bild av hur samordningen 

mellan de olika enheterna ser ut.  

När vi genomfört samtliga intervjuer har underlag mailats ut dagarna innan intervjutillfället. 

Fördelen med att göra detta anser vi är att respondenterna kunnat sätta sig in i ämnet, inför 

mötet. Nackdelen som vi ser det är att de även får möjlighet att medvetet undvika obekväma 

frågor. Då vi valt att studera en offentlig organisation ansåg vi att fördelarna övervägde 

nackdelarna eftersom offentliga organisationer omfattas av offentlighetsprincipen. Därmed är 

inga dokument hemliga och informationen är inte känslig att ge ut.  

Mötet med respondenterna spelades in för att undvika att viktig information skulle gå förlorad 

eller att felciteringar skulle göras samt för att stärka informationens tillförlitlighet, reliabilitet. 

Eftersom insamlad data inte är en verklighet utan en representation utav den, är en fråga hur 

väl eller hur relevant data representerar fenomenet menar Johannessen & Tufte (2003). 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) förklarar att det gäller att alla frågor är besvarade och 

på ett korrekt sätt, utan misstag samt oavsiktliga eller avsiktliga fel och utlämnanden. Därför 

har respondenterna fått ta del av transkriberingen som gjorts efter varje intervjutillfälle. Detta 

för att få ett godkännande samt att de fått chansen att lämna ytterligare kommentarer eller 
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förtydliganden. De justeringar som gjorts utifrån respondenternas gensvar har endast inneburit 

förtydliganden angående arbetsuppgifter mellan de organisatoriska delarna. Vidare har 

insamlad empiri sammanfattas för att ge svar på forskningsfrågan och dess syfte. 

En konsekvens som vi anser uppkommit med vårt urval är att ämnet berör endast ett fåtal 

personer. En ytterligare konsekvens vi ser följer, är att studien inte säger hur implementering 

av miljömål ser ut i stort i kommunen. En fördel vi sett med vårt val är att det funnits ett fokus 

på studien, som inneburit att vi kommit nära verkligheten och de som påverkar hur 

implementeringen genomförs. Det anser vi ha medfört att vi tydligare kunnat se vilka 

samordningsmekanismer som används i det dagliga arbetet. 

3.4 Operationalisering 
Operationalisering handlar enligt Johannessen och Tufte (2003) om processen från det 

generella till det konkreta och att avgränsa det fenomen som skall undersökas. Detta skall 

visas genom att man anger vilken data som är relevant att samla in utifrån forskningsfrågan. 

Detta har vi gjort genom att utgå ifrån styrning, målfokuserad investeringsverksamhet i 

offentlig organisation samt Mintzbergs fem samordningsmekanismer. För att göra detta 

började vi med att sätta vi oss in i kommunen och dess organisation, för att sedan relatera 

detta till de olika teorierna. Då studien utgår från en hermeneutik är tolkandet en central del, 

därmed är det viktigt att förstå den upplevda verkligheten (Eriksson & Weidersheim-Paul, 

2011). Enligt Johannessen & Tufte (2003) är intervjuer är en relation mellan två personer, 

därmed blir informationen beroende av detta förhållande. 

För att få en blick över organisationen samt förkunskap om ämnet kontaktade vi ordförande i 

kommunfullmäktige, Margareta Lorentzen. Syftet var att få perspektiv om hur visioner och 

mål tas fram i kommunen, för initiera styrning av miljömål. Vi började att läsa oss in i ämnet 

genom att ta del av vetenskapliga artiklar som berörde ämnet miljömål, implementering och 

offentlig verksamhet. Utifrån denna förförståelse utformade vi intervjufrågor till ordförande i 

kommunfullmäktige. Vi valde att sända intervjuguiden dagarna innan mötet, för att Lorentzen 

(2014) skulle få chans att ta del av syftet med vår studie. På så vis gav vi respondenten 

valmöjligheten att förbereda sig på våra intervjufrågor. 

Den centrala fråga som vi tagit fram till Lorentzen (2014) var; 

Hur skulle du beskriva organisationen av miljömålsarbete i er kommun? (vem äger frågan 

eller frågorna) Har flera olika förvaltningar involverats kring miljömålsarbetet i er kommun? 

(helhetsperspektiv). 

Frågan ansågs som relevant för att få veta kommunstyrelsen syn på organisationen och 

implementering. Fördelen med att ställa denna fråga var att vi fick reda på att delaktigheten 

varit viktig när det kommer till initieringsfasen. Samtidigt fick vi även veta att samordningen 

är utbrett i kommunen på olika organisatoriska enheter (Lorentzen, 2014). Vi är även 

medvetna om att ordförande i kommunfullmäktige i vidare mening inte är insatt i det 

verkställande arbetet. 
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Vi valde att gå vidare till vår andra intervju som hölls tillsammans med 

redovisningshandläggare, Emelie Sjögren samt fastighetsförvaltare, Lars Sjöberg som arbetar 

på VFAB. Intervjumaterialet mailades ut till respondenterna dagarna innan vårt möte, för att 

ge dem tid för förberedelser. Sjögren arbetade med verksamhetsutveckling i början av vårt 

uppsatsskrivande och valdes då hon kunde tillföra hur man operationellt arbetar med 

miljöimplementering. Vi ansåg det vara en grund i att få en förståelse för hur samordningen 

mellan det kommunala bolaget och kommunen fungerade. Vi träffade även Sjöberg som 

arbetar med att implementera energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter, därmed fick vi ett 

perspektiv på hur miljömål konkretiseras genom handling. Lars har även varit delaktig i en 

energigrupp gällande energieffektivisering och på så vis är insatt i hur miljömål handläggs i 

kommunen innan de skall verkställas på VFAB.  

Den fråga vi valt att belysa från intervjun med Sjögren (2014) och Sjöberg (2014) var; 

Upplever du att det finns en ansvarsfördelning mellan olika nivåer vad gäller ert 

miljömålsarbete? Vi tänker på processen inom kommunen, nämnder, politiker och övriga 

tjänstemän? 

 Genom att ställa denna fråga hoppades vi få svar om hur den operativa delen i organisationen 

såg på implementering. Däremot anser vi det viktigt att förtydliga att VFAB befinner sig i en 

expansiv fas där inte arbetsrutinerna är satta än samtidigt som många är nya i sina roller. 

Vi gick vidare genom att ta kontakt med kommunens energi och klimat strateg, Clara Tholin 

från planeringskontoret. Valet var en rekommendation från tidigare intervju med Sjöberg & 

Sjögren, då hennes arbetsuppgifter innefattar att ta fram underlag för visionsarbete och 

målimplementering, samtidigt som positionen fungerar som stödfunktion till förvaltningarna. 

Därmed ansågs Tholins position ha tydlig koppling till studiens forskningsfråga. Syftet var att 

få information om hur kommunen arbetar fram vision och miljömål, vad som krävs av 

förvaltningarna och hur dessa mål följs upp samt dokumenteras.  

Processansvarig för fastigheter, Mia Svedjeblad, från planeringskontoret omnämndes även i 

tidigare intervju med Sjöberg & Sjögren. Hon arbetar med att ta fram riktlinjer och krav vad 

gäller nybyggnationer av fastigheter. Rollen är tänkt att leda och samordna arbetet kring 

processen för fastighetsinvesteringar samt fungera som en stödfunktion till VFAB i arbetet 

vid nybyggnationer. Svedjeblads information har varit den viktigaste empiriska källan i 

arbetets gång, då yrkesrollen varit närmast vår forskningsfråga.  

Vi ställde samma fråga till både Tholin (2014) och Svedjeblad (2014); 

Hur uppfattar du att ansvarsförhållanden för miljömålen i kommunen är fördelade? 

Genom att ha med denna fråga var vårt syfte att ta reda på vem som äger ansvaret för att 

initiera miljömål och hur dessa skall uppfyllas och av vem de skall uppfyllas. Däremot har vi 

varit medvetna om att svaret är baserat utifrån ett subjektivt perspektiv, vilket gör att 

ansvarsförhållanden kan uppfattas olika av olika personer. 
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Genom att intervjua dessa tjänstemän anser vi att vi få en bild över hur olika organisatoriska 

delar påverkar och påverkas av implementering utav miljömål med anknytning till 

nybyggnationer. Deras verklighet har bidragit med olika perspektiv av hur implementering av 

miljömål fungerar i Varbergs kommun. Med detta val har vi varit medvetna om att 

berättelserna är mer eller mindre påverkade utav intervjupersonernas personliga åsikter och 

preferenser. Eriksson & Weidersheim-Paul (2011) förklarar det genom att formulering av 

frågor och svar beror mycket på vem som betraktar dessa. En annan konsekvens som de anser 

följer av personligaintervjuer, är att det finns en intervjuareffekt, som innebär att 

intervjupersonen och intervjuaren påverkar varandra. Några av fördelarna när det kommer till 

att genomföra besöksintervjuer är att det blir en kontrollerad intervjusituation, de går relativt 

fort att genomföra samtidigt som man får chans att följa upp frågor (Ibid.). 

Vi är medvetna om att denna studie endast är en fallstudie vilket inte gör den representativ för 

hur arbetet ser ut i övriga kommuner. Vi är även medvetna om att de metoder vi valt kommer 

att påverka urvalet från empirin av de tolkningar som gjorts. Vi är även medvetna om att den 

information vi samlat in kan vara mer eller mindre påverkad av intervjupersonens preferenser 

och personliga åsikter, samt kan färgas av ett önskvärt resultat. Eftersom att studien utgår 

ifrån en subjektiv ansats anser vi det som ofrånkomligt. Därför kommer validitet och 

reliabilitet vara viktigt i studien. Vi kommer därmed att ha ett förhållningssätt till den empiri 

och data som samlats in som syftar till att rimligen beskriva hur samordningen fungerar i 

Varbergs kommun. Vår ambition är inte att vårt resultat ska vara generaliserbart, utan syftar 

till att beskriva hur det kan se ut i en verksamhet. Resultat och slutsats kommer presenteras 

för de som är intresserade av projektet. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) definierar validitet genom att mäta det man avser att 

mäta. Eftersom vårt empiriska studieobjekt endast omfattar en organisation som vi ska 

beskriva och tolka, är validiteten viktigare än reliabiliteten. Vi kommer främst beröras utav 

Yttre validitet. Yttre validitet har använts genom att vi gjort rimlighetsbedömningar utav det 

material som samlats in. Yttre validitet är en överrensstämmelse mellan det mätvärde man får 

genom rimlighetsbedömningar när man använder en operationell definition och verkligheten 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Genom att hålla studien nära verksamheten anser vi ha 

tillförlitlighet, reliabilitet i den empiriska informationen. Vilket är grundläggande i forskning 

(Johannessen & Tufte, 2003). 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiri som vi samlat in genom intervjuer och 

litteraturstudier. Vi inleder med bakgrundsfakta för att gå vidare in på intervjuerna.   

4.1 Sammanfattning av Empiri 
Vårt empirikapitel inleds med en kortfattad beskrivning av organisationsstrukturen i Varbergs 

kommun. Detta då det kommunala självstyret gör att kommuners organisation kan se olika ut 

(Kommunallag, 1991:900). Vidare fortsätter empirikapitlet med Varbergs kommuns miljömål 

där vi valt att gå igenom de övergripande generella miljömålen, för att sedan avsluta med 

målen för kommunens fastigheter. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av Varbergs 

kommuns vision, om att vara Västkustens kreativa mittpunkt och dess strategidokument 

Varberg visar vägen. Detta fann vi som relevant då en stor del av visionen är uppbyggd kring 

kommunens hållbarhetsarbete. För att skapa en förståelse för läsaren inför kommande analys 

och slutsats, har vi valt att beskriva kommunens-, planeringskontorets- och Varbergs 

fastighets ABs organisatoriska roller. Empirikapitlet inleds med sekundärdata och fortsätter 

till primärdata, som presenteras i form av våra fyra intervjuer -  

1. Margareta Lorentzen ordförande i kommunfullmäktige, 2. Emelie Sjögren, 

redovisningshanläggare och Lars Sjöberg, fastighetsförvaltare på Varbergs fastighets AB, 3 

Clara Tholin, klimat och energistrateg på planeringskontoret. Vi avslutar med Mia 

Svedjeblad, processansvarig för fastigheter på planeringskontoret. Intervjufrågorna återfinns i 

bilaga 8.2.1–8.2.4. 

4.2 Organisationen i Varbergs kommun 

Varbergs Kommun: Organisationen på kommunal nivå i Varberg är politiskt styrd och delas 

in i olika nämnder som har egna ansvarsområden (För illustration se bilaga 1), i Varbergs 

kommun finns tio nämnder och åtta förvaltningar (Varbergs kommun, u.d.). Förvaltningarna 

är de enheter i kommunen som ger service och utför tjänster inom sina valda områden, 

exempelvis fastigheter (Ibid.). 

Kommunfullmäktige: I Varbergs kommun finns två kommunalråd som företräder den politik 

som är av majoritet och den politiska oppositionen (Ibid.). Vid val, väljer den röstberättigade 

delen av medborgarna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige (Ibid.). I Varbergs 

kommun har kommunfullmäktige 61 ledamöter från 9 politiska partier(Ibid.). Mandatperioden 

som vår studie befinner sig inom sträcker sig mellan åren 2010-2014.    

Nämnder och Förvaltningar: Nämnderna och vilka som ska företräda dessa väljs av 

kommunfullmäktige (Ibid.). De politiska nämnderna ansvarar och tar beslut inom sitt område 

medan förvaltningarna sköter den löpande verksamheten och utför de uppdrag som 

nämnderna har beslutat om, för fastigheter i Varberg finns en byggnadsnämnd (Ibid.).               

Bolag och Kommunalförbund: Vidare finns det kommunalägda bolag och ett 

kommunalförbund där bolagsstyrelsernas direktion beslutas av kommunfullmäktige (Ibid.). 

Bolagen och kommunalförbundet har olika ansvarsområden som kan vara bostäder, vatten, 
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hamnen, och räddningstjänsten (Ibid.). Varbergs fastighets AB är ett kommunalt bolag som 

sköter kommunens byggnation av offentliga fastigheter (Ibid.). 

