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Inledning 

Bakgrund till examensarbetet 
Miljöfrågorna och miljöarbetet har förändrats under de senaste åren. Det har också blivit 

allt mer uppenbart att något måste göras för att begränsa människans miljöpåverkan. 

Genom detta har det bland annat bildats miljöorganisationer som arbetar för en hållbar 

utveckling. Sveriges Ekokommuner är en sådan organisation.  

 

Vid föreningen Sveriges Ekokommuners framtidsseminarium i november 2001 beslutades 

att en omvärldsanalys skulle genomföras och identifiera och internt diskutera vilken 

inriktning föreningens verksamhet ska ha. Därefter ska ny verksamhetsidé, vision och mål 

utvecklas för föreningen, för att SEkom ska bli en organisation att räkna med i miljö och 

hållbarhetsarbetet framöver. 

Kort om miljöarbetets historia 
1962 skrev Carson om den tysta våren: 

"Over increasingly large areas of the United States spring now comes unheralded by the 

return of birds, and the early mornings are strangely silent where once they were filled with 

the beauty of bird song."  

Carson var den som genom sin uppmärksammade bok Silent Spring lyckades väcka 

miljöintresset och medvetenheten hos allmänhet och politiker beträffande 

industrisamhällets inverkan på naturen (www.pbs.org).  

Efter Carsons allvarliga budskap tycktes miljöarbetet ta fart och så även i Sverige. Genom 

Hans Palmstierna fördes miljöfrågorna in i politiken och plötsligt kom människans natursyn 

att förändras. Det växte fram ett nytt ekologiskt betraktelsesätt i Sverige på 1970-talet och 

grunden för den svenska miljödiskussionen lades (Wärneryd et al, 2002).  

I Rio, 1992 hölls FN:s konferens för hållbar utveckling och grunden för det internationella 

tänkandet om det ”uthålliga samhället” och vidare har miljöfrågorna och miljöarbetet i 

Sverige också fått ökad innebörd och tyngd genom miljöbalkens ikraftträdande januari 

1999 (Agenda21 forum, NVV).  

Miljöarbetets etablering i bland annat Sverige har också haft stor hjälp av ideella föreningar 

och miljöorganisationer som medvetandegjort miljöproblemen för allmänheten och till viss 

del stöttat det lokala miljöengagemanget (Wärneryd et al, 2002).  
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Sveriges Ekokommuner 

Hur och varför grundades Sveriges Ekokommuner? 
Sveriges Ekokommuner är en ideell förening i nätverksanda som medlemskommunerna 

emellan jobbar för att utbyta kunskap, kompetens och erfarenheter inom ramarna för en 

hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuner, SEkom är en samarbetsorganisation som 

behandlar strategiska frågor om hur man kan organisera och genomföra lokalt 

hållbarhetsarbete (Sekoms stadgar). 

Föreningen Sveriges Ekokommuner bildades i maj 1995. Men redan 1983 följde 

Övertorneå den finska kommunen Suomussalmis koncept, som lanserat sig som en 

ekokommun sedan 1980. Övertorneå och Suomussalmi är två kommuner i norr som på 80-

talet drabbats av sviterna; bland annat arbetslöshet och urbanisering, efter efterkrigstidens 

rationaliseringar. Kommunerna fann det därför viktigt att försöka utveckla regionen och 

göra det på ett hållbart tillvägagångssätt. I samband med ett annat projekt; ”Kommunerna 

och framtiden” skapades förutsättningar för kommunmedborgarna att allsidigt belysa och 

diskutera den kris kommunerna befann sig i. Det anordnades studiecirklar och de kom fram 

till och menade att det var endast genom kommunmedborgarnas engagemang den negativa 

utvecklingen i Övertorneå skulle kunna brytas och ersättas av en hållbar utveckling. 

Grundförutsättningarna för en hållbar utveckling fanns i en naturnära livsstil, de höga 

miljövärdena och ett näringsliv som var beroende av de areella näringarna (Lathi, 1995). 

 
Med tiden utvecklades ekokommuntanken till ett eget projekt och kommunen satsade på 

forskning och utbildning i exempelvis ekologisk odling (Lathi, 1995).  

 
År 1990 startade ”Förprojekt ekokommuner” där 12 kommuner inklusive Övertorneå var 

med från starten och ytterligare fyra kommuner anslöt sig året efter. Regelbundna träffar 

och seminarium för de deltagande kommunernas projektledare anordnades med bland annat 

föreläsningar och erfarenhetsutbyte. 

Projektet hade fyra målsättningar: 

• Definiera ekokomunbegreppet 

Vad menar vår kommun med begreppet ekokommun och vad betyder det för vår 

kommun? Vad har vi för visioner?  

• Utforma handlingsprogram 

Hur ska vår kommun utvecklas som ekokommun? 
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• Sprida och fördjupa ekosynsättet, 

genom utbildning och information 

• Initiera nya och utveckla pågående ”pionjärprojekt”, 

genom positiva exempel stärka projektets trovärdighet 

 

Förprojektet avslutades vid årsskiftet 91/92 och de sexton deltagande kommunerna ansökte 

gemensamt om medel hos Miljödepartementet för insatser inom information och utbildning 

som anslogs under 1992. 

 

Under de kommande tre åren anslöt sig ytterligare 23 kommuner till ekokommunkonceptet 

och den 17-18 maj 1995 hölls det första årsmötet i Sveriges Ekokommuners historia.  

Hur har SEkom jobbat genom åren? 
Föreningen Sveriges Ekokommuner, SEkom är en av flera miljöorganisationer i Sverige 

som arbetar för en hållbar utveckling. Föreningen har i sin nuvarande form funnits sedan 

1995. Ekokommunkonceptet innehåller fem viktiga grundbultar: 

• Ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle 

För att kunna skapa ett hållbart samhälle måste insikten om att människans ekonomiska 

system är en del av det slutna ekologiska systemet och det ekonomiska systemet måste 

anpassa sig efter det begränsade ekologiska systemet.  