4.3 Varbergs Miljömål  
Varbergs nuvarande miljömål gäller för perioden 2008-2015 och har kategoriserats utifrån 

fem olika områden; klimat och luft, Vatten, Mark, Byggande och boende samt Natur och 

biologisk mångfald. Dessa lokala miljömål bygger på Sveriges 16 miljökvalitetsmål och 

ambitionen om en gemensamt hållbar framtid (Varbergs kommun, 2008). För att få en bättre 

boendemiljö vid nybyggnation krävs det att bostadsbyggande även tar med aspekter som 

hushållsavfall och kollektivtrafik (Ibid.). 

 I Varbergs kommun finns 6 övergripande miljömål för mark, byggande och boende, dessa 

följs av en ansvarsfördelning rörande kommunen och medborgarna (Ibid.). Arbetet med 

klimatmålen sträcker sig över 2008-2015 och sammanfattningsvis ser målen ut som följer: 

1. Klimatpåverkan ska minska genom ökad energieffektivisering och minskad användning av 

fossila bränslen. Den lokala produktionen och användningen av förnyelsebar energi ska öka 

(Ibid.). 

2. Utsläppet av koldioxid per invånare i Varbergs kommun ska som ett medelvärde för 

perioden 2010-2012 vara mindre än 4 ton per år, vilket motsvarar en minskning med cirka 10 

procent jämfört med 2000 års nivå (Ibid.). 

3. Senast år 2012 ska det finnas en lokal produktion av biogas på minst 19 GWh per år som 

levereras som fjärrvärme till fastigheter samt som fordons gas (Ibid.). 

4. Energianvändningen i kommunens fastigheter ska effektiviseras och baseras på 

förnyelsebara energikällor(Ibid.). 

4.3.1 Varbergs miljömål för fastigheter 

De nationella miljömålen för god bebyggd miljö fastslår att den totala energianvändningen i 

fastigheter per uppvärmd kvadratmeter ska minska med 20 % till år 2020 och 50 % till år 

2050 om man jämför med hur det såg ut 1995 ( Varbergs kommun, 2012). För att säkerställa 

detta görs en inventering vid varje årsslut, som utgör en grund för den årliga inrapporteringen 

till Energimyndigheten (Ibid.). Sedan framställs en uppföljningsrapport som innehåller de 

utförda åtgärderna, resultatet och graden av måluppfyllelse. Vidare kan man läsa om att 

Varbergs kommuns (2012) nyckeltal för energitillförsel och energianvändning återfinns även i 

årsredovisningen hos kommunen (Ibid.). 

Målen för god bebyggd miljö innebär i siffror att energianvändningen i kommunens 

fastigheter måste minska med ca 12,2 GWh till 2014 och ytterligare 12 200 MWh till 2020 

(Ibid.). För att nå målet till 2014 har Varbergs kommun tagit fram en miljöstrategi, exempel 

på åtgärder för fastigheter är justering av drifttider och temperaturer, byte av 

ventilationsaggregat, byte till LED-belysning och installation av styrsystem ( Varbergs 

kommun, 2012). 



  

31 

 

4.4 Varbergs vision 

4.4.1 ”Västkustens Kreativa Mittpunkt” 

Den 15 november 2011 beslutade fullmäktige i Varbergs kommun att kommunens 

gemensamma vision för 2025 ska vara Västkustens kreativa mittpunkt (Varbergs kommun, 

u.d.). Visionen ska vara styrande för kommunens arbete och vara vägledande i allt från 

målformulering till handlingsplaner, för att skapa förutsättningar för kommunaltillväxt (Se 

bild 1)  (Varbergs kommun, u.d.). 

Visionen bygger på mångfald, inflytande och omtanke som delats in i två förhållningssätt. Där 

det ena är hållbarhet som syftar till att uppfylla målet om en hållbar framtid och bygger på 

generationsmålet (Varbergs kommun, u.d.). Detta innebär att tillgodose dagens behov, utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov både ekonomiskt- 

socialt- och ekologiskt (FN, 2012). Det andra är delaktighet som är en av visionskonceptets 

viktigaste beståndsdelar. Man vill framhäva ett öppet klimat och ett inkluderande 

förhållningssätt om tänk, tyck och fråga (Varbergs kommun, u.d.). 

4.4.2 ”Varberg visar vägen” 

Varberg visar vägen är namnet på det kommande hållbarhetsarbetet som fastslogs av 

kommunfullmäktige våren 2014 (Varbergs kommun, 2014). Implementeringen av detta 

styrdokument gäller åren 2015-2025. För att följa upp visionen om ”västkustens kreativa 

mittpunkt”, har man satt ambitiösa mål om att Varberg ska vara en kommun som ligger i 

framkant vad gäller hållbar utveckling på lokal nivå. Visionen är att kommunorganisationen 

skall verka som en förebild för samhället och strävar därför efter att genomsyra all 

verksamhet med hållbarhet och delaktighet (Varbergs kommun, 2014). 

De huvudsakliga utgångspunkterna för Varberg visar vägen har varit de nationella 

miljökvalitetsmålen, Varbergs vision 2025 samt Sveriges Ekokommuners hållbarhetsprinciper 

(Ibid.). Varbergs kommun har utifrån detta, valt fyra inriktningar, som de anser som de 

viktigaste när det kommer till att arbeta med en hållbar kommun. Inriktningen Varberg visar 

vägen är överordnad de andra tre som är livskraftiga ekosystem, välmående samhälle och 

hållbar resursanvändning (Ibid.). Inriktningen kan komma att innebära arbete med hållbar 

samhällsplanering, hållbart byggande och energieffektivisering. Inriktningen har sin 

utgångspunkt i ekologisk- och social hållbarhet men syftar även till att bidra till ekonomisk 

hållbarhet (Se bild.1)(Ibid.). Inriktningen innebär att omvandla de globala målen till lokala 

mål genom att förankra EU:s tillväxtstrategi för 2020 med FN:s milleniemål och de nationella 

miljökvalitetsmålen (Ibid.). 
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Bild 1. Källa: Varbergs kommun (2014) ”Varbergs vision och inriktningar”  

4.5 Planeringskontoret 

Planeringskontoret är en del av kommunstyrelsens förvaltning (Varbergs kommun, u.d.). 

Planeringskontoret syftar till att stödja kommunstyrelsen i deras uppdrag om att samordna och 

leda kommunens verksamheter(Ibid.). Detta uppdrag innefattar att kommunstyrelsen har 

ansvar för all samordningen av strategisk planering, uppföljning av verksamheterna och dess 

resultat och skapandet av beslutsunderlag (Ibid.). Förvaltningarna följer även upp 

genomförandet av kommunfullmäktiges beslut och skall stödja kommunen med olika 

specialtjänster som kommunadministration och rådgivning (Ibid).  Kommunstyrelsens 

förvaltning består av sex verksamheter som har ansvar för respektive område inom 

kommunen.  Fem av verksamheterna, planerings-, personal-, ekonomikontoret och 

kommunkansliet och strategisk utveckling bildar tillsammans ett kommunledningskontor 

(Ibid).  
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4.6 Varbergs fastighets AB  
 Varberg är en mellanstor kommun i Halland med en befolkning på 59 936 invånare och en 

ökning under 2013 på 750 personer, en ökning som beräknas stiga  (Varbergs kommun, u.d.). 

Befolkningsökningen skapar en ökad efterfråga på offentliga fastigheter, vilket i sin tur ökar 

trycket på Varbergs kommuns fastighetsbolag – VFAB (Varbergs Fastighets AB, 2014). 

Varbergs fastighets AB förvaltar fastigheter med en sammanlagd yta på 125 195m2 och vårdar 

många av Varbergs viktiga kulturhistoriska byggnader (Varbergs Fastighets AB, 2014). De 

har ansvaret för att bygga alla offentliga lokaler åt kommunen såsom skolor, idrottshallar och 

parkeringshus. De bildades 1970 och är ett helägt dotterbolag till Varbergs stadshus AB, som 

är moderbolag för Varbergs kommuns samtliga bolag (Varbergs Fastighets AB, 2014). 

Miljövisionen och budgeten sätts på kommunpolitisknivå i Varbergs kommun, för att sedan 

gå till planeringskontoret som verkar som beställare och ut till VFAB som verkställer 

byggnationen. Efter färdigställande överlämnas byggnaderna till serviceförvaltningen på 

Varbergs kommun som sedan sköter förvaltningen (Sjögren, 2014). Varbergs fastighets AB 

har en målsättning att samtliga nybyggnationer ska vara passivhus och att bästa möjliga teknik 

ska tillämpas i alla byggprojekt (Varbergs Fastighets AB, 2014).  4.7 Intervjuer 

4.7 Intervjuer 

4.7.1 Ordförande i Kommunfullmäktige - Margareta Lorentzen  

Den 14 april genomfördes en intervju med Margareta Lorentzen. Intervjun syftade till att få 

en förförståelse om hur beslutsprocessen tar sin början och hur målutformning ser ut i 

kommunen. Nedan följer en sammanfattning. 

Lorentzen är ordförande i kommunfullmäktige i Varberg och representerar Folkpartiet 

(Lorentzen, 2014). Hon sitter enbart på denna position, vilket innebär att hon företräder 

kommunen vid årsstämman. Hennes roll som ordförande kan liknas med riksdagens talman, 

där hon ser till att alla ledarmöten får komma till tals samt att ordningen följs vid 

beslutsfattande (Ibid.). 

Kommunfullmäktiges roll i miljöimplementeringsprocessen förklarar Lorentzen (2014) är att 

ta fram visionsarbetet i kommunen och hon hänvisar till ”Varberg visar vägen” - kommunens 

kommande hållbarhetsarbete för åren 2015-2025. Samordningen av miljömålsarbetet är 

utbrett i kommunen på alla olika verksamheter som kommunen bedriver och hanteras i alla 

nämnder menar Lorentzen (2014). Vidare berättar hon att arbetet har pågått under många år 

där man försökt att involvera de olika bolagen genom energigrupper, för att få input och 

delaktighet i sitt miljömålsarbete. Lorentzen (2014) uppfattar att miljömålsarbetet är relativt 

Varbergs kommun Planeringskontoret
Varbergs 

fastighets AB
Energi & 

Klimatstrateg

Figur 4: Illustration över miljömålens process i 

Varbergs kommun. (egen figur) 
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lättarbetat, då kommunpolitiker har ett stark strävan efter att uppfylla sina miljömål samt 

utveckla nya, så som visionen om att 2025 vara ”västkustens kreativa mittpunkt”. Hon 

tillägger även att Varbergs tillväxt och goda ekonomi skapar goda förutsättningar för att 

arbeta med miljö och visioner (Lorentzen, 2014). Lorentzen (2014) berättar även att 

expansionen utav Varberg har lett till strukturella förändringar, framförallt hos VFAB som 

fått växa i samma snabba takt. Detta menar Lorentzen (2014) påverkar 

miljömålsimplementeringen i VFAB: 

”Det är viktigt att inte lägga på för mycket arbete på de anställda och att de måste hinna 

sätta sig in i sina roller och rutiner innan miljöarbetet kan utvecklas ytterligare”, förklarar 

Lorentzen (2014). 

4.7.2  Varbergs Fastighets AB - Emelie Sjögren & Lars Sjöberg. 

Den 16 april genomfördes en intervju med Lars Sjöberg och Emelie Sjögren på VFAB. Syftet 

var att ta del av hur de ser på besluts- och implementering av miljömål, hur de har möjlighet 

att påverka och hur dokumentation samt uppföljning ser ut. Nedan följer en sammanfattning. 

Intervjun inleddes med att Sjöberg (2014) och Sjögren (2014) berättade allmänt om Varbergs 

kommuns miljömålsarbete. Enligt kommunens policy ska VFAB bygga för att 

energianvändningen ska vara 30 % lägre än rådande BBR (Boverkets byggregler), i alla 

projekt. Sjöberg(2014) påpekar att lönsamheten för passivhus är en viktig del som måste vara 

med i beslutet. VFAB har kompetensen och de erfarenheter som krävs för att enbart bygga 

passivhus, men lönsamheten och den tekniska kvaliteten måste säkras (Sjöberg, 2014).  

Vid frågan vad Sjögren (2014) och Sjöberg (2014)  har för roller i miljömålsarbetet på VFAB 

svarar Sjögren (2014) att tanken var att verksamhetsutvecklingen skulle ligga på befintlig roll 

som en deluppgift men under tidens gång insåg VFAB att detta arbete var mer omfattande än 

vad man förutsatt. Sjögren (2014) och Sjöberg (2014) berättar att VFAB är i uppstarten av sitt 

miljöarbete och kommer därmed att avvakta med att arbeta med verksamhetsutveckling. De är 

för tillfället inne i en fas där olika konstellationer och roller inom verksamheten testas för att 

ta fram en arbetsrutin (Sjögren, 2014). Den snabba expansionen har gjort att den löpande 

verksamheten har tagit upp mycket tid, varpå miljön upplevs som svår att hinna med (Sjöberg, 

2014).  

På frågan hur organisationens beslutsprocess ser ut förklarar Sjögren (2014) att visionen och 

budget fastställs i kommunfullmäktige och sedan gör planeringskontoret en beställning på en 

fastighet. Beställningen riktas till VFAB som är verkställare av byggnationerna. Beställningen 

tas om hand av en byggprojektledare som formar projektet efter egna kunskaper och intressen 

(Sjögren, 2014). Om personen i fråga känner ett stort engagemang för miljö, speglas detta i 

det färdiga projektet (Ibid). En del av miljömålsimplementeringen drivs därmed av respektive 

byggprojektledares individuella insatser (Ibid.). Incitamentet till att ha en beställarenhet och 

en verkställande enhet är för att göra processen smidigare och mindre tungrodd (Ibid.). 

Sjöberg (2014) förklarar att när väl behovet finns av en fastighet, ska VFAB snabbt kunna 

agera och verkställa. Beslutsprocessen hade sett annorlunda ut om hela arbetet hade legat som 
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en enhet i kommunen, den hade då präglats av en högre komplexitet och involverat fler 

personer, vilket tenderar att ta mer tid (Ibid.). 

Ser man kommunen som stort så är den centralt styrd med decentraliserade enheter (Sjögren, 

2014). Ser man internt på VFAB har de fram tills nu varit en platt organisation men kommer i 

och med expansionen och kommande nyanställningar, omstruktureras till att vara mer 

centralt- och byråkratiskt styrt internt (Ibid.). Incitamentet är att det har upplevts som svårt att 

vara platta i en växande organisation (Ibid). Uppfattningen internt är att det frisätter tid att 

delegera ut ansvar till de anställda och informationsflödet blir smidigare om det finns en 

mellanchef att bolla idéer med. Förhoppningen är även att uppföljningen ska bli effektivare 

(Ibid). På frågan om det finns någon övervakning/uppföljning från kommunen på VFABs 

miljöarbete svarar Sjöberg och Sjögren (2014) att det för tillfället inte finns någon konkret 

övervakning. Önskemålet från VFAB är att utveckla detta arbete vidare för att få en 

effektivare uppföljning uppifrån (Ibid). 

VFAB har haft diskussioner internt om behovet av handlingsplaner och tydligare riktlinjer att 

följa (Sjöberg, 2014). Denna diskussion har även varit uppe i kommunfullmäktige och har 

resulterat i att det beslutats att en handlingsplan ska tags fram som ska innehålla de praktiska 

och operativa förutsättningarna som behövs för att uppfylla verksamhetsmålen (Ibid.). Dessa 

förutsättningar är rutiner, personella och ekonomiska resurser, metoder och tidsplaner menar 

Sjöberg (2014). Detta för att skapa en standardisering i kommunen och för att stödja 

nämnderna och förvaltningarna i sitt miljömålsarbete (Ibid). Sjöberg (2014) berättar även att 

det finns ett önskemål att få förtydligat de riktlinjer som kommer från beställaren –  

 

”Det hade underlättat att få kraven specificerade från planeringskontoret - dessa mål ska ni 

arbeta efter och detta betalar vi för” (Sjöberg, 2014). 

Sjögren och Sjöberg (2014) berättar att implementeringsprocessen i VFAB utvecklas mot att 

standardisering. Sjöberg (2014) berättar att han börjat lite med egna checklistor för sitt eget 

arbete för att på så vis skapa en form av standardisering av interna rutiner och arbetsprocesser.  

4.7.3  Planeringskontoret - Clara Tholin  

Den 25 april genomfördes en intervju med Clara Tholin på planeringskontoret. Syftet med 

intervjun var att ta reda på vilken roll planeringskontoret spelar i beslutsprocessen kring 

miljömål och vilka riktlinjer som de delegerar till VFAB. Nedan följer en sammanfattning. 

Tholin (2014) inledde intervjun med att beskriva sin bakgrund och roll i kommunen. Tholin 

(2014) berättade att hon är utbildad civilingenjör inom kemiteknik på Chalmers med 

inriktning på hållbara energisystem och hållbar utveckling.  Hennes officiella titel är Energi 

och klimatstrateg på planeringskontoret som är en del av kommunstyrelsens förvaltning. 

Nyckelfrågor vill kommunstyrelsen hålla tätt intill sig för att de är av strategisk vikt ur ett 

långsiktigt perspektiv (Tholin, 2014). En av de nyckelfrågorna planeringskontoret arbetar med 

är miljö och hållbarhet eftersom de behandlar kommunens strategi, där planeringskontoret 

arbetar med ut energisynpunkt (Ibid.). Kommunen har även en särskild miljöförvaltning som 

jobbar med tillsyn och miljöfrågor med mark och föroreningar (Ibid.). 
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I arbetet med miljö har Tholin en expertroll gentemot kommunstyrelsen i energifrågor. Där 

bidrar hon med kunskap och underlag inom miljöområdet. Vidare har hon även en 

samordnande roll gentemot andra förvaltningar som också jobbar med miljö i 

verksamheterna. Vilket innefattar allt från energieffektivisering i fastigheter, våra kommunala 

transporter, till energianvändning i samhällsplaneringen när vi bygger nya områden (Ibid.). 

Tholin (2014) berättar vidare att hennes arbete delvis även är att agera som energi och 

klimatrådgivare till företag och allmänhet (Ibid.). Arbetet på planeringskontoret förklarar 

Tholin (2014) är ganska brett, vilket gör att de inte har detaljkunskap inom några specifika 

områden utan mer övergripande i sin kunskap.  

 

På frågan hur miljömålen utformas i Varbergs kommun svarar Tholin (2014) att det först och 

främst är en beställning från den politiska nivån. Fullmäktige säger att de bedömer att det 

behövs nya miljömål. Därefter beslutar de om hur miljömålen ska se ut och sedan får 

planeringskontoret uppdrag(Ibid.). De befintliga miljömålen i Varberg sträcker sig mellan 

2008 och 2015 och nyligen i en av kommunens årliga miljörapporteringar bedömde 

kommunfullmäktige att miljömålen dels håller på att gå ut och dels att de är mycket svåra att 

implementera och att följa upp. Svårigheten ligger i att de är diffusa och alltför övergripande 

och upplevs därför av många förvaltningar som icke inkluderande berättar Tholin (2014). De 

existerande målen som är kopplade till de 16 svenska miljökvalitetsmålen är diffusa i sig, på 

så vis att de mer beskriver vilket tillstånd som vill uppnå i naturen, mer än konkreta åtgärder 

att ta sig dit (Ibid.).  

 

Ett av miljömålen är till exempel att minska koldioxidutsläppen (Ibid.). Hur ska en 

byggprojektledare på VFAB implementera och framförallt följa upp detta i ett byggprojekt?- 

undrar Tholin (2014). Verksamheterna arbetar inte i direkt anknytning till naturen men har 

ändå en påverkan på den, denna direkta koppling mellan ett projekt till miljötillståndet i 

naturen är svår att se (Ibid.). Tholin (2014) menar att fokus bör ligga mer på åtgärder som 

påverkar miljön än att mäta hur tillståndet är i miljön, för att tjänstemännen ska förstå sitt 

miljöarbete. Därför är Varbergs kommun i full gång med att ta fram nya miljömål, genom ett 

styrdokument som heter Varberg visar vägen förklarar Tholin (2014). Dokumentet visar 

övergripande inriktningar och miljömål som Varberg har tagit fram, som nu ska brytas ner till 

konkretare hållbarhetsmål (Ibid.). Syftet är att skapa mätbara mål som kan följas upp 

effektivare;  

 

”För att nå resultat i miljömålsarbetet är det viktigt med förankring under processens gång 

och att folk känner sig delaktiga och berörda av målen” (Tholin, 2014). 

 

Planeringskontorets roll i miljömålsarbetet är att skapa förutsättningar för bolagen att 

verkställa miljömålen och sköta uppföljningen och saknar därmed en verkställande roll  

(Tholin, 2014). Planeringskontoret gör en beställning på ett byggprojekt som är kopplat till en 

budget. I beställningen bestämmer de inte om byggnaden ska vara av passivhusstandard eller 

hur ingående i miljömålsarbetet VFAB skall vara förklarar Tholin (2014). Planeringskontoret 

ställer för tillfället inga miljökrav alls, utöver de gränsvärden som återfinns från kommunen, 
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om att bygga under 30 % av BBR och budgetrestriktionen (Ibid.). Varbergs fastighets AB 

ansvarar för att hålla budgeten och byggnadens syfte, men får utifrån detta arbete bedöma 

utformningen på fastigheten och om energianvändningen ska vara av lågenergihusstandard 

eller liknande (Tholin, 2014). 

 

I framtagningen av de nya miljömålen har Varbergs kommun haft en bred dialog med 

nyckelpersoner från de olika förvaltningarna (Ibid.). Anledningen till detta arbetssätt menar 

Tholin (2014) är att skapa förståelse och engagemang bland tjänstemännen så att de känner 

delaktighet och en vilja att implementera miljömålen i sina verksamheter. Nästa steg i 

miljömålsarbetet på den politiska nivån, är arbetet med att konkretisera mål, då inriktningarna 

i styrdokumentet är övergripande och mer av visionär karaktär (Ibid.). I skapandet av dessa 

mål vill kommunen bjuda in till delaktighet men även skapa en tät arbetsgrupp som arbetar 

koncentrerat i ett projekt (Ibid.). Eftersom det är planeringskontoret som följer upp 

miljömålen anser Tholin (2014) det rimligt att enheten har det huvudsakliga ansvaret att 

forma dem. Uppföljningen är främst intern i kommunen eftersom det inte finns någon specifik 

avrapportering eller resultatuppföljning från högre instanser (Ibid.). Kravet som Varbergs 

kommun har är att följa de nationella miljökvalitetsmålen och de är som omnämnt diffusa och 

svåra att följa upp och därmed svåra att övervaka (Ibid.). I nuläget finns det inget specifikt 

ansvar för vem som ska verkställa att miljömålen efterlevs (Tholin, 2014). Ett av miljömålen 

är att Varbergs kommuninvånare ska ha ett koldioxidutsläpp på mindre än 4 ton per år: 

 

”Hur gör man den uppföljningen och hur ska det påverka implementeringsprocessen. 

Eftersom miljömålen i nuläget är så övergripande är det ingen som ”äger frågan”. I ett 

kollektivt ansvar är det svårt att se sin roll”, (Tholin, 2014).  

Inriktningarna som utarbetas idag syfta till att vara mer inkluderande och standardiserade för 

att öka delaktigheten och förenkla samordningen. Detta har varit ett önskemål inte bara från 

politiker, utan från förvaltningarna själva (Ibid.). De nya målen ska till en början vara 

övergripande för att sedan brytas ner av respektive politiskt styrda nämnder till 

verksamhetsmål för förvaltningarna. Ansvarsförhållandena blir därmed tydligare i förhållande 

mot idag(Ibid). 

Dokumentationsprocessen är idag enkel och innebär att planeringskontoret skickar ut ett 

standardformulär till alla förvaltningar där de rapporterar vad de har gjort för att sedan 

sammanställas på planeringskontoret (Ibid). Vissa förvaltningar anser att de arbetar med miljö 

genom att de är noggranna med att släcka lampan efter sig, medan Varberg energi har byggt 

värmeverket och därmed bara har förnybar energi i sin fjärrvärme (Ibid.). Att väga dessa mot 

varandra är mycket svårt eftersom de är så olika i sin påverkan och att de olika bolagen och 

förvaltningarna har olika förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling (Ibid.). Denna 

inrapportering måste därför förbättras menar Tholin (2014). 

Tholin (2014) anser att miljömålsprocessen är standardiserad i viss mån eftersom de har 

gränsvärdet 30 % under BBR, men är ändå fri för tolkning eftersom förvaltningar själva får 

arbeta utifrån detta om de håller sig inom budgeten. Hur stora insatser som verkställs inom 

miljömålsimplementeringen och vad som rapporteras menar Tholin (2014) beror på vilket 
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intresse och engagemang som finns hos den enskilde tjänstemannen på förvaltningen och dess 

kunskap inom området. Förhoppningen med det nya arbetssättet är att skapa delaktighet och 

intresse hos alla anställda. På frågan varför det ser ut såhär svarar Tholin (2014) att Varbergs 

kommun är en politisk organisation vilket innebär att när något väl står beslutat som kravet att 

bygga 30 % under BBR är det lätt att "sticka det under näsan" på någon och säga att ”detta 

ska vi göra”: 

 

”Det kan vara trögare att rodda en sådan process när det inte finns ett beslut kring det och då 

blir det mycket beroende på individuellt engagemang” (Tholin, 2014).  

Därför om en byggprojektledare vill bygga ett passivhus, vilket är lägre än kravet, är det upp 

till hen att besluta om detta menar Tholin (2014). Kan byggprojektledaren visa upp kalkyler 

där LCC är rimlig och inom budgeten är arbetet med miljön fritt för tolkning (Ibid.). Hon tror 

att det är finns ett allmänt problem om att få de anställda att göra mer än förväntat. 

Den politiska organisationen i Varbergs kommun har stor påverkan på 

miljömålsimplementeringen eftersom de ger en kraft i arbetet berättar Tholin (2014) vidare. 

Vidare anser hon att det är viktigt att politikerna är insatta i miljömålsarbetet. Desto bättre 

inrapportering de kräver, desto bättre underlag måste planeringskontoret ge dem och desto 

mer måste förvaltningarna och bolagen göra (Ibid.). Det är lätt hänt att en del skrivs i den 

årliga uppföljningen som egentligen inte betyder särskilt mycket, berättar Tholin (2014). 

Därför är det viktigt att politikerna är engagerade och vågar ställa krav. Ökar deras intresse 

för miljö och lågenergihus kommer miljöarbetet dessutom få mer utrymme i budgeterna 

(Ibid.). 

Eftersom det finns ett krav på att offentliga organisationer ska bygga nära 

nollenergibyggnader redan 2019 (Regeringen, 2012) ställer vi frågan till Tholin (2014) hur 

hon ser på detta krav. Tholin (2014) menar att det inte diskuteras särskilt mycket i kommunen 

och att det endast återfinns flyktigt i Varbergs strategidokument för energieffektivisering. 

Målet om att fastigheterna ska byggas under 30 % av BBR har fattats på grund av kravet på 

nära nollenergihus. Dock finns det osäkerhet om huruvida man uppnår nära nollenergihus 

genom att bygga under 30 % av BBR. Tholin (2014) menar att det råder delad uppfattning 

kring vad ett nära nollenergihus är. Regeringen har gått ut och sagt att om vi bygger enligt 

boverkets byggregler så är det nära noll. Talar man om ett passivhus så är det långt under 

BBR (Ibid.). Eftersom att det inte finns klara definitioner på vad ett nära nollenergihus är, är 

det svårt att förhålla sig till dem (Ibid.). Vårt arbete är en början, avslutar Tholin (2014). I 

dagsläget saknas uppföljning kring detta mål så det är upp till kommunen att besluta hur man 

ska gå tillväga (Ibid).  

Vidare berättar Tholin (2014) att Varbergs kommun vill utveckla mål som ska leda till 

effektivare styrning och uppföljning. Som det är nu, får VFAB inte några direkta riktlinjer att 

förhålla sig till (Ibid.). Detta resulterar i som tidigare omnämnt att individens intresse spelar 

stor roll i hur miljömålen implementeras och blir till konkreta handlingar. Samtidigt anser 

Tholin (2014) att detta är ett bra sätt att arbeta på, eftersom VFAB är ett eget bolag och har 

verksamhetsansvar. Därför vill inte planeringskontoret styra alltför mycket. Tholin (2014) tror 
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att det är viktigt att få med implementeringen i VFABs expansionsfas och att bolaget inte ska 

vänta tills expansionen är klar. Detta för att få med rutinerna i framtiden menar Tholin (2014). 