• Kretsloppstänkandet 

I det slutna ekologiska systemet måste kretsloppstänkandet få plats. Det innebär att det 

måste råda en balans mellan utvinnandet och återförandet av ämnen från det ekologiska 

systemet. Ur denna princip kan fyra system villkor från Det Naturliga Steget härledas 

(Lahti, 1995): 

◊ Ämnen från jordskorpan får inte öka i naturen 

◊ Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen 

◊ Bibehållet utrymme för naturens kretslopp och mångfald 

◊ Effektiv och rättvis hushållning 

• Tvärsektionell helhetssyn 

För att klara av att skapa ett uthålligt samhälle krävs det framför allt samverkan men 

också kunskapsutbyte och utveckling över sektorsgränserna i samhället; företag, affärer, 

hushåll, organisationer, det vill säga all verksamhet i kommunen. 
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• Dynamo modellen 

Med dynamomodellen menar SEkom att ekokommunerna inom hela kommunen ska ha 

gemensamt framtagna visioner och mål. Detta är en förutsättning för att kommunen ska 

kunna skapa en hållbar utveckling.  

• Modellkommuner 

Ekokommunerna ska ses som förebilder för andra kommuner och de bör att dela med 

sig av och ta del av erfarenheter inom hållbarhetsarbetet.     

  

Förutom dessa grundtankar jobbar varje kommun mer konkret efter att förbättra sin 

miljösituation genom SEkoms gröna nyckeltal. 2002 införde SEkom de gröna nyckeltalen 

som ska vara till hjälp i miljöarbetet och dessa nyckeltal är gemensamma för alla 

ekokommuner. Genom att kommunen varje år mäter ett antal parametrar, med start 2002 

kan det på så sätt uppskattas om det gångna årets miljöarbete har gett resultat.  

Vad krävs i en Ekokommun? 
En ekokommun ska genom kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ha tagit beslut om 

att kommunens verksamheter ska vara uthålliga på lång sikt. Enligt SEkoms stadgar ska 

kommunen även ha antagit ett program för ett hållbart utvecklingsarbete enligt 

kretsloppsprincipen och i enlighet med Agenda 21 (SEkoms stadgar), inom kommunen. 

Det är viktigt att visionen om ett hållbart samhälle leder till handling och kommunen måste 

kunna visa på att den jobbar efter ekokommunkonceptet och beaktar de fyra 

systemvillkoren i alla kommunala beslut, det vill säga att man är en värdig ekokommun 

(Lahti, 1995). Lahti(1995) menar dock att det endast är kommunens invånare som kan 

avgöra om kommunen är en bra ekokommun eller ej. 

SEkoms roll fram till nu (2004-04-29) 
Föreningen har idag 61 medlemskommuner spridda över hela landet, från Övertorneå i norr 

till Ystad i söder. (www.sekom.nu). 

SEkom jobbar idag med erfarenhetsutbyte, utbildning i seminarieform samt diskuterar och 

utvecklar sina gröna nyckeltal med medlemskommunerna. Persson (muntligen, 2004-04-

29) säger att föreningen även ska verka som remissinstans, det vill säga att föreningen ska 

föra medlemmarnas talan och branschens intressen vid nya lagstiftningsförslag. 
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Syfte och hypotes 
 

Syftet med examensarbetet är att genomföra en omvärldsanalys och reda ut hur synen på 

miljöfrågorna har förändrats över tid och hur de kan komma att förändras. 

Omvärldsanalysen görs åt Sveriges Ekokommuner, SEkom, för att föreningen ska kunna 

inta en passande position på miljöområdet i Sverige, kunna jobba med de frågor som är 

aktuella och skapa ett intresse ute bland kommunerna i Sverige att ansluta sig till 

föreningen.   

Genom intervjuer med nyckelpersoner inom SEkom ska viktiga signaler om omvärlden 

fångas upp om vad som är viktigt för kommunerna, stora som små, att arbeta med och få 

hjälp med från SEkom. 

 

Sveriges Ekokommuner har uttryckt ett behov av att en omvärldsanalys görs för att 

föreningen ska förstå hur föreningen uppfattas och vad den egentligen gör för sina 

medlemmar. Detta för att kunna inta en riktig profil som är rätt i tiden och som gör att 

föreningen håller sig väl framme i frågor som är aktuella och viktiga att jobba med.  

 

Analysen av omvärlden ska sedan ligga till grund för föreningens nya verksamhetsidé, 

vision och mål. Omvärldsanalysens slutsatser kommer att ligga som ett förslag i detta 

examensarbete och SEkoms styrelse får sedan utifrån förslagen avgöra om rätt signaler 

fångats upp i omvärlden och om SEkom kan tänka sig att anamma dessa. 

 

Hypoteserna i examensarbetet är följande:  

◊ Miljöfrågorna och miljöarbetet har breddats efter Agenda 21 och inbegriper mer 

än ekologiska aspekter 

◊ Miljöengagemanget har minskat 

◊ Framöver måste man lyckas visa på kopplingen mellan människa och miljö för att 

öka engagemanget 

◊ SEkoms verksamhet behövs, men SEkom bör öka sin status och synas mer utåt 
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Metodik  

Allmänt om omvärldsanalys 
Omvärldsanalys har använts som metod i examensarbetet för SEkom. Genom en 

omvärldsanalys undersöks de delar av omgivningen som kan påverka organisationen, både i 

nuet och i ett framtidsperspektiv. Med hjälp av en analys av omvärlden och framtiden kan 

förberedelser ske för olika handlingsvägar beroende på hur omvärlden ser ut nu och hur den 

kan komma att se ut i framtiden (Ericsson, 2003). 

 

Det är omöjligt att blicka in i framtiden och med säkerhet kunna säga vad som ska komma 

att inträffa, men genom olika möjliga framtidsscenarier kan man få tips och idéer om hur 

organisationen ska kunna överleva morgondagen (Furustig, 2000; Ericsson, 2003). 