Hon anser att det är viktigt att VFAB själva får vara med att utforma sin egen verksamhet 

(Ibid). Hon drar paralleller mellan stat och kommun och Varbergs kommun och VFAB. 

Förhållningssättet är mycket likt på så vis att man arbetar för att behålla decentraliseringen 

och självbestämmelserätten, övergripande mål sätts centralt men sedan är det upp till 

verksamheten att tolka och välja arbetssätt (Tholin, 2014).  

  

4.7.4  Planeringskontoret - Mia Svedjeblad  

Den 2 maj genomfördes en intervju med Mia Svedjeblad på planeringskontoret. Intervjun 

syftade till att få en djupförståelse för processen kring fastighetsinvesteringar. Nedan följer 

en sammanfattning. 

Svedjeblad (2014) inleder intervjun med att beskriva sin roll i planeringskontoret. Att vara 

ansvarig för processer innebär att vara kittet mellan förvaltningarna som har ett behov, 

kommunstyrelsen som är fastighetsägare och åt VFAB som är verkställare. Rollen innebär att 

lämna över uppdraget om att bygga de fastigheter vi bör ha (Svedjeblad, 2014). Hon har en 

bakgrund inom fastigheter, lokaluthyrning och luftfartsverket där hon arbetat med 

affärsutveckling och ISO-certifiering. Rollen som processansvarig för fastighetsinvesteringar 

på Varbergs kommun innebär att leda och samordna aktörer (Ibid.). 

Tjänsten som processansvarig för fastighetsinvesteringar är helt ny och skapades när hon 

anställdes för 9 månader sedan. I samband med detta skapades en helt ny investeringsprocess i 

kommunen (Ibid.). Tidigare så var investeringarna satta efter ett schablonbelopp om 25000kr 

per kvadratmeter, per avdelning vid nybyggnation i en förskola och nu har kommunen 

anammat en investeringsprocess som mer liknar den som används i ett privatägt bolag (Ibid.). 

Investeringsprocessen inleds med en förstudie på det projekt som ska genomföras (Ibid.). 

Svedjeblad (2014)  berättar att det är logiskt att göra en förstudie för att få fram en kalkyl som 

är hållbar och inte bara ett schablonbelopp som tidigare. I denna förstudie dyker det upp 

mycket information som förutsättningar för en tomt, passivhus, solceller, dagvattenhantering 

för att koppla ihop de miljömål man vill uppfylla(Ibid.). Allt som gör en fördyring av 

projektet på grund av tomtens förutsättningar dyker upp i förstudien (Ibid.). Svedjeblad 

(2014)  berättar att hon arbetar för att få politikerna att förstå att varje projekt är unikt och att 

det inte går att bara räkna kostnaden på antalet kvadratmeter per avdelning, utan att det beror 

på förutsättningarna. Den nya investeringsstrategin är ett helt nytt sätt att tänka och har varit 

en ganska tuff process att implementera, berättar Svedjeblad (2014). Alltid när priset avviker 

från det man har sagt blir man alltid ifrågasatt (Ibid). Svedjeblad (2014) anser att man inom 

kommunen inte riktigt är framme med vad man vill ännu. Det är ambitiösa mål och strategier 

men det finns ett stort problem – prislappen. När denna prislapp kommer fram till politikerna 

blir de frustrerade och säger att tanken var att det ska kosta x miljoner och ofta gör arbetet 

med miljömålen att det kostar mer berättar Svedjeblad (2014): 

”Det är en fråga om att prissätta målen. Läser man miljömanualerna är målen i stil med ”ta 

hänsyn till jordens resurser, följa och arbeta enligt lagar och regler”. De målen är luddigt 
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formulerade och genom dem ska vi ha detaljerade mål för hur vi ska konstruera våra 

byggnader. Att arbeta med miljömål är fortfarande så pass nytt och kommer kräva mycket 

insatser. Vi kommer att få pröva oss fram, vad är man beredd att investera i det?  Vad har 

kommunen råd med?” (Svedjeblad, 2014) 

En annan aspekt på finansieringen av energieffektiviseringen är att om hyrorna för 

exempelvis skolorna blir dyrare till följd av att man byggt passivhus. Skolorna har en 

elevpeng som ska räcka till allt, varav lokalerna är 12 % av deras budget. Blir hyrorna dyrare 

kommer skolorna få dra ner på antalet lärare till exempel (Ibid.). Hur påverkar detta eleverna 

och ska finansieringen av energieffektiviseringen ligga på kommunstyrelsens förvaltning 

eventuellt? Hyresgästen kanske inte ska belastas eftersom att tredje person drabbas. Det 

viktiga för eleverna och föräldrarna är inte om det är passivhus eller inte utan de vill ha en 

lärare på plats (Ibid.). Detta är enligt Svedjeblad (2014)  ett komplext spel som är svårt att få 

en bra lösning på.   

Vidare berättar Svedjeblad (2014)  att de i nuläget håller på att arbeta fram ett nytt 

byggnadsdirektiv. I nuläget är enda miljökravet att man ska bygga 30 % under BBR och lite 

löst uttalat att ”det vore nog bäst om vi kollar på lågenergihus” enligt Svedjeblad (2014). 

Detta tycker inte Svedjeblad (2014) är ett gynnsamt koncept, eftersom du innan skapandet av 

ett projekt måste ha ett mål och då inte bara ekonomiska mål. Mjuka värden måste också vara 

med och man måste veta vad man vill uppnå (Ibid.). Detta har varit incitamentet till det nya 

projektdirektivet i Varbergs kommun. Först och främst måste man definiera varför och vad 

man vill göra, vilka förväntade mål och projektmål som finns, omfattningen av projektet, 

avstämningspunkter, tidsramar och projektbudget (Ibid.). Vidare måste man fastställa hur 

mycket fastighetsbolaget ska stå för av tomtkostnader, bygglov och ritningar som egentligen 

ligger på planeringskontoret och alltså utanför VFAB. Ur en ekonomisk aspekt måste det även 

finnas en finansiering- och projektkalkyl där det står specificerat vad den nya hyran och 

driftbudget blir eftersom det ligger till grund för projektets resultat. Ur en miljöaspekt bör 

även befogenheter, möjligheter och restriktioner kring miljö finnas specificerat (Ibid.). Planen 

med projektdirektivet är att VFAB ska komma tillbaka till planeringskontoret med en 

projektplan hur de ska genomföra projektet. Detta är ett nytt steg för VFAB, 

projektorganisationen framhäver Svedjeblad (2014) som en viktig del i det nya 

projektdirektivet. 

I dagsläget berättar Svedjeblad (2014), att det ska byggas en skola för 800 elever i Trönninge, 

den största skolan i kommunen. Där anser Mia att det märks att det finns behov av att 

tydliggöra vem som är styrgrupp och vem som är referens så att det inte blir luddigt vem som 

fattar besluten sen. Om det till exempel sitter en medlem i projektgruppen som har mycket 

tyckanden så kan inte dessa tyckanden bli ätor1 i projektet i allt för stor omfattning eftersom 

projektet har en beslutande styrgrupp. För mycket ändringar påverkar kostnaden menar Mia. 

En viktig punkt i projektorganisationen är även vad beställaren har för ansvarsområden – 

vilket kan röra sig om försäkringsfrågor, vem som ansvarar för ett bygge (byggherresansvar), 

                                                 
1 En äta är ett ord inom byggnadsbranschen som står för Ändringar, tillägg, avgående. Ändring av omfattning 

(Hansson,B;Olander,S;Evertsson,H, 2007).  
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förhandling, kontakt med allmänheten, arbetsmiljön och samrådet med facket. 

Projektdirektivet syftar till att främja arbetet mot mål som är ekologiskt hållbara, 

passivhusteknik och solceller (Svedjeblad, 2014). Hon förespråkar en checklista över tekniska 

lösningar som ska prövas i de olika projekten för att säkerställa att man använder bästa 

möjliga teknik och detta är något som även önskas av tjänstemännen. 

Svedjeblad (2014)  förklarar vidare hur byggnadsprocessen på Varbergs kommun kommer att 

fungera efter projektdirektivet. Byggnadsprocessen startar med att exempelvis Barn och 

ungdomsförvaltningen kommer till Svedjeblad (2014)  på planeringskontoret och säger att de 

behöver en skola. Planeringskontoret kollar sedan efter var den ska placeras, om de har mark 

för det och hur detaljplanen ser ut. En arkitekt tas sedan in för att skissa på utformning, sedan 

går planeringskontoret till kommunstyrelsen för att få pengar till en förstudie. Då sätter 

Svedjeblad (2014) ihop materialet och går till kommunstyrelsen och ber om en summa 

pengar. Detta är en risk som förvaltningen tar eftersom att investeringen i nästa steg kan bli 

nekad och då förlorar förvaltningen pengarna som har lagts på förstudien (Ibid.). Om projektet 

godkänns så plockar Svedjeblad (2014)  in VFAB som går in och tar över rollen som 

förstudieledare. Svedjeblad (2014)  tar då en tillbakadragen roll och tanken är att VFAB ska 

vara helt drivande och göra studien och kalkylen själva. När projektet godkänns av 

kommunstyrelsen måste VFAB själva kunna svara för sifforna och det som de ska leverera 

(Ibid.). Annars finns risken att investeringen ska kosta 35 miljoner och sen när VFAB ska 

verkställa projektet så landar det på 40 miljoner (Ibid.). När förstudien är färdig och budgeten 

klar, går beslutet upp till politikerna för att få loss pengar. Efter det får VFAB uppdraget att 

skriva en projektplan och när projektplanen är färdigställd genomförs en slutredovisning på 

projektet (Ibid.).  

För att nå en konsensus kring miljömålsarbetet finns det ett behov av att öka kompetensen och 

utbildningen kring vad det innebär att bygga i passivhusteknik (Svedjeblad, 2014). Svedjeblad 

(2014) berättar att detta behov till stor del existerar eftersom arbetet med passivhus är relativt 

nytt. Svedjeblad (2014)  fortsätter att de även ska arbeta med ”partnering” med stora 

entreprenörer i sina byggnationer, vilket är relativt unikt för en kommun i Sverige. Partnering 

är en strukturerad samarbetsform, där entreprenadföretaget och beställarföretaget gemensamt 

löser en bygguppgift (Ibid.). Tanken är att allas yrkeskunskaper ska komplettera varandra. 

Arbetet inleds med att man går in i partneringsentrepenaden med en budget för vad man som 

organisation vill att det ska kosta. Byggnadsentreprenör företaget gör sedan en likadan budget 

där de beskriver sin syn på vad det kommer att kosta. Svedjeblad (2014) berättar att de sedan 

sätter sig ned och kommer överens om en gemensam budget, till exempel 150 miljoner. Detta 

är en öppen process där de båda organisationerna har insyn i varandras arbete. Alla steg görs i 

samråd - man tittar på besparingar, på smart teknik och låt oss säga att budgeten då landar på 

130 miljoner (Ibid.). Har de gjort en vinst på 20 miljoner, delas denna upp lika mellan bägge 

parter. Därmed finns en ”winwin” situation att arbeta på detta sätt menar Svedjeblad (2014).  

Dock betonar hon att Varbergs kommun inte är helt färdigrustad än för att arbeta med 

partnering. Detta arbetssätt kräver mycket av projektledaren för att denne ska kunna vara 

ansvarig i en partnerorganisation. Du måste veta vad du ska fråga efter, veta krav som du ska 
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ställa och inte bara gå vid sidan och tro att de sköter det. För då finns det risk att de använder 

det faktum att de är mycket insatta och vana till sin fördel (Ibid.). 

Hänsyn till livskostnadscykeln ska alltid redovisas i upplägget (Svedjeblad, 2014). Detta 

eftersom det svåra med att bygga energieffektivt är att det ofta leder till en högre kostnad på 

kort sikt på grund av miljöinvesteringar (Ibid.). Då måste du som tjänsteman kunna 

argumentera att det är nödvändigt för att nå miljömålen och varför de här aktiviteterna kostar 

som den gör menar Svedjeblad (2014). Med livscykelkostnaden kan även tjänstemännen 

argumentera för att det är dyrare att bygga, men under byggnadens livslängd så blir det 

billigare, då investeringen rör kommunens driftbudget (Ibid.). 

Vid frågan varför VFAB är en separat enhet menar Svedjeblad (2014) att det är för att få mer 

träffsäkra kalkyler och för att öka effektiviteten och ett tydligare ansvar. Hon påpekar vikten 

av att kommunen inser att de har kunder och att projekten ska behandlas på det sättet och 

Svedjeblad (2014) benämner det som, professionalism. Detta visar sig genom att VFAB inom 

kort ska få tydligare riktlinjer då målen ska sättas redan i förstudien. En annan sak som 

kommer att förändras är att förbättra planeringen och framförhållningen. Ett problem som 

finns idag är att kommunikationen mellan kommunens enheter, tidvis brister, vilket på sikt 

leder till sämre resursanvändning (Ibid.). Ett exempel är om hamn och gatuförvaltningen gör 

en fin stenläggning utanför en byggnad och att året därpå ska VFAB gör en ombyggnation på 

samma byggnad. I sitt energieffektiviseringsarbete byter de ut oljepannan mot fjärrvärme och 

därför måste bryta upp stenläggningen för att koppla på energisystemet (Ibid.). Samordningen 

är därmed viktig för att skapa en helhetsbild och resurseffektivitet. Hon framhäver det som 

viktigt att alla enheter inser fullt ut att de är kommunens representanter och att de ska arbeta 

tillsammans mot en entreprenör (Ibid.). 

Svedjeblad (2014) berättar att det i dagsläget finns en diskussion med kommunens 

serviceförvaltning som är ansvariga för driften kring hur framtiden med miljöarbetet ska se ut. 