Omvärldsanalysens historia 
Omvärldsanalys är en metod som funnits med under lång tid framförallt i 

krigföringssammanhang. Exempelvis gjordes under förra seklets mitt omvärldsanalyser 

inom försvaret för att kunna göra rätt investeringar i nya vapensystem eller för att kunna 

upptäcka och avgöra risken att utsättas för ett militärt angrepp (Furustig, 2000; Sjölund, 

1994). Vidare kom omvärldsanalysen på liknande sätt att användas i företagsvärlden för att 

exempelvis utvidga de egna marknadsandelarna på en utländsk marknad (Furustig, 2000).  

 

Genom Rachel Carsons bok Silent Spring fick omvärldsanalysen genombrott på annat plan; 

den blev av avgörande betydelse för miljörörelsen och ett ekologiskt tänkande (Sjölund, 

1994). 

I dagsläget söker nog alla efter signaler från omvärlden för att kunna fatta rätt beslut och 

välja rätt väg och en analys av omvärlden blir en omvärldsanalys när det sker som en 

systematisk spaning, där organisationen, företaget eller kommunen kan tillgodogöra sig 

resultatet av spaningen (Ericsson, 2003). 
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Genomförande av en omvärldsanalysen  

Spaning i omvärlden  
En organisation kan genom kontinuerlig bevakning av trender, tendenser och 

bakomliggande drivkrafter i omvärlden få en känsla för vad som är på gång. Det handlar 

inte bara om att identifiera kommande hot utan även att urskilja och hitta möjligheter. 

(Furustig, 2000) 

 

Metoden utgår delvis från en modell av omvärldsanalysen enligt Ericsson (2003). Här sker 

en indelning av omvärldsanalysen i fyra olika moment. De två första delarna av 

omvärldsanalysen har Ericsson i sin bok Spaning in i framtiden valt att kalla 

omvärldsbevakning. 

 
Fig. 1. Modell av omvärldsanalysens olika steg. (Källa: Ericsson, 2003) 
 
Ericsson har delat in omvärldsbevakningen i två steg; spaning i omvärlden samt 

övervakning av trender och tendenser.  

För att poängtera vikten av informationssyntesen och utvärderingen i arbetet (Furustig, 

2000) har Ericssons modell omarbetats något och delen ’övervakning av trender och 

tendenser’ benämns här ’sammanställning och analys av information’. Den första delen, 

’spaning i omvärlden’, fokuseras på intervjuer och faktainsamling. 

 

 
Fig.2. Omarbetad modell av omvärldsanalysens olika steg 
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Ericsson menar att det redan från första början är viktigt att fastställa mot vilka områden 

och hur spaningen ska ske (Ericsson, 2003). Det är också viktigt att veta vilken inriktning 

omvärldsanalysen ska ha och hur problemet ska formuleras (Furustig, 2000).  

När problemet formulerats tar sökandet och inhämtningen av information vid. Sökningen 

kan ske på olika sätt. I detta arbete var problemet redan formulerat liksom förslag på inom 

vilka områden och hur informationsinhämtningen kunde ske. Därför tog omvärldsanalysen 

fart vid ett formellt och strukturerat letandet efter information. Beträffande 

informationssökandet finns det många typer av källor att inhämta information från. Det kan 

vara från öppna källor; databaser, litteratur, tidskrifter, rapporter, nyhetsbrev etc, men också 

genom exempelvis intervjuer med nyckelpersoner (Furustig, 2000).  

 

Intervjuer  

Frågor ställdes som öppna frågor där den intervjuade fick en chans att berätta om sina 

åsikter och synpunkter beträffande SEkom och dess verksamhet, inriktning och 

behövlighet. Detta i motsats till ledande frågor som kan föra den intervjuade att svara på ett 

förutfattat vis. (Kvale, 1997) 

 

Vid formulerandet av intervjuguiden formulerades två huvudfrågor, så kallade 

forskningsfrågor (Kvale, 1997):  

• Hur har synen på miljöfrågorna ändrats? 

• Vilken blir SEkoms framtida inriktning? 
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Dessa frågor bröts sedan ner till intervjufrågor, för att man enligt Kvale (1997) ska få ett så 

naturligt samtalsflöde som möjligt. I figur 3 visas hur forskningsfrågorna översatts till 

intervjufrågor. 

 
Hur upplever du att synen på begreppet  Varför? 
miljö och hållbarhet har ändrats?  

 
Hur har synen på miljö- Tycker du att miljöarbetet har ändrat inriktning? 
och hållbarhetsfrågorna 
ändrats? 
  Har du upplevt några trender inom miljöarbetet? 
 
    
Hur kommer synen på Vilka områden inom miljö är viktiga att arbeta med Hur? 
miljö- och hållbarhets- framöver? 
frågorna att ändras? 
  Hur tror du synen på miljö och hållbarhet kommer att Varför?  
  förändras inom de närmsta 5-10 åren? 
 
 
  Vilken inriktning bör SEkom som förening ha? 
 
  Vilka områden inom miljö och hållbarhet bör prioriteras? 
SEkoms framtida in- 
riktning?  Tycker du SEkoms nuvarande inriktning och verksamhet  
  är rätt? 
 
  Hur kan SEkom stödja miljö- och hållbarhetsarbetet på 
  kommunal respektive nationell nivå? 
 
Fig. 3. Intervjuguide 
 
Intervjufrågorna förmedlas först via e-post så att det finns möjlighet för förberedelse. I 

brevet anges också att de inom en viss period kommer bli uppringda. Vid intervjun bandas 

hela samtalet för att sedan transkriberas (Kvale,1997). 