Även de ska arbeta med att ställa krav på andra sätt än tidigare (Ibid.). Svedjeblad (2014) 

beskriver att det bitvis kan finnas svårigheter att få med de anställda på det nya ”tänket” kring 

lågenergi/passivhus. Hon berättar att tjänstemännen ibland kan känna sig obekväma med att 

ändra arbetssättet och att det i vissa fall dyker upp påståenden som ”det var bättre förr” och 

liknande. Eftersom att många varit på sina positioner länge så är många rutiner mycket fasta – 

”Planeringskontoret går in i diskussioner med serviceförvaltningen när de tar fram ett 

projekteringsunderlag. Service är med på detta och säger ”men vi måste ha golvvärme”. 

Passivhusteknik ska inte ha golvvärme eftersom du är energikällan i ditt hus… om man 

jämför traditionellt byggande var det jättebra att vi hade golvvärme i hallen. Men detta 

skapar fortfarande konflikter. De har inte den kompetensen kring passivhus ännu, så det är en 

resa att få med dem på detta” (Svedjeblad, 2014). 
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5. Analys 
I detta kapitel väger vi empirin mot den teoretiska referensramen. Vi inleder med att förklara 

analysmodellen, fortsättningsvis går vi igenom analysmetoden för att gå vidare till vår 

analys. 

5.1 Analysmodellen 
Genom att kombinera denna analysmodell har vi haft möjlighet att konsekvent och 

systematiskt bearbeta vårt empiriska material. Med ett hermeneutiskt synsätt är tolkning 

viktigt för vår studie (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Teorierna om NPM, Corporate 

Governance och Målfokuserad investeringsverksamhet skapar ett teoretiskt stöd och därmed 

en grund i vår analys. NPM bidrar med teori om ”den effektiva offentliga verksamheten” som 

syftar till att effektivisera måluppfyllelse och uppföljning (Thomasson, 2013). Corporate 

Governance i offentligt ägda bolag existerar inom ramen för NPM och bidrar med teori kring 

styrning i en kommunalt bolagiserad verksamhet. Målfokuserad investeringsverksamhet 

använts för att förstå vilka förutsättningar som finns för måluppfyllelse i en kommunal 

investeringsverksamhet och hur kommuner kan arbeta med mål (Fjertorp, 2010). Genom att 

använda dessa teorier skapas enligt vårt antagande den ”helhetsbild” som vi söker. För att inte 

analysen ska bli för bred och omfattande kommer Mintzbergs modell att användas för att 

koncentrera teorin kring samordning för att hålla fokus kring vår forskningsfråga. 

Vi kommer genom Mintzbergs modell Samordningsmekanismer baserade på grad av 

decentralisering och byråkratisering analysera vårt empiriska material. Modellen är hämtad 

från boken Ekonomistyrning för konkurrenskraft (2010) där Mintzbergs senare tillkomna 

mekanism standardisering av normer är med. Vi har modifierat denna modell genom att 

komplettera axlarna med, ”Ökar vid en enkel miljö” till byråkratisering och ”Ökar vid en 

komplex miljö” vid decentralisering. Detta tillägg är hämtat ur Mintzbergs originalmodell 

som återfinns i boken Structure in fives (1993). Vi anser att detta förtydligande gör det 

enklare för läsaren att förstå modellen och därmed underlätta kommande analys.  För att få en 

bättre ”helhetsbild” av hur samordningen ser ut i vårt empiriska studieobjekt Varbergs 

kommun, har vi kombinerat modellen om samordning med tidigare forskning av Anna 

Thomasson, om styrning i offentliga organisationer och Corporate Governance samt Jonas 

Fjertorps avhandling om målfokuserad investeringsverksamhet i en kommunal organisation.  

 

Mintzbergs modell är uppbyggd av två axlar – grad av byråkratisering och grad av 

decentralisering, mellan dessa axlar finns sex samordningsmekanismer. Dessa, beroende på 

var i modellen de återfinns, beskriver olika grader av byråkratisering alternativt 

decentralisering (Mintzberg, 1993). Vårt fokus i analysen kommer att ligga på att se 

Mintzbergs samordningsmekanismer när kommunen berättar om implementering av miljömål. 

Vi kommer i vår analys inte att göra avsteg från dessa utan endast stödja vår subjektiva 

uppfattning mot samordningsmekanismerna. Vidare beskriver Mintzberg i sin bok Structure 

in fives (1993) att graden av byråkratisering tenderar att öka vid en enkel miljö och att 

decentralisering tenderar att öka vid en komplex miljö och även detta kommer även vi att anta 

i vår analys.  
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Figur 5: Källa: Nilsson, et al., (2010) p. 66 ”Samordningsmekanismer 

baserade på grad av byråkratisering och grad av decentralisering” Här 

saknas dock den fördjupade förklaringen av vad grad av decentralisering 

och byråkratisering, som återfinns i Mintzbergs bok Structure in fives, 

(1993) p. 139 – varför vi valt att komplettera med detta. (Vår övers.) 
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5.2 Analysmetod               
Inledningsvis går vi in i studien med en grundläggande utbildning i företagsekonomi och 

hållbar utveckling, som energiekonomer. Vi båda är invånare i Varberg därmed har vi 

kunskap om kommunen och dess utveckling. Vår förkunskap grundar sig även i vår teoretiska 

referensram. 

 

Denna förförståelse byggs vidare genom insamling av empiriskt material från våra 

respondenter i Varbergs kommun: 

Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom delvis strukturerade intervjuer. Här 

insamlades berättelser från tjänstemän och politiker i kommunens olika organisatoriska nivåer 

som har olika befattningar och synvinkel på miljömålsimplementeringen. 

Empirin ligger till grund till vår analys där vi har sorterat de berättelser vi fick med hjälp av 

vår analysmodell: 

I analysen har vi tolkat insamlat empiriskt material. Med hjälp av vår analysmodell som grund 

har vi identifierat vilka samordningsmekanismer som vi har ansett existerat kring 

implementering av miljömål. Genom att kategorisera de samordningsmekanismer utifrån de 

organisatoriska enheterna, Kommunen, planeringskontoret och VFAB. För att teoretiskt 

förankra vårt empiriska material har vi valt att koppla insamlad empiri till teoretisk 

referensram. Detta för att se sammanhang mellan verklighet och tidigare forskning, vilket vi 

anser skapa en tillförlitlighet i vårt resonemang. 

Vi har börjat med att analysera samordningsmekanismer ur kommunen, dels för att 

beslutsprocessen initieras i denna fas genom dokument gällande vision och målsättning från 

kommunfullmäktige. Dessa källor har därmed sorterats in under rubriken Kommunen. 

Tillsammans med dessa dokument tar vi även kompletterat information från Lorentzen 

(2014), när vi söker efter samordningsmekanismer i denna organisatoriska enhet. Vidare 

3.Identifiering 
av 

samordnings-
mekanismer

2. Intervjuer

1. 
Förförståelse

Figur 6: Vår analysmetod (egen figur) 

 

Hur samordnas implementering av 

miljömål i Varbergs kommun vid 

nybyggnationer? 
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kommer vi utifrån teoretiskreferensram och empirisk förankring, kategorisera in de fenomen 

av samordningsmekanismer vi funnit med hjälp av vår analysmodell, utifrån kommunens 

perspektiv. 

Vi går vidare till planeringskontoret i vår analys, som verkar som kommunens beställarenhet. 

I denna analysdel har samordningsmekanismer identifierats främst utifrån Tholin (2014) och 

Svedjeblad (2014) som fått stora roller, då planeringskontoret verkar som en samordnande 

enhet mellan kommun och förvaltning.  

Vi avslutar med att gå igenom de mekanismer vi kunnat identifiera hos VFAB. Sjöberg 

(2014) och Sjögren (2014) har varit utgångspunkten när detta material kategoriserats, då de 

arbetar operativt inom denna organisatoriska enhet. 

Sammanfattningsvis har vi använt oss av samtliga respondenter för att verifiera 

arbetsprocesser i alla organisatoriska enheter. Vi anser detta vara naturligt eftersom de i sin 

helhet arbetar i kommunen som en organisation. Vi finner det även relevant att påpeka att 

samordning inte är svart eller vitt, därmed är det svårt att inte förklara det som 

gränsöverskridande mellan de organisatoriska enheterna. För att förtydliga vår analys avslutas 

kategoriseringen med de mekanismer vi funnit. Dessa har sammanställts i tabellform för att 

visualisera vilka mekanismer vi funnit och vilken empirisk förankring de har. 

Analysen har legat till grund för vår slutsats och för att ge svar på vår frågeställning: 

Fjärde och sista steget i analysen är att vi genom sammanställningen av 

samordningsmekanismerna för en analys kring vilken grad av byråkratisering alternativt 

decentralisering vi ser i samordningen av miljömål i Varbergs kommun. Denna analys ska 

sedan besvara vår frågeställning. 

5.3 Varbergs Kommun 

Standardisering av normer 

Nilsson, et al., (2010) beskriver standardisering av normer som en samordningsmekanism 

baserad på ideologisk art. Denna mekanism bygger på att normer tolkas och ger därmed inte 

ett likformigt resultat (Ibid.).  

 

Behovet om att arbeta med hållbar utveckling ser vi kopplar an till det som Lundqvist (1992) 

menar är starten för en policyprocess. Lorentzen (2014) förklarar att kommunfullmäktige 

arbetar fram visionen och de övergripande mål som ligger till grund för kommunens 

hållbarhetsarbete. Visionen är formulerad som att Varbergs kommun ska främja hållbarhet 

och delaktighet (Varbergs kommun, u.d.). Vid sidan av visionen finns även övergripande mål, 

för fastigheter är det att ”Energianvändningen i kommunens fastigheter ska effektiviseras och 

baseras på förnyelsebara energikällor” (Varbergs kommun, 2008). 

 

Enligt Fjertorp (2010) är en målfokuserad investeringsverksamhet i en kommunal 

organisation uppdelad i tre nivåer. Där räknas vision som ett övergripande verksamhetsmål i 

nivå 1, eftersom det är vagt formulerat och behöver brytas ner för att kunna uppnås. Delmål är 

enligt Fjertorp (2010): ”ett uttalande om avsett resultat i bred bemärkelse” och kan oftast inte 
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användas som prestationsmått eftersom de sällan är kvantifierade i siffor. Att 

energianvändningen ska effektiviseras och baseras på förnyelsebara energikällor i Varbergs 

kommun, är enligt vår tolkning ett exempel på ett mål i nivå 2. För att ge resultat menar 

Fjertorp (2010) att målen bör konkretiseras enligt nivå 3, genom att inriktas på ett särskilt 

projekt eller en särskild förvaltning. 

 

Samtliga respondenter påtalar att det i dagsläget saknar tydliga mål att arbeta efter. Vår 

tolkning är att kommunen endast arbetar utifrån det som Fjertorp (2010) benämner som mål 

nivå 1 och 2. Därmed finns endast vision och mål satta som är av ideologisk art, då de inte 

bidrar med kvantitativa och mätbara mått. Dessa mål ser vi endast som en standardisering av 

normer, genom att de saknas tydlighet och det råder en hög grad av tolkning kring uppsatt 

vision och de övergripande målen. 

 

Ömsesidig anpassning 

Ömsesidig anpassning innebär, enligt Mintzberg (1993), att kontrollen över arbetet ligger hos 

tjänstemannen. Denna mekanism präglas av förtroende och informell kommunikation (Ibid.). 

Som Fjertorp (2010) förklarar existerar mål på olika nivåer och för att uppnå de långsiktiga 

målen krävs det att dessa bryts ner och konkretiseras. Målen från nationell nivå berättar 

Tholin (2014) är övergripande och beroende av att preciseras på kommunal nivå, för att bli 

mätbara. Hur målen sedan konkretiseras och genomförs får kommunen själv avgöra, förklarar 

Tholin (2014). Det förhållningssätt som råder mellan nationell och kommunal nivå, ser vi 

även råder internt mellan Varbergs kommun och dess förvaltningar, då vi ser samma 

förtroende och decentralisering kring miljömålsimplementeringen.  

Vår tolkning är att det råder en ömsesidig anpassning mellan nationell och kommunal nivå, 

samtidigt som denna anpassning även infinner sig internt mellan kommunen och 

förvaltningarna. Som vi ser det fördelas miljöarbetet ut till VFAB, men saknar en tydlighet. 

Vi anser därmed att förtroendet från kommunen, är lagt hos projektledaren och därför kopplar 

vi an detta till mekanismen om ömsesidig anpassning.  

Sjöberg (2014) berättar att arbetet med fastigheter i kommunen tidigare var en samlad enhet, 

men för att effektivisera valde man att dela upp processen i fyra olika enheter: Varbergs 

kommun – planeringskontoret – VFAB och serviceförvaltningen. Varbergs kommun har 

därmed valt att decentralisera sin fastighetsverksamhet genom att sätta denna i ett 

kommunalägt bolag (Varbergs kommun, u.d.). Detta anser vi koppla an till Thomassons 

(2013) beskrivning av Corporate Governance i offentligt ägda bolag, som innebär styrnings- 

och ledningsfrågor när fokus hålls på ägarna och deras roll till företagsledningen. Svedjeblad 

(2014) instämmer med att bolagiseringen av VFAB är för att effektivisera men är framför allt 

för att få mer träffsäkra kalkyler, underlätta styrning och ge en tydligare ansvarsfördelning. 

Denna typ av bolagisering är ett led i New Public Management som syftar till att öka 

effektiviteten i kommuner, utifrån den privata marknaden menar Thomasson (2013). 

Bolagisering innebär att kommunala verksamheter blir egna bolag och flyttas ut från 

organisationen, vilket leder till en separation mellan ägande och kontroll mellan kommunen 

och det kommunala bolaget (Ibid.). Detta innebär att det kommunala bolaget fortfarande ägs 
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och lyder under den offentliga myndighetens ansvar, men kontrolleras av en vd eller styrelse 

och står själva för balans och resultaträkning (Ibid.). Vår tolkning är att Varbergs kommun har 

drag av New Public Management och Corporate Governance med anledning av deras 

bolagisering av VFAB.  