Intervjupersoner  
Intervjuerna riktade sig till politiker och tjänstemän som arbetade och står som 

kontaktpersoner i respektive ekokommun. Sveriges ekokommuner har sammanlagt 138 

kontaktpersoner. I en ekokommun är det normalt en politiker, ofta med miljöansvar och en 

tjänsteman, exempelvis en Agenda 21-samordnare, kommunekolog, eller miljöstrateg, som 

är kontaktpersoner. Som kontaktperson för en ekokommun har man till uppgift att aktivt 

deltaga i SEkoms verksamheter och jobba för ett aktivt miljöarbete i den egna kommunen 

(Persson, muntligen, 040429). 
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Faktainsamling 
Faktainsamling har skett från tidigare undersökningar, tryckta källor och Internet inom 

miljöområdet. Genom att studera liknande organisationer skapades en bild av konkurrenter 

och deras arbetsstrategi. Framförallt gjordes sökningen  på Internet. Genom 

informationsinhämtning från öppna källor erhölls en bild av vad som kan komma att bli 

aktuellt inom en snar framtid, med regeringens skrivelser och miljömålsarbete.  

Sammanställning och analys 
Vid sammanställning och analys av intervjuerna erhölls en bild av olika trender och 

tendenser från organisationen om omvärlden. I sammanställningen och analysen av 

intervjuerna användes ingen standardmetod utan det växlades fritt mellan olika tekniker. 

Först lästes intervjuerna igenom och ett allmänt intryck skapades (Kvale, 1997). Vid 

sammanställning av intervjuerna jämställs de erhållna svaren med svar med liknande 

innebörd och räknades sedan under samma svarskategori. Exempelvis kan svar på frågan: 

Hur upplever du att synen på begreppet miljö och hållbarhet har ändrats de senaste 5-10 

åren? innefatta uttalanden som: Hållbarhetsbegreppet inbegriper så mycket mer än miljö 

(Aronsson, muntligen) / Miljöbegreppet har breddats till att omfatta till exempel hälsa och 

etik (Gjöthlén) /Ett vidgat synsätt på begreppet miljö (Eriksson) 

I den löpande texten användes sedan de delar av intervjun som var mest betydelsefulla för 

omvärldsanalysen och den följande diskussionen (Kvale, 1997). 

 

I sammanställningen av faktainsamlingen redovisas kort vilka andra organisationer som 

finns i omvärlden och som kan uppfattas som konkurrenter. Här sammanställs även 

påverkande omvärldsfaktorer.  

 

Presentationsmetoder  

Intervjuresultaten presenteras delvis i olika diagram för att ge en överskådlig bild av åsikter 

bland de intervjuade. Då resultaten redovisas och diskuteras i text omräknas antalet 

liknande svar till andel liknande svar i procent för att få ett proportionerligt resultat 

oberoende av hur många som besvarat frågan och hur många svar och synpunkter en person 

har lämnat. Procentandelen liknande svar definieras i text enligt följande: 

En stor del, > 30% 

En ganska stor del, > 20% 

En del, > 10% 
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En liten del, > 5 %  

En obetydlig del, > 0 % 

Alla resultat har sammanställts och presenterats som ovan. I frågor där svaren inte ska 

tolkas som mer eller mindre viktiga beroende på hur många som har liknande åsikter 

redovisas svaren endast i löpande text. 

SWOT-analys  
Enligt Frankelius är SWOT-analysen en vanlig början i en omvärldsanalys (2001). SWOT-

analys har fått sitt namn efter de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och 

Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Genom att sätta upp en matris med 

styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot erhölls en strukturerad bild av 

organisationens situation. 

Styrkor och svagheter är parametrar som den egna organisationen kan påverka själv, genom 

egna beslut. Möjligheter och hot är parametrar som den egna organisationen inte kan 

påverka, det vill säga beslut fattat av andra i omvärlden (Frankelius, 2000). 

Med hjälp av en SWOT-analys åskådliggörs vad organisationen bör göra - och prioritera - 

för att överleva och utvecklas. I mitt arbete ligger SWOT-analysen som en överskådlig 

grund för skapandet av framtidsbilder. Styrkor och svagheter prioriteras i SWOT-analysen. 

Skapandet av framtidsbilder 
I denna del av omvärldsanalysen skapar man olika bilder av en tänkbar framtid. Det finns 

olika sätt att skapa framtidsbilder och det finns ingen allmän accepterad metod. Syftet med 

att skapa framtidsbilder är att lära organisationen om framtiden och utifrån denna kunna dra 

nödvändiga slutsatser. Det viktiga vid skapandet av framtidsbilder är att dessa är relevanta 

och användbara för (Ericsson, 2003). 

 

Utifrån den genomförda analysen samt genom intervjuer bedömdes SEkoms situation i 

förhållande till de signaler som fångats upp från omvärlden. En slutsats eller 

rekommendation gjordes utifrån olika utvecklingsmöjligheter. 

I omvärldsanalysen för SEkom används tre scenarier, vilka tas upp i avsnittet om SEkoms 

framtida roll. De scenarier som togs fram grundar sig främst på faktorer som kan ha 

avgörande betydelse för SEkoms framtid. Avgörande faktorer sållades fram från de 

genomförda intervjuerna och de åsikter som uttryckts, framförallt inom de områden som 

behandlade framtiden, innefattande även SEkoms roll i det nationella miljöarbetet.  
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För att klargöra orsaker och effekter redovisas scenarierna bland annat med ett CLD, för att 

överskådligt kunna se vad som kan påverka vad. 

CLD 
CLD står för Casual loop diagram och används för att åskådliggöra hur faktorer kan 

påverka varandra och för att  tydliggöra sambanden då någonting förändras. Ett CLD 

grundar sig på ett processtänkande och en förståelse för orsak och effekt i ett specifikt 

system. Enligt Haraldsson (2000) skapar ett system alltid feedback loopar som gör att 

systemet påverkar sig själv och delarna i det. Då man sätter upp ett CLD utgår man från 

olika delar i ett system som kan påverka varandra då någonting förändras. Man försöker 

förenkla komplexa problem och göra sambanden mer lättöverskådliga genom att med pilar 

och plus/minus-tecken visa på hur delar i ett system får en ökad eller minskad effekt och 

hur det i sin tur påverkar andra delar i ett system (Haraldsson, 2000).  