 

Komplexiteten med bolagiseringen menar Nilsson, et al., (2010) ställer högre krav på utökat 

informationsutbyte och mer självständigt arbete. Med detta menar vi att bolaget fungerar som 

en självständig enhet med eget resultat och budgetansvar, samtidigt som de skall fungera som 

kommunens förlängda arm vilket ställer krav på kommunikationen. Det kopplar vi an till vad 

Thomasson (2013) benämner som ansvarsutkrävande, där hon syftar till att det kan skapa 

otydlighet i relationen, då kommunen verkar som beställare och ägande av tjänsten. Vad vi ser 

utifrån Mintzbergs modell är att decentralisering ger upphov till ökad ömsesidig anpassning, 

mellan kommunen och bolaget. 

Standardisering av arbetsprocesser 

Mintzberg (1993) beskriver standardisering av arbetsprocesser, som en standardiserad 

handläggning-, och dokumentationsprocess. Detta innebär en instruktion om vad som skall 

genomföras och i vilken ordning (Nilsson, et al., 2010). Själva policyprocessen är enligt vår 

tolkning en standardiserad process eftersom den enligt kommunallagen har ett krav på att vara 

standardiserad och demokratiskt fortlöpa i ett visst antal steg (Kommunallag, 1991:900).  

Standardisering av prestationer  

Vidare beslutar kommunen om budget för alla fastighetsprojekt och har som standard att alla 

nybyggnationer ska minst vara 30 % under BBR (Tholin, 2014). I dagsläget berättar 

Svedjeblad (2014) att dagens investeringar görs endast utifrån ett schablonbelopp om 25 000 

kr/m2, inkluderat i detta schablonbelopp skall omständigheter så som markarbeten tas. 

Gränsvärden finns specificerat, hur man sedan väljer att uppfylla dessa finns inte angivet. Vår 

tolkning är därmed att det råder en standardisering av prestationer som enligt Mintzberg 

(1993) kännetecknas av att prestationer är standardiserade för att ge ett godkänt utfall, inte hur 

detta skall nås.  

Direkt övervakning 

Mintzberg (1993) definierar direkt övervakning, utifrån att en person ansvarar för andras 

arbete genom att ge instruktioner. Budgetrestriktionen samt kravet om en lägre 

energianvändning än BBR i nybyggnationer tolkar vi även genom mekanismen direkt 

övervakning, på så vis att kommunen övervakar att dessa gränsvärden inte överstigs.  

Vi ser även mekanismen då kommunen valt att decentralisera sin organisation. Då VFAB har 

eget självstyre men är centralt styrda ser vi detta koppla an till mekanismen om direkt 

övervakning. 
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Enhet Samordningsmekanism Aktivitet Källa 

Varbergs 

kommun 

Ömsesidig anpassning 

 

Direkt övervakning 

 Dagens miljömål  

 

 Tar beslut om budget och mål  

 

 

 (Tholin, 2014)  

 

 

 (Lorentzen, 2014) 

 

 Standardisering av 

arbetsprocesser 

 

 Policyprocessen  

 

 (Dokument) 

 Standardisering av 

prestationer 
 Budget  

 – 30 % BBR  

 

 (Tholin, 2014) 

 (Tholin, 2014) 

 Standardisering av färdigheter 

 

-  

 

-  

 Standardisering av normer  Dagens miljömål  

  

 (Tholin, 2014) 

 

Tabell 1. Samordningsmekanismer, Varbergs kommun (Egen tabell) 

5.4 Planeringskontoret 

Standardisering av normer 

Svedjeblad (2014) berättar att det är viktigt att få politiker att förstå att de miljömål 

kommunen vill uppnå kostar. Detta verifieras utav Nilsson, et al.,(2010) som förklarar att få 

organisatoriska ledningar vågar erkänna för sig själva hur stora ekonomiska resurser som 

kommer krävas, utöver systemkostnaden. Planeringskontoret har därför börjat arbeta med 

LCC vid investering i nybyggnationer, för att ta hänsyn till hela livscykeln (Svedjeblad, 

2014). Svedjeblad (2014) förklarar vidare att det är en pedagogisk process, då miljövärden 

ofta möts av förvåning kring den höga kostnaden. LCC är ett steg i denna pedagogiska 

process (Ibid.). Nilsson, et al., (2010) förklarar att äldre seder tenderar att leva kvar parallellt 

vilket tenderar att bidra med ineffektivitet.  Svedjeblad (2014) menar att LCC visar att 

investeringen kan vara dyr men att pengarna intjänas genom låga driftskostnader. Vi tolkar att 

arbetet med LCC är på så vis normbildande utifrån Mintzbergs mekanism standardisering av 

normer. Vi anser detta vara ett sätt att arbeta fram en gemensam uppfattning om vad som 

krävs för att nå kommunens miljömål om hållbart byggande.  

Ömsesidig anpassning 

I skrivande stund har Varbergs kommun tagit fram ett styrdokument som heter Varberg visar 

vägen. Dokumentet visar övergripande inriktningar och miljömål som kommunen tagit fram 

som nu ska brytas ner till konkretare hållbarhetsmål (Tholin, 2014). Anledningen är att de vill 

skapa mätbara mål som kan följas upp effektivare (Ibid.). Detta verifierar Fjertorp (2010) som 

en viktig faktor för att kunna använda målen som prestationsmått. I framtagningen har 

Varbergs kommun haft en bred dialog med nyckelpersoner från de olika förvaltningarna 

(Tholin, 2014). I synnerhet menar Andrews, et al., (2011) implementeringen av strategin är av 

stor vikt. Vidare menar Andrews, et al., (2011) att organisationer kommer prestera bättre om 

de anpassar sin interna karaktär för att återspegla strategin. Detta tolkar vi utifrån Mintzbergs 

samordningsmekanism ömsesidig anpassning, eftersom framtagningen sker via en informell 

diskussion mellan planeringskontoret och nyckelpersoner från förvaltningarna. 

Standardisering av prestationer 

Målen som finns i dagsläget anser även planeringskontoret vara så övergripande att de ses 

som mer normbildande än standardisering av prestationer; 
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”Eftersom miljömålen i nuläget är så övergripande är det ingen som ”äger frågan”. I ett 

kollektivt ansvar är det svårt att se sin roll” (Tholin, 2014). 

Miljömålen i Varbergs kommun håller i nuläget på att konkretiseras i kvantifierbara mått för 

att bli mer förankrade i verksamheterna (Tholin, 2014). Syftet med att konkretisera 

miljömålen är för att tjänstemännen ska förstå sitt miljöarbete och för att underlätta 

uppföljningen (Ibid. ). Fjertorp (2010) verifierar detta vara en viktig faktor för att kunna 

använda målen som prestationsmått.  Arbetet med att konkretisera miljömålen tolkar vi vara 

en standardisering av prestationer då de anger gränsvärden för godkänt utförande.  Den 

standardisering av prestationer som råder i nuläget mellan planeringskontoret och VFAB är 

kraven som finns inkluderat i beställningarna, vilka är energikrav och tillhörande budget. 

Standardisering av färdigheter  

Vi tenderar att se en utveckling mot en ökad grad av byråkratisering genom att kommunen 

väljer att gå mer emot att styra bolagen. De har nyligen anställt en processansvarig för 

fastighetsinvesteringar som ska samordna och övervaka detta arbete (Svedjeblad, 2014). 

Hennes bakgrund inom affärsutveckling och ISO-certifiering ser vi som nödvändig kunskap. 

Skapandet av tjänsten anser vi tyda på att kommunen finner ett behov av kompetens kring 

samordning vad gäller fastighetsinvesteringar. Vi tolkar skapandet av tjänsten och 

anställningen som att kommunen söker en standardisering av färdigheter genom att skapa en 

tjänst för att tilldela organisationen denna form av kunskap. Orsakerna tror vi främst beror på 

ekonomiska faktorer, trots att kommunerna inte drivs av ett vinstsyfte (Fjertorp, 2010). Vi 

drar paralleller mellan hennes bakgrund inom ledning av en vinstdrivande organisation och 

vårt antagande om att Varbergs kommun arbetar med New Public Management. Detta 

eftersom hennes bakgrund och kunskaper är baserade på metoder använda i en privat 

organisation.  

Standardisering av arbetsprocesser 

Fjertorp (2010) förklarar att en offentlig organisation arbetar utifrån flera mål eftersom 

kommuner inte naturligt drivs av ett vinstsyfte, deras primära mål är att skapa nytta för 

invånarna samtidigt som det finns budgetrestriktioner och lagar som de måste förhålla sig till. 

Därmed blir beslutsprocessen mer komplex och målen ofta många och otydliga (Ibid.). 

Fjertorp (2010) betonar då vikten av att ha en tydlig formulering av mål då kommunen alltid 

arbetar utifrån begränsade resurser och har krav på sig att leva upp till God ekonomisk 

hushållning. Svedjeblad (2014) har valt att initiera ett nytt projektdirektiv som skall ligga till 

grund för både att följa upp ekonomiska mål men även ta hänsyn till de mjuka värdena, vad 

gäller alla nybyggnationer av fastigheter i kommunen. Hwang, B & Tan, J (2010) menar att 

arbeta utifrån konceptet hållbara byggnader kan innehålla en varierad mängd komponenter 

med allt från anpassad belysning till återvunnet material i byggkonstruktionen. 

Projektdirektivet syftar till att skapa tydligare arbetsrutiner och ansvarsfördelning kring 

investeringsverksamhet i kommunen (Svedjeblad, 2014). Detta tolkar vi utifrån 

samordningsmekanismen standardisering utav arbetsprocesser, då syftet är att konkretisera 

hur man arbetar kring investeringar av nybyggnationer. 
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Planeringskontoret ansvarar även för att samla in rapporter från de olika verksamheterna om 

deras miljöarbete (Tholin, 2014). Dessa rapporter tolkar vi är i sig en standardisering av 

arbetsprocesser då alla får samma frågor kring vad det gjort och vad de planerar att göra för 

att leva upp till miljömålen.  

Tabell 2. Samordningsmekanismer, Planeringskontoret (Egen tabell) 

5.5 Varbergs Fastighets AB 

Ömsesidig anpassning 

Fjertorp (2010) belyser en viss problematik i arbetet då mål oftast är många och diffusa 

tvingas politiker och tjänstemän att utforma sin investeringsverksamhet kring förutsättningar 

som är otydliga. Vidare menar han att de som planerar, genomför och följer upp 

investeringsverksamheten ofta har svårt att tolka förutsättningarna. Idag ser arbetsprocessen 

med nybyggnationer ut på så vis att byggprojektledaren får en beställning på en fastighet från 

planeringskontoret och där det enda miljökravet som är specificerat är att fastigheten ska ha 

en energianvändning på 30 % under BBR (Tholin, 2014). Svedjeblad (2014) berättar att 

kommunen löst uttalat: 

 ”Det vore nog bäst om vi kollar på lågenergihus” (Svedjeblad, 2014). 

 

Vi tolkar det som att byggprojektledaren utifrån dessa förutsättningar, på eget initiativ får 

välja om byggnaden ska vara av passivhusstandard eller inte. Tholin (2014) förklarar att 

arbetet inom budgeten kring miljön är fritt för tolkning. Vi anser därmed att denna integrering 

präglas av Mintzbergs samordningsmekanism ömsesidig anpassning.  

Tholin (2014) förklarar att det är upp till de olika förvaltningarna, däribland VFAB, att själva 

avgöra vad som anses som uppfyllnad av miljömål, när det kommer till den årliga 

inrapporteringen. Detta hävdar Tholin(2014) beror dels på förvaltningarnas olika 

förutsättningar och dels engagemang vad det gäller att koppla verksamheten till miljömålen. 

Vad vi ser utifrån Mintzbergs modell och hur det ser ut i Varbergs kommun är att denna 

decentralisering ger upphov till en ökad ömsesidig anpassning.  

Enhet Samordningsmekanism Aktivitet Källa 

Planerings-

kontoret 

Ömsesidig anpassning 

 

 

Direkt övervakning 

 Utveckling av kommunens 

miljömål 

 

 

 (Tholin, 2014)  

 

 

 

 

 

 Standardisering av 

arbetsprocesser 

 

 Skickar ut rapporter 

 LCC 

 

 (Tholin, 2014) 

 (Svedjeblad, 2014) 

 Standardisering av prestationer  Budget  & - 30 % BBR i 

beställningar till VFAB 

 

 (Tholin, 2014) 

 

 Standardisering av färdigheter 

 
 Processansvarig 

 

 (Svedjeblad, 2014) 

 Standardisering av normer  

 Miljömål 

 LCC 

 

 

 (Tholin, 2014) 

 (Svedjeblad, 2014) 
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Denna tolkning av vad som anses vara uppfyllnad av miljömål kopplar vi an till Mintzbergs 

samordningsmekanism om ömsesidig anpassning. 

Standardisering av prestationer 

Energikravet och budgetkravet som finns med i planeringskontorets beställningar till VFAB, 

tolkar vi som standardisering av prestationer eftersom de endast beskriver gränsvärden på 

projekten. Fjertorp (2010) har i sina studier belyst problematiken om att mål oftast är många 

och diffusa. Politiker och tjänstemän tvingas därför att utforma sin investeringsverksamhet 

kring förutsättningar som är otydliga (Ibid.). Mintzberg (1993) drar i sin bok Structure in fives 

en parallell mellan standardisering av prestation och arbetet som taxiförare – taxiföraren vet 

exakt vilken destination de ska köra till, men inte vägen dit (Mintzberg, 1993). Detta anser vi 

stämma överens med de krav som kommunen ställer genom budget och energianvändning. 

Likt taxiföraren vet byggprojektledaren att de måste hålla sig inom dessa ramar, men 

arbetsprocessen fram till färdigställandet är upp till individen. Vi kopplar samman detta 

arbetsmoment med en standardisering av prestationer.  

 

Standardisering av arbetsprocesser 

Enligt vår studie finns det dock ett önskemål att få målen konkretiserade:  

 

”Det hade underlättat att få kraven specificerade från planeringskontoret - dessa mål ska ni 

arbeta efter och detta betalar vi för” (Sjöberg, 2014).  

 

Eftersom att besluten kring miljöimplementering är övergripande och det inte finns något 

klart beslut så berättar Tholin (2014) att hon anser det naturligt att mycket av arbetet med 

miljö i fastigheter beror på individuellt engagemang. Sjöberg (2014) berättade att då 

riktlinjerna är diffusa och det saknas en standardisering, har han internt arbetat fram egna 

checklistor över sitt arbete. Denna informella arbetsrutin tolkar vi som ett tecken på 

samordningsmekanismen standardisering av arbetsprocesser. Detta då den syftar till att skapa 

ett mönster i arbetet.  