 

Några delar i arbetets CLD är osäkra, avseende om de ger en ökad eller minskad effekt, 

eftersom det i vissa fall inte klart kan avgöras huruvida en förändring exakt påverkar delar 

av systemet och det markeras med ett ”?” samt ”+/-”.  Vad jag vill visa i CLD är att det 

finns samband mellan olika beståndsdelar i helheten. Kritiska punkter i ett system kommer 

att ringas in och förklaras i följande diskussion. 

Formulerande av strategier 
I denna slutliga del av omvärldsanalys formulerar man, enligt Ericsson (2003) strategier för 

organisationen. Här väljer man olika strategier för att överleva morgondagen på marknaden. 

Denna del av omvärldsanalysen kommer att ligga som ett förslag till styrelsen i SEkom, för 

SEkoms framtida verksamhetsidé, vision och mål, sammanfattat i kapitel 7, slutsatser. 

Avgränsningar 
Uppsatsen koncentrerar sig på intervjuundersökningar av SEkoms kontaktpersoner ute i 
kommunerna, för att ge en bild av hur organisationen fungerar samt en bild av hur 
omvärlden uppfattas av nyckelpersoner i SEkom.  
I uppsatsen ges det ej utrymme för närmare och detaljerad beskrivning av konkurrerande 

organisationer, det vill säga hur icke SEkom-medlemmar eller andra organisationer 

uppfattar föreningen. Tyngdpunkten ligger som sagt vid intervjuer med nyckelpersoner 

inom Sveriges Ekokommuner beträffande miljö och hållbarhetsarbeten samt SEkoms 

verksamhet och inriktning. 
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Resultat och diskussion 

Intervjuundersökning 

Genomförda intervjuer 
46 av 138 kontaktpersoner inom SEkom har intervjuats. 60% av intervjuerna har skett 

muntligt i ett samtal och 40% har svarat skriftligt via e-post. 

Alla har inte svarat på samtliga frågor utan svarat i den mån de har kunnat och haft tid. 

Frågorna beträffande SEkoms inriktning och verksamhet samt vilka områden inom miljö 

och hållbarhet som är viktiga att arbeta med framöver har prioriterats i intervjun. 

I diagram 1 redovisas hur stor procentandel av de tillfrågade som svarat på respektive fråga 

i intervjun.  

96%

76%

96%

98%

100%

57%

59%

87%

49%

98%

91%

91%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FRÅGA 1, Hur upplever du att synen på begreppet miljö och
hållbarhet har ändrats de senaste 5-10 åren?

FRÅGA 2, Varför?

FRÅGA 3, Tycker du att miljöarbetet har ändrat inriktning?

FRÅGA 4, Har du upplevt några trender inom miljöarbetet? 

FRÅGA 5, Vilka områden inom miljö och hållbarhet är det viktigt
att arbeta med framöver?

FRÅGA 6, Varför? 

FRÅGA 7, Hur?

FRÅGA 8, Hur tror du synen på begreppet miljö och hållbarhet
kommer att förändras inom de närmsta 5-10 åren?

FRÅGA 9, Varför?

FRÅGA 10, Vilken inriktning bör SEkom som förening ha?

FRÅGA 11, Vilka områden inom miljö- och hållbarhet bör SEkom
prioritera?

FRÅGA 12, Tycker du att SEkoms nuvarande verksamhet och
inriktning är rätt?

FRÅGA 13, Hur kan SEkom stödja miljö- och hållbarhetsarbetet
på kommunal respektive nationell nivå?

Diagram 1. Andelen svarande per fråga. Frågan redovisas till vänster på diagrammets y-axel, medan 
procentandelen svarande per fråga antingen kan avläsas i staplarna eller på x-axeln överst i diagrammet. 

 

Förändring av synen på begreppet miljö och hållbarhet 
Av dem som deltog i intervjuundersökningen svarade 96% på frågan hur synen på 

begreppet miljö och hållbarhet har ändrats de senaste 5-10 åren, vilket innebar att 44 

stycken uttryckte sin åsikt beträffande en eventuell förändring.  
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Till största delen menade de intervjuade att man har ändrat synen på begreppet miljö och 

hållbarhet. Begreppet miljö har gått från ett grönt och ekologiskt synsätt till ett mer vidgat 

synsätt i samband med introducerandet av begreppet hållbarhet. Miljö och 

hållbarhetsfrågorna är inte bara av grön karaktär idag utan har även fått in andra aspekter 

som social och ekonomisk hållbarhet. Miljöarbetet ansågs av en del ha blivit mer etablerat i 

samhället och det är inte bara skogsmullar och trädkramare som engagerar sig i 

miljöarbetet. Miljöfrågorna har kommit att beröra fler verksamheter i samhället och 

medvetenheten har ökat, ansåg en del av de intervjuade. 

 

Ytterligare en åsikt som kom upp under intervjun var att man idag fokuserar på människans 

livsstil. Att fokusera på människans livsstil är ett sätt att komma åt miljöproblemen i dagens 

samhälle.  

 

Människans livsstil är i grund och botten orsak till att miljöproblemen uppkommit. Under 

efterkrigstiden ökade material och energikonsumtionen och det skapades ett samhälle där 

obalansen mellan de naturliga resursuppbyggande processerna och industrisamhällets 

resursförbrukande processer ökade, vilket resulterade i ökade avfallsmängder och 

ackumulering av gifter i samhället (Wärneryd et al, 2002). I dag bygger vår levnadsstandard 

fortfarande till stor del på produktion och konsumtion av varor och tjänster vilket innebär 

en fortsatt ökad belastning på miljön (NVV).  

 

En viss konsumtion i sig innebär att man förknippas med en viss livsstil. Genom att ha ett 

visst konsumtionsmönster skapas en viss grupptillhörighet och samtidigt markeras distans 

till andra grupper i samhället. Vi-känslan är viktig för människan som är ett flockdjur och 

det är viktigt att känna att man tillhör något. Konsumtion av varor och tjänster skapar denna 

tillhörighet (Lindén, 1996). 