 

En problematik med att konkretisera målen som Tholin (2014) lyfte in under intervjun är att 

det inte finns en klar definition på vad en nära nollenergibyggnad är och hur kommunerna ska 

arbeta mot det. Om passivhus är tekniken som kommunen ska implementera så är 30 % under 

BBR långt ifrån menar Tholin (2014).  Denna problematik anser vi vara en följd av att målen 

som sätts nationellt är diffusa och det i nuläget enligt vår tolkning inte finns några tydliga 

riktlinjer för kommunerna att följa. Detta gör att det enligt vårt antagande blir svårt för såväl 

tjänstemän som politiker att utforma sin investeringsverksamhet i fastigheter kring nära 

nollenergibyggnader. Detta bekräftar även Svedjeblad (2014) som beskriver svårigheten i att 

arbeta med övergripande mål och få dem konkretiserade:  

 

”… målen är luddigt formulerade och genom dem ska vi ha detaljerade mål för hur vi ska 

konstruera våra byggnader. Att arbeta med miljömål är fortfarande så pass nytt och kommer 

kräva mycket mer insatser” (Svedjeblad, 2014).  
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Vidare menar Fjertorp (2010) att de som planerar, genomför och följer upp 

investeringsverksamheten har ofta svårt att tolka förutsättningarna. Tidigare forskning visar 

enligt (Fjertorp, 2010) även att de offentliga investeringarna i infrastruktur måste redan i 

planeringsfasen utformas efter de mål som de syftar till att uppfylla. Fjertorp (2010) bedömer 

att för att lyckas med hög måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning, måste 

förutsättningarna för investeringsverksamheten göras tydligare och mer systematiskt. 

Energimyndigheten (2013) förklarar att kommunerna har ett krav på att bygga nära 

nollenergihus från 2019. Enligt våra respondenter och vårt eget sökande finns inte en klar 

definition på vad en nära nollenergibyggnad, så är vår är tolkning att det är oundvikligt att 

tjänstemännen upplever det svårt att utforma en konkret plan hur de ska arbeta mot nära 

nollenergibyggnader.  

Tabell 3. Samordningsmekanismer i Varberg fastighets AB (Egen tabell). 

 

  

Enhet Samordningsmekanism Aktivitet Källa 

Varbergs 

fastighets 

AB 

Ömsesidig anpassning 

 

 

 

Direkt övervakning 

 Byggprojektledarens egna 

preferenser påverkar fastigheten 

 Rapportering av miljömål 

 

- 

 

 (Sjögren, 2014) 

 

 (Tholin, 2014) 

 

- 

 Standardisering av 

arbetsprocesser 

 

 Inofficiellt har anställda 

checklistor för sitt arbete 

 

 (Sjöberg, 2014) 

 Standardisering av 

prestationer 
 Budget 

 Mål om – 30 % av BBR 

 

 (Sjögren, 2014) 

 (Sjögren, 2014) 

 

 Standardisering av 

färdigheter 

 

  

 Standardisering av normer   
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6. Slutsats & diskussion 
I detta kapitel avslutas studien med slutsatser som vi har gjort av fallstudien samt en 

avslutande diskussion med förslag till fortsatt forskning  

6.1 Studiens slutsatser och diskussion   
Hittills ser vi att samordningsmekanismerna tenderar att vara gränsöverskridande. Vi ser att 

decentralisering ger upphov till att samordningen tenderar att utgå från en standardisering av 

normer, samtidigt som decentraliseringen även ger upphov till ömsesidig anpassning. Vilket 

stöds av antagande hos Mintzberg (1993) om sambandet mellan decentralisering och 

normbildande samordning. Enligt respondenterna får vi detta verifierat då de saknar konkret 

styrning och mycket av målen behöver tolkas av den enskilde individen. Ur vår analys 

kommer vi dra relevanta slutsatser med stöd av vår forskningsfråga, som lyder: 

Hur samordnas implementering av miljömål i Varbergs kommun vid nybyggnationer? 

6.2 Varbergs kommun 
Vi ser att gränsöverskridande samordningsmekanismer återfinns när vi talar om 

policyprocessen. Vi kan se initieringen utifrån en standardisering av normer genom att belysa 

själva” produkten” som är visionen. Vi kan även belysa arbetsprocessen utifrån ett perspektiv 

om hur visionen tas fram. Det samma gäller hur man väljer att se på budget och energikrav. 

Vi kan välja att se dem utifrån kommunstyrelsens perspektiv om direkt övervakning för att 

kunna kontrollera förvaltningarna i deras arbete. Vi kan även se det som att kommunstyrelsen 

ger förtroendet till förvaltningarna att hålla sig inom dessa ramar, genom att få frihet att välja 

arbetssätt vad gäller byggnationen inom de gränsvärden som kommunen satt upp. 

Det råder en bred samsyn hos respondenterna om att miljömålen i dagens arbetsliv är 

övergripande och diffusa. Man talar om svårigheter att uppfatta målens omfattning i ett 

projekt och att det är svårt att se sin egen roll i de övergripande miljömålen. Diskussionen går 

om att ”Det vore bra att titta på lågenergihus” men än så länge finns inget konkret beslut 

kring vad som menas med ett lågenergihus eller nära nollenergihus som är kravet från och 

med 2019. Dagens miljömål i Varbergs kommun är kopplade till de 16 miljökvalitetsmålen, 

vilka har ett syfte att beskriva tillståndet i miljön, men eftersom ingen förvaltning arbetar 

direkt i naturen visar studien att tjänstemännen vet hur de skall förankra målen i sin 

verksamhet. Vår slutsats är att målen bör formuleras efter vilka åtgärder som konkret påverkar 

miljön uppdelat efter förvaltning, inte generellt hur tillståndet ser ut i naturen.   

Studien pekar på att betydelsen av engagemang och kunskap hos tjänstemännen och 

politikerna. Vår slutsats är att viljan måste finnas för att implementera miljömål och det nya 

”tänket” som kommer med miljöarbetet. Många har varit anställda i samma roller under lång 

tid, vår bedömning är att de anställda kan uppleva det som svårt att anpassa sig till de nya 

tanke- och arbetssätten som ett omfattande miljöarbete innebär. 

Studien visar på att Varbergs kommun är inne i en förändringsfas, från att ha miljö mer som 

ett frivilligt delmoment där mycket av resultatet hänger på individuella insatser och där 
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mycket av samordningen präglas av decentralisering. Numera ser vi att de ska arbeta mot att 

vara en professionell organisation med miljö i fokus, detta kommer visa sig genom en högre 

grad av byråkratisering.  Miljö ska i Varbergs kommuns framtid vara en mindre sporadiskt 

process och vara ett mål som vilket annat.  

6.3 Planeringskontoret 
Ett begrepp som återkommer i vår studie är otydlig ansvarsfördelning. Vår slutsats är att 

otydlighet kan skapa irritation och förvirring och gör att det krävs mer av individen eftersom 

personen måste lägga mer fokus på att finna egna vägar. Studien visar att det även 

förekommer resonemang om att eget ansvar varit positivt på Varbergs kommun, då det ger 

utrymme för både VFAB som bolag att utföra sitt verksamhetsansvar och för den enskilde att 

arbeta efter eget intresseområde. Vår bedömning är att det finns ett behov av handlingsplaner 

med rutiner, tidsplaner och ett operationellt stödjande dokument för att underlätta för den 

löpande verksamheten. 

Studien visar att det pågår en upptrappning mot ökad effektivitet, professionalism och 

”marknadisering” av miljömålsimplementeringen. Det nya byggnadsdirektivet se vi kommer 

ge en grund för nuvarande och kommande miljömålsarbete. För att uppnå detta finns det 

enligt vår studie områden inom kunskap, engagemang och arbetsrutiner som behöver 

utvecklas, förstärkas och förtydligas. Vi ser att det är positivt för miljömålsimplementeringen 

att gå mer mot byråkratisering, när man utvecklar mål och uppföljningssystem då studien 

visar att det är viktigt för framgång.  Kommunikationen och stödet till och från 

planeringskontoret till politikerna och förvaltningarna bör enligt vår bedömning prioriteras för 

att skapa en samsyn kring implementering av miljömål och dess ekonomiska aspekter. 

Miljömålen definierade som ett kollektivt ansvar har en viss relevans, men de, tillsammans 

med ansvarsfördelningen behöver förtydligas för att ta bort känslan av osäkerhet och 

ineffektivitet kring organisations- och ansvarsfrågor som påvisats i denna studie.   

6.4 Varbergs Fastighets AB 
Det visar sig i studien att VFAB vill göra om sin för tillfället helt platta organisation till en 

mer hierarkisk genom att anställa mellanchefer som ska sköta övervakningen kring att 

miljömålen följs i byggprojekten. Det vi ser är att detta kommer att underlätta 

kommunikationsvägarna och centralisera beslutsfattandet internt. Idag ser vi att det saknas 

tydliga strukturer för vem som ska säkra att miljömålen följs och följs upp effektivt. Vi ser att 

det är fritt för tolkning hur dagens mål ska genomföras och vad som ska rapporteras.  

Vi ser att samordningen präglas av en hög grad av decentralisering i dagsläget i både 

planeringskontoret och VFAB. Dock, som omnämnt ser vi att VFAB står inför en stor 

organisatorisk omstrukturering, där mycket av arbetet kommer att gå mot standardisering 

liknande den man kan finna i privata organisationer.  Studien visar att många 

samordningsmekanismer som syftar till att standardisera arbetsprocesserna såsom 

byggnadsdirektivet, handlingsplanerna och utvecklingen av tydlig ansvarsfördelning vid 

projekt. Vidare ser vi även att den direkta övervakningen kommer att öka i och med att det 

ska tillsättas en arbetsgrupp på planeringskontoret som ska sätta de konkretiserade miljömålen 

och skärpa kraven på rapportering och uppföljning. Vidare visar studien även att den direkta 
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övervakningen kommer att öka internt i VFAB, när de anställer mellanchefer till att ansvara 

för kvalitetssäkringen av projekt.  

6.5 Slutsats 
Det vi kommit fram till genom vår studie är att samordningsmekanismerna tenderar att 

existera samtidigt i organisationen, genom att det ena inte utesluter det andra. Detta bekräftas 

även av Mintzberg (1993) som menar på, att dessa mekanismer påverkar graden av 

byråkratisering och graden av decentralisering genom att organisationen analyseras utifrån 

vilka mekanismer som används, hur de används och i vilket sammanhang. 

 Det studien påvisar är att samordningen präglas av en hög grad av decentralisering i 

dagsläget. Det ser vi genom valet av att decentralisera organisationen ut till bolag. Vi ser 

även detta genom att kommunen väljer att decentralisera implementeringen ut på 

byggprojektledarna som har stort inflytande över nybyggnationsprocessen. 

 

 Vi ser att utformning och framtagning av de kommande miljömålen är centralt när 

organisationen arbetar för att skapa medvetenhet i miljömålsarbetet. Vår bedömning är att 

detta ligger till grund för att få organisationen att förstå och vilja arbeta med miljö. 

Studien visar att i en decentraliserad organisation är det viktigt att arbeta normbildande, 

vilket vi ser att kommunen gör genom styrdokument och delaktighet. 

 

 Studiens resultat visar att organisationens miljömålsarbete går mot att bli mer 

standardiserad. Vår bedömning är att kommunen arbetar utefter NPM och 

”Professionalism” när de väljer att skapa rutiner för hur miljömålsarbetet skall verkställas 

och följas upp. 

 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara att titta närmare på hur kommunen arbetar utifrån New 

Public Management. Vi finner det intressant för att få en helhetsbild över hur kommunala 

bolag påverkas av vem som besitter makten i kommunalstyrelsen. 

Vidare ser vi även att man kan titta på den nya investeringsprocessen. Men även hur 

budgetuppföljning och tekniska lösningar kommer implementeras och dokumenteras i de nya 

handlingsplanerna. Vi finner det även intressant att se hur man utformar dessa krav i de 

offentliga upphandlingarna. 
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8. Bilagor 
Här redovisar vi relevanta bilagor för att komplettera vår studie och ge en visuell bild för läsaren. 

 

8.1 Bilaga 1. Organisationsschema, Varbergs kommun 
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8.2 Intervjuer 

8.2.1 Intervjuunderlag, Margareta Lorentzen - Ordförande Kommunfullmäktige 

Din Roll Som Kommunfullmäktige 

 Hur skulle du själv vilja beskriva din bakgrund och din roll i kommunen?  

 Hur utformas miljömålen, vilken roll har du i denna process? 

 Hur arbetar du för att verkställa miljömålsarbetet? Upplever du att det finns några 

hinder för att arbeta med en hållbar miljö, främst när det kommer till fastighetssidan 

och nybyggnationer i kommunen? 

Samordning Inom Kommunen 

 Hur uppfattar du som företrädare för kommunen att ansvarsförhållanden är fördelade i 

relation till miljömålen.  

 Hur ny är denna implementeringsprocess? Har det skett stora förändringar i processen, 

om Ja, vilka typer av förändringar och varför? 

 Anser du att implementeringen utav miljömål är beroende av individuella insatser eller 

är processen standardiserad? Finns det några fördelar och nackdelar i den 

arbetsprocessen? 

 Hur ser implementeringsprocessen ut i dagsläget? Kommer det ske förändringar 

framöver? 

 2019 säger EU-direktivet att fastigheter som ägs och används av kommuner och 

Landsting skall vara nära noll energibyggnader. Hur upplever du att detta påverkar 

kommunens implementeringsprocess av miljömål? Vart anser du att ni är idag? 

 Upplever du att det finns en problematik bland ansvarsfördelning mellan olika nivåer 

vad gäller miljöarbetet? [Jag tänker på processen inom kommunen dess nämnder och 

ner till det kommunala bolaget] 

 Är det svårt att få förnyad energi och engagemang implementerat i miljömålsarbetet? 

Varifrån skulle sådana signaler komma för att ha en reell inverkan? 

Varbergs Fastighets AB 

 Vad var incitamentet till att dela upp fastighetsprocessen i tre olika enheter 

[Planeringskontoret, VFAB, Serviceförvaltningen] 

 Känner du till implementeringsprocessen av miljömål i VFAB, om ja. Hur har arbetet 

kring miljö förändrats i VFAB de senaste åren, hur tror du att det kommer att 

förändras de kommande åren, ser du en trend? [övergripande perspektiv] 

Varbergs Kommun  

 Berätta gärna allmänt om Varbergs kommuns miljömålsarbete, kommunen har 

beslutat om egna miljömål. Vad innebär dessa och vad var incitamentet till att skapa 

egna mål? 

 Hur skulle du beskriva organisationen av miljömålsarbetet i Er kommun? [Vem äger 

frågan eller frågorna] Har flera olika förvaltningar involverats kring miljömålsarbetet i 

Er kommun? [helhetsperspektiv] 
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 Vilket stöd har miljömålsarbetet från de egna politikerna i Er kommun? [starkt stöd, 

kluvet stöd, generellt litet stöd] 

 Vilka former av dokumentation har Kommunen av miljömålsarbetet? Använder ni 

egna utvärderingar och uppföljningar? 

 Hur mycket utav det långsiktiga miljömålsarbetet ligger hos kommunen och anser ni 

att det är ett problem att de ligger på det kommunala ansvaret? 

Marknaden 

 Jämför/benchmarkar ni er med den privata marknaden när det kommer till hur de 

implementerat miljömål in i sina organisationer? 

8.2.2 intervjuunderlag, Emelie Sjögren, Redovisningshandläggare Och Lars Sjöberg, 

Fastighetsförvaltare – Varbergs Fastighets AB 

Varbergs Kommun 

 Berätta allmänt om Varberg kommuns miljömålsarbete, kommunen har beslutat om 

egna miljömål, vad innebär dessa för er? Vad är din roll i den processen? 

 Hur skulle Du beskriva organisationen av miljömålsarbetet i Er kommun? (Vem äger 

frågan eller frågorna för ert bolag) Har flera olika förvaltningar involverats kring 

miljömålsarbetet i Er kommun? (helhetsperspektiv) På vilket sätt berör 

miljömålsarbetet Er? 

 Vilket stöd har miljömålsarbetet från de egna politikerna i Er kommun? (starkt stöd, 

kluvet stöd, generellt litet stöd) 

 Vilka former av dokumentation har Kommunen av miljömålsarbetet? Använder Ni 

egna utvärderingar och/eller uppföljningar? 

 Hur mycket utav det långsiktiga miljömålsarbetet ligger hos kommunen och anser Ni 

att det är ett hinder att de ligger på det kommunala ansvaret? 

Varbergs Fastighets AB 

 Vad var incitamentet till att dela upp fastighetsprocessen i tre olika enheter 

(Planeringskontoret, VFAB, Serviceförvaltningen), Hur ser er samordning ut emellan 

dessa organisatoriska delar vad gäller miljömålen? 

 Följer Ni någon etablerad standard inom miljöledning? (ISO14001 eller liknande). 

Vilka delar i processen är det som omfattas av miljöledning? (hårda, mjuka 

verksamheter) 

Implementeringsprocess 

 Hur upplever du att miljömålens implementeringsprocess ser ut för tillfället? Hur ny är 

denna implementeringsprocess? Upplever du att det har skett förändringar i processen, 

om Ja, vilka typer av förändringar och varför?  

 Är VFAB med och påverkar miljömålsarbetet inom processen? Känner Ni i så fall att 

detta arbete är meningsfullt?  

 Anser du att implementeringen utav miljömål är beroende av individuella insatser eller 

upplever du att processen är standardiserad? Finns det några för och nackdelar i den 

arbetsprocessen?  
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Ansvarsfördelning 

 Hur upplever du att ansvarsförhållandet är fördelat i relation till miljömålen?  

 Upplever du att det finns en ansvarsfördelning mellan olika nivåer vad gäller 

miljömålsarbete? (vi tänker på processen inom kommunen, dess nämnder och ner till 

er på det kommunala bolaget) 

Mål Och Uppföljning  

 2019 säger EU-direktivet att fastigheter som ägs och förvaltas av kommuner skall vara 

nära nollenergibyggnader. Hur upplever du att detta påverkar kommunens 

implementeringsprocess av miljömål? Hur långt upplever du att ni kommit idag? 

 Upplever du att det är svårt att hitta engagemang när det gäller miljömålsarbete? Hur 

upplever du att stödet är från övriga delar i kommunen, nämnder, politiker och övriga 

tjänstemän? 

 Utformar kommunen någon form utav övervakning av ert miljöarbete? (revision, 

åtgärdsprogram, verksamhetsberättelse och/eller årsredovisning som syftar till 

uppföljning av miljömålen) Använder Ni miljöbokslut, om Ja, har det varit ett 

användbart verktyg för Er i miljömålsarbetet?  

 Hur ofta genomförs uppföljning i relation till Era miljömål? Finns det ex ett 

åtgärdsprogram? Beaktas miljömålsfaktorerna även vid tillsyn och inspektioner?  

Samordning Inom Kommunen 

 Upplever du att du arbetar i en platt organisation, i så fall varför? 

 Har särskilda utbildningsinsatser genomförts för att öka strategisk kompetens kring 

miljömålsarbetet internt? Finns det någon standardisering? (handläggning och/eller 

dokumentationsprocess) 

 Uppfattar Du det som att Ni får de riktlinjer och stöd som Ni behöver i 

miljömålsarbetet? Är det på̊ något särskilt område ni skulle vilja ha tydligare 

instruktioner och varför önskas det i så fall? 

Ankarskolan 

 Målet är att Ankarkolan skall vara energieffektiv, finns det gränsvärden som skall 

följas upp för att den skall anses godkänd? Vem sätter dessa värden, och vem sköter 

uppföljningen av att dessa värden kan garanteras? (ex. energiåtgång per kvm)  

 Arbetar Ni för att engagera företag, underentreprenörer och organisationer i ert 

miljömålsarbete när det kommer till nybyggnationer? Är de med i processen innan 

byggstart och under byggnation för att kunna driva på utvecklingen tillsammans med 

er, om ja, vad har det för betydelse i ert miljömålsarbete? (för att uppnå era 

byggkrav/gränsvärden för energieffektivt byggande) 

 Hur upplever du att Varbergs kommun implementerat övergripande miljömål för att de 

skall kunna bli konkreta handlingar när det gäller nybyggnation av Ankarskolan i 

VFAB? 

 Tror du att det hade kunnat vara möjligt att standardisera processen av 

miljöimplementering, vid nybyggnationer? Om ja, i så fall vilka delar tror du hade 
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kunnat vara möjligt att standardisera och vilka delar anser du svårt att standardisera 

och varför? 

 Jämför/benchmarkar ni er med den privata marknaden när det kommer till hur de 

implementerat miljömål in i sina organisationer? 

 

8.2.3 Intervjuunderlag, Clara Tholin, Energistrateg - planeringskontoret 

Din roll som energistrateg  

 Hur skulle du själv vilja beskriva din bakgrund och din roll i kommunen?  

 Beskriv planeringskontoret och er roll i miljömålsarbetet.  

 Hur utformas miljömålen i Varbergs kommun?  

 Hur arbetar du för att verkställa miljömålsarbetet? Upplever du att arbetet har 

förändrats/förändras.  

Samordning inom kommunen  

 Hur uppfattar du att ansvarsförhållanden för miljömålen i kommunen är 

fördelade.  

 Vilka former av dokumentation har Kommunen av miljömålsarbetet? Hur 

kommer denna dokumentation att utvecklas?  

 Hur ny är implementeringsprocessen av miljömålen? Har det skett stora 

förändringar i processen, om Ja, vilka typer av förändringar och varför.  

 Anser du att implementeringen utav miljömål är beroende av individuella 

insatser eller är processen standardiserad?  

 2019 säger EU-direktivet att fastigheter som ägs och används av kommuner och 

Landsting skall vara nära noll energibyggnader. Hur upplever du att detta 

påverkar kommunens implementeringsprocess av miljömål? Vart anser du att ni 

är idag?  

 Hur arbetar ni för att skapa engagemang bland de anställda för att arbeta med 

miljömål?  

Varbergs Fastighets AB  

 Känner du till implementeringsprocessen av miljömål i VFAB, om ja. Hur har 

arbetet kring miljö förändrats i VFAB de senaste åren, hur tror du att det kommer 

att förändras de kommande åren, ser du en trend? [övergripande perspektiv]  

 Upplever du att VFAB får de riktlinjer de behöver för att implementera miljömål 

effektivt?  

Planeringskontoret  

 Inriktningarna för hållbarhetsarbetet är enligt Varberg visar vägen det första 

steget i processen att ta fram nya hållbarhetsmål. Vad kommer härnäst?  

 Hur ser er energiplan ut, vad används den till och i vilken mån påverkar den 

dagens miljömål.  

 Hur ser arbetet med handlingsplanerna ut, vad ska de ha för innehåll och vilka 

kommer de att beröra? Vad är syftet och hur kommer de att påverka processen 
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 Vad får miljö kosta och hur görs den bedömningen och var i kommunen  

 Finns det planer på att införa ett miljöledningssystem i kommunen? Om ja, Vad 

finns det för incitament och hur kommer detta att påverka processen? 

(standardisering, handlingsplaner, IT-lösningar, dokumentationsprocesser etc.) 
  

 Inom kommunen har ni fokusgrupper inom energi. Hur länge har detta funnits, 

vad var syftet och känner ni att ni har uppfyllt syftet? Hur kommer dessa grupper 

att utvecklas inom den närmaste tiden 

 Det står på sidan 9 i Varberg visar vägen att det finns planer på att skapa arenor 

för samverkan och kommunikation. Hur kan dessa arenor se ut, vilka kommer att 

delta, vad är syftet 

 Finns det planer på att utbilda de anställda inom kommunen (exempelvis på 

VFAB) i hållbarhetsfrågor/miljöledningssystem? Om ja, hur är detta tänkt att 

påverka implementeringsprocessen?  

8.2.4 Intervjuunderlag, Mia Svedjeblad, Processansvarig fastigheter - Planeringskontoret 

Din roll som processansvarig för fastigheter 

 Hur skulle du själv vilja beskriva din bakgrund och din roll i kommunen?   

 Beskriv planeringskontoret och er roll i miljömålsarbetet  

 Hur utformas miljömålen i Varbergs kommun?  

 Hur arbetar du för att verkställa miljömålsarbetet? Upplever du att arbetet har 

förändrats/förändras?  

Samordning inom kommunen  

 Hur uppfattar du att ansvarsförhållanden för miljömålen i kommunen är fördelade?  

 Vilka former av dokumentation har Kommunen av miljömålsarbetet? Hur kommer 

denna dokumentation att utvecklas?  

 Hur ny är implementeringsprocessen av miljömålen? Har det skett stora förändringar i 

processen, om Ja, vilka typer av förändringar och varför?  

 Anser du att implementeringen utav miljömål är beroende av individuella insatser eller 

är processen standardiserad?   

 Hur ser implementeringsprocessen av miljömål ut i dagsläget? Kommer det ske 

förändringar framöver?  

 2019 säger EU-direktivet att fastigheter som ägs och används av kommuner och 

Landsting skall vara nära noll energibyggnader. Hur upplever du att detta påverkar 

kommunens implementeringsprocess av miljömål? Vart anser du att ni är idag?  

 Är verkställandet av miljömål beroende av individuella insatser eller är processen 

standardiserad? Hur ser det ut idag och hur tror du att det kommer att se ut i 

framtiden? (fokus på VFAB)  

 Hur arbetar ni för att skapa engagemang bland de anställda för att arbeta med 

miljömål?  
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Varbergs Fastighets AB  

 Vad var incitamentet till att dela upp fastighetsprocessen i tre olika enheter 

(Planeringskontoret, VFAB, Serviceförvaltningen), Hur ser er samordning ut emellan 

dessa organisatoriska delar vad gäller miljömålen? 

 VFAB är inne i en stor expansionsfas. Hur upplever du att detta påverkar 

implementeringen utav miljömål och hur tror du att den processen kommer att 

utvecklas när strukturen för bolaget är färdigt? (Mer/mindre standardiserat)  

 Känner du till implementeringsprocessen av miljömål i VFAB, om ja. Hur har arbetet 

kring miljö förändrats i VFAB de senaste åren, hur tror du att det kommer att 

förändras de kommande åren, ser du en trend? [övergripande perspektiv]  

 Upplever du att VFAB får de riktlinjer de behöver för att implementera miljömål 

effektivt?   

 Finns det planer att införa ett miljöledningssystem i kommunen? Om ja, Vad finns det 

för incitament och hur kommer detta att påverka processen? (standardisering, 

handlingsplaner, IT-lösningar, dokumentationsprocesser etc.)  

 Finns det planer på att utbilda de anställda inom kommunen (exempelvis på VFAB) i 

hållbarhetsfrågor/miljöledningssystem? Om ja, hur är detta tänkt att påverka 

implementeringsprocessen? 

Ankarskolan 

 Målet är att Ankarkolan skall vara energieffektiv, finns det gränsvärden som skall 

följas upp för att den skall anses godkänd? Vem sätter dessa värden, och vem sköter 

uppföljningen av att dessa värden kan garanteras? (ex. energiåtgång per kvm)  

 Arbetar Ni för att engagera företag, underentreprenörer och organisationer i ert 

miljömålsarbete när det kommer till nybyggnationer? Är de med i processen innan 

byggstart och under byggnation för att kunna driva på utvecklingen tillsammans med 

er, om ja, vad har det för betydelse i ert miljömålsarbete? (för att uppnå era 

byggkrav/gränsvärden för energieffektivt byggande) 

 Hur upplever du att Varbergs kommun implementerat övergripande miljömål för att de 

skall kunna bli konkreta handlingar när det gäller nybyggnation av Ankarskolan i 

VFAB? 

 Tror du att det hade kunnat vara möjligt att standardisera processen av 

miljöimplementering, vid nybyggnationer? Om ja, i så fall vilka delar tror du hade 

kunnat vara möjligt att standardisera och vilka delar anser du svårt att standardisera 

och varför? 
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