 

Genom att fokusera på människans livsstil och försöka ändra bland annat dagens ohållbara 

konsumtionsmönster skulle troligtvis också belastningen på miljön minska.  

 

En liten del av de intervjuade menade att miljötänket har gått från det lilla egna till det stora 

hela, att individen idag lyckas se mer än bara sina egna sopor som en miljöbelastning, utan 

inser att miljöproblemen är globala och berör alla. Denna förändring kan bero på att 
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miljöproblemen blivit tydligare, vilket en liten del av de intervjuade menade samt att 

miljöproblemen återspeglas mer i media (Lidskog et al, 1997). 

 

Tyvärr upplevde en del att intresset för miljö och hållbarhet har minskat och att miljöarbete 

förknippas med något negativt. En mindre del av de intervjuade menade att intresset för och 

synen på miljö och hållbarhet har ändrats i allmänhet eftersom det många gånger uppfattas 

som tomma ord när det pratas miljö, vilket gör att miljöarbetet inte anses ha samma status 

som tidigare.     

Hur upplever du att synen på miljö och hållbarhet har förändrats de senast 5-
10 åren?

35%

7%

2%

2%

2%

13%

9%

7%

2%

16%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Begreppet har breddats

Används oftare och mer naturligt

Miljöproblemen har blivit tydligare

Inte samma domedagsstämning

Mer självklart

Mer etablerat i samhället

Mer fokuserat på människans livsstil 

Från det lilla egna till det stora hela

Helhetstänkande

Minskat intresse nu

Inte samma status

Tomma ord den sista tiden

Man ser miljö som något neg.

Procent

Diagram 2.  Åsikter i frågan om hur synen på miljö och hållbarhet har förändrats de senaste 5-10 åren. De 
olika åsikterna redovisas på y-axeln, medan procentandelen av svarande med liknande åsikter redovisas på 
x-axeln. 
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Vidare följde frågan nr 2: ”Varför”, där en ganska stor del av de 34 kontaktpersonerna som 

svarat påpekade att Rio-konferensen och Agenda 21 vidgade synsättet och man gick från att 

arbeta med enbart gröna frågor till att tänka i ett helhetsperspektiv och att integrera de 

sociala och ekonomiska aspekterna i begreppet. En del av de personer som kom till tals i 

frågan menade att kunskapen om hur allt hänger ihop har ökat. Men samtidigt uttrycktes det 

att begreppet hållbarhet är svårt att förstå sig på och det krävs stor tankemöda för att ha 

sätta sig in i sambanden.  

Vidare menade en del att insikten om att problemen finns och att problemen berör alla, har 

gjort att synen på begreppet miljö och hållbarhet har ändrats.  

En annan faktor som kom upp vid några tillfällen var att de politiska prioriteringarna styr 

huruvida man ser på miljö och hållbarhet. Är miljön ett prioriterat område på politikernas 

bord, kommer det även att avspeglas ute i kommunernas faktiska arbete. En liten del 

menade att det även är de ekonomiska faktorerna som styr huruvida vi ser på miljö och 

hållbarhet.  

En liten del av dem som fått uttrycka sin åsikt i frågan menade att det är hårt arbete som 

ligger bakom en förändrad syn på miljö och hållbarhet och det har kommit att bli okej att 

prata miljö idag, eftersom det berör oss alla, vilket är frukten av det hårda arbetet.  

 

Varför?

9%

2%

2%

2%

20%

18%

14%

7%

11%

5%

2%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Politiska prioriteringar

Tvättmedelseffekten

Har vant oss vi larmrapporter

Institutionaliserats

Agenda 21

Ökad kunskap om hur det hänger ihop

Svårt begrepp

Ekonomin styr

Inser att vi har problem

Hårt arbete

Det finns mycket annat som prioriteras

Det är ok att prata miljö

Procent 

Diagram 3. Åsikter i frågan om hur synen på miljö och hållbarhet har förändrats de senaste 5-10 åren. De 

olika åsikterna redovisas på y-axeln, medan procentandelen av svarande med liknande åsikter redovisas på x-

axeln. 
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Miljöarbetets ändrade inriktning 
I frågan om huruvida miljöarbetet har ändrat inriktning de senaste 5-10 åren har 43 av de 45 

tillfrågade valt att svarat på frågan. 

I denna fråga går meningarna isär. Många av de intervjuade ser det positiva med 

miljöarbetet, trots att de menar att allmänintresset svalnat och att miljöarbetet stannat av. 

Man går i dag mer mot ett genomförande och försöker skapa strategier för en hållbar 

utveckling. 

Man kopplar miljöarbetet till fler aspekter än bara den gröna sidan. Från att ha pratat 

mycket om sopor och källsortering går man nu mot att koppla in människan och hennes 

livsstil och hälsa i sammanhanget.  

Miljöbalkens inträde i det svenska rättsystemet gav en breddning och skärpning av den 

centrala miljölagstiftningen vilket innebar att miljöpolitiska principer omsattes i praktiska 

åtgärder och arbete (NVV). Någon menade att miljöarbetet har fått ökad status, det är något 

som man får lov att prata om, något som gemene man och kvinna kan ta upp i ett samtal, 

precis lika väl som att diskutera sport eller krig.  

En del menar att miljöarbetet har fått en annan, mer projektinriktad orientering, i och med 

möjligheterna att söka finansieringsbidrag för åtgärdsinriktade projekt. 

 

Tycker du miljöarbetet ändrat inriktning de senast 5-10 åren?

10%

20%

5%

5%

5%

13%

13%

5%

7%

3%

7%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jobbar åtgärdsinriktat, bla efter miljömålen

Miljöarbetet har breddats

Kopplar miljöarbetet till hälsofrågor

Satsning på lokala investeringsbidrag

Saknas medel för miljöarbetet

Miljöbalken har skapat andra krav

Miljöarbetet har blivit en naturlig del i andra verksamheter 

Miljöarbetet har stannat av

Focus kring klimatproblematiken

Större vilja att samarbeta

Mer fokuserat mot människans livsstil

Miljöarbetet går mot genomförande

Tänker förebyggande numera

Diagram 4. Åsikter i frågan beträffande miljöarbetets ändrade inriktning de senaste 5-10 åren. De olika 

åsikterna redovisas på y-axeln, medan procentandelen av svarande med liknande åsikter redovisas på x-

axeln. 
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Trender inom miljö och hållbarhet 
Denna fråga var det endast en som valde att inte besvara. 

 

Man kan sammanfatta resultatet i att det finns vissa trender inom miljöarbetet.  

Något som kom upp mer än åtta gånger var att Agenda 21 var en trend som tycks ha svalnat 

lite. Handlingsprogrammet som antogs vid FNs konferens om miljö och utveckling i Rio de 

Janeiro 1992 fick, enligt 17% av de som svarat på frågan, stort genomslag i början och 

mitten på 90-talet. Agenda 21 uppmärksammas idag inte i lika stor omfattning utan har 

ersatts av nya frågor. En avgörande faktor för vad som blir en trend är hur det 

uppmärksammas i bland annat media, som i många fall fungerar som en översättare mellan 

forskare och allmänhet (Lidskog et al, 1997).  

 

Det område som den näst största delen anser som en trend är klimatproblematiken. Även 

här kan medias förmåga att uppmärksamma klimatförändringarna spela roll. Ytterligare 

anledning till att klimatet blivit en trend inom miljöområdet är troligtvis att vi ser 

förändringarna världen över i form av bland annat översvämningar och stormar, vilka har 

kommit att beröra även oss i Sverige.  

 

Ute i det kommunala arbetet beror klimattrenden med ganska hög sannolikhet på 

möjligheterna att söka bidrag för insatser inom just klimatorådet. Sedan 2003 finns det 

möjlighet att söka och få bidrag till klimatinvesteringsprogram med fokus på att minska 

utsläppen av växthusgaser, vilket troligtvis är anledningen till att över 1/7 ansåg att 

klimatproblematiken skall ses en trend.  

 

Några menade att miljöarbetet tyvärr fortfarande förknippas med sopor, avfallshantering 

och kompostering, vilket kom att bli en trend på 80-talet och fortfarande ses som en 

miljötrend.  

 

Några menade att den trenden gått över och att vi lyckats lyfta blicken och se frågorna mer 

globalt och att vi nu lyckas se helheten och kopplingen mellan bland annat miljö, hälsa och 

rättvisefrågor.  
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Vidare menade en liten del av de intervjuade att miljöarbetet till stor del följer 

samhällsutvecklingen och hur mycket pengar som finns att lägga på miljöarbetet. För 

tillfället är det skola, vård och omsorg som av ekonomiska skäl prioriteras i kommunerna. 

Vad som borde göras ute i kommunernas arbete då det är tuffa tider rent ekonomiskt är att 

försöka koppla ihop miljö och hälsa samt att genom goda exempel visa på att det inte 

behöver kosta att vara miljövänlig. 

Ytterligare trender som nämndes i intervjuerna var miljöledningstrenden och 

miljömärkningstrenden. Miljömärkningen kom i mitten och slutet av 80-talet då intresset 

för miljöfrågor ökade och att produkter med miljömärkning efterfrågades i större 

utsträckning (www.krav.se, www.svanen.se). 

 

Har du upplevt några trender inom miljöarbetet?
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6%

1%
4%

10%
4%
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17%

15%
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1%
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3%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kopplat till hälsa

Följer den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen

Återställa och restaurera

Miljömärkning

Kompostering och källsortering

Projektinriktat arbete

Statliga bidrag

Agenda 21

Klimatfokus

Beror på den politiska majoriteten

Beror på eldsjälar

Vad som uppmärksammas i bla media

Energifokus

Rättvisefrågor

Miljömål 

Miljöledning

Lagstiftning

Börjar se helheten

Procent

Diagram 5. Åsikter i frågan om de tillfrågade upplevt några trender inom miljöområdet de senaste 5-10 åren. 

De olika åsikterna redovisas på y-axeln, medan procentandelen av svarande med liknande åsikter redovisas på 

x-axeln 
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Prioriterade områden för framtiden 
På denna fråga har alla de intervjuade svarat. En del av de svarande tyckte att klimatet är ett 

viktigt område att arbeta med framöver. Transport och energi frågan tyckte också vara 

viktig. Klimat, energi och transport är områden som berör varandra och förbättras inte 

energianvändningen eller om miljövänliga transportalternativ inte frambringas och används 

kommer utsläppen av växthusgaserna inte att minska och klimatproblematiken kvarstår. 

Därför skulle dessa resultat kunna sammanräknas och hela 30 % ansåg att klimatet är 

viktigt att prioritera i miljöarbetet.   

 

Meningarna om vilka områden som är viktiga att arbeta med framöver var olika och 

åsikterna var många; allt från övergödning, avfall, kemikalier och vattenfrågor till 

samhällsbyggande, jordbruk, grönstruktur och giftfri miljö betonades. Vad som kan skönjas 

i mångas uttalanden var kopplingen till de aktuella miljömålen. Miljömålen i sig täcker in 

det mesta som SEkoms medlemmar tyckte var viktigt att arbeta med framöver.  

 

Att kunna se kopplingen mellan människan och miljön var något som också ansågs vara 

viktigt; att lyckas få in människan i sammanhanget och jobba för ett ökat engagemang. En 

mindre del menade också att livsstilen hos gemene man måste ändras för att en lösning på 

miljöproblemen ska kunna hittas. Livsstilen är det viktigaste på lång sikt menade bland 

annat Grenholm (skriftligen 2004-03-22). 

 

Vidare ansåg vissa att det även är viktigt att jobba med utbildning. Utbildning och 

spridandet av kunskap är nödvändigt för att kunna skapa attityder som uttrycker ett mer 

miljövänligt handlande. För att man ska kunna förändra människors beteende och livsstil 

måste det finnas kunskap om varför ett beteende bör förändras och vad det specifika 

handlandet har för konsekvenser (Gardner et al, 1996; Lindén, 1994). Utbildning är därför 

ett viktigt verktyg i strävan efter en hållbar utveckling.  

 
Diagram 6. Åsikter i frågan om vilka områden inom miljö och hållbarhet det är viktigt att arbeta med 

framöver. De olika åsikterna redovisas på y-axeln, medan procentandelen av svarande med liknande åsikter 

redovisas på x-axeln 
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I följdfrågan ”varför?”, fråga nr 6 var svaren i de flesta fall varit ganska uppenbara; för att 

det är ett problem eller kommer att bli ett problem och vi måste göra något för vår egen 

skull och vår egen överlevnad. 

Beträffande transport, trafik och energi vidrör det många områden, allt från klimat, 

närproducerad mat, teknikutveckling, försurning, menade Andersson (muntligen 

20040323). 

I kemikaliefrågan menade de som besvarat frågan ”varför” att vi inte vet hur de olika 

ämnena reagerar med varandra ute i naturen och inte heller hur det kommer att påverka det 

biologiska liv som finns.  

 

I fråga nr 7 om ”hur?” vi skulle arbeta med miljöfrågorna framöver svarade några: ”Ja, om 

jag bara vetat det…” Medan 19 % av de svarande i frågan sade att det är viktigt att, sprida 

kunskap och informera för att få gemene man att dra sitt strå till stacken och arbeta för en 

hållbar utveckling.  

 

Vidare ansågs förändring av beteende och attityder vara en viktig del i hur vi ska kunna få 

bukt med miljöproblemen. I grunden handlar miljöproblematiken om våra nuvarande 

attityder och vårt förhållande till naturen. Människan anser sig vara överordnad naturen där 

hon härskar över naturen och dess resurser (Lindén, 1994). För att kunna lyckas ändra vår 

livsstil mot ett mer hållbart sätt att leva måste det ske en förändring av människans attityder 

och handlingar. Lindén menar att det finns faktorer som påverkar hur människans attityder 

förändras och det är bland annat genom kunskap. Då man har kunskap om miljötillståndet 

vet individen om att någonting måste göras, men det är i många fall svårt att låta kunskapen 

leda till handling. Det är uppenbarligen inte bara genom kunskap man förändrar ett 

beteendemönster eller påverkar en handling, utan ytterligare faktorer som att ha rätt 

känslomässig inställning till natur och miljö avgör om individen ändrar sitt 

handlingsmönster (Lindén, 1994).  

 

Att försöka visa på hur människans hälsa påverkas av en ekologisk obalans och en ohållbar 

utveckling kan vara ett viktigt steg i miljöarbetet och arbetet för en mer hållbar livsstil. Det 

handlar inte alltid om att individen inte har kunskap, utan om att han eller hon inte känner 

sig berörd och manad till handling. Faktorer som motiverar till handling är hur nära 

budskapets konsekvenser ligger den enskilde individen (Lindén, 1994) och genom att 
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tydliggöra sambanden mellan människors hälsa, vikten av en hållbar utveckling samt 

framlyftandet av individens ansvar kan människans livsstil förändras.  

 

Några av de intervjuade menade att det krävs en teknikutveckling och en ökad forskning 

inom området. Detta skulle kräva fler resurser och mer bidrag vilket en mindre del menade 

är lösningen på hur vi ska jobba med miljöproblemen framöver. För att lyckas få mer 

resurser och därigenom främja forskning och en miljövänlig teknikutveckling krävs det i 

sin tur politiska prioriteringar. Det är viktigt att de politiska uttalandena verkligen leder till 

konkreta åtgärder och inte uppfattas som tomma ord, för att företag och kommuner ska 

våga satsa på en mer miljövänlig bana, menade några av nyckelpersonerna i SEkom. 

 

Styrmedel och förbud är alternativ som en mindre del av de intervjuade ansåg vara ett 

måste i frågan om hur man skulle främja arbetet mot en hållbar utveckling framöver, medan 

en lika stor del ansåg att det krävs en uppmuntran till användning av miljövänliga 

alternativ, för att lyckas uppnå en hållbar utveckling. Uppmuntran är en viktig faktor då ett 

beteende ska förändras enligt Gardner (1996), och att uppmuntra med exempelvis pengar 

skulle kunna ses som en form av styrmedel.  

 

För att kunna lösa miljöproblemen menade en del att det är av betydelse att lyckas arbeta 

över gränserna och lyckas samarbeta mellan olika kompetenser, då många av 

miljöproblemen är globala och berör alla som lever på vår jord (Brännlund et al, 1998).   
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Diagram 7. Åsikter i frågan om hur man skulle kunna jobba med miljö och hållbarhet framöver. De olika 

åsikterna redovisas på y-axeln, medan procentandelen av svarande med liknande åsikter redovisas på x-axeln 
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Framtida synsätt på miljö och hållbarhet  
Av de 46 tillfrågade var det 40 som besvarade frågan. 

 

Några menade att vi successivt börjar bli medvetna om våra levnadsvanor och deras 

samband och därför kommer synen på miljö och hållbarhet att förbättras, medan en del 

menade att det inte kommer att ske någon förändring förrän människan ser indikatorerna 

eller drabbas av någon form av katastrof som kan härledas till ett ur miljösynpunkt 

ohållbart levnadssätt. Händer det ingenting kommer inte synen på miljö och hållbarhet att 

ändras nämnvärt, menade några av de intervjuade. 

 

Vidare menade några av nyckelpersonerna i SEkom att det finns hopp om att det inom en 

snar framtid kommer en ny medveten generation som genom utbildning i grundskolan har 

förståelse för miljöproblemen och syftet med en hållbar utveckling. Läroplanen för 

grundskolan i dag har obligatorisk miljöundervisning inlagd och under mål att uppnå i 

grundskolan kan utläsas: 

 Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 

sammanhang 

• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö. 

(Läroplan, Lpo94) 

Jämfört med tidigare läroplaner, lgr69 och lgr80 har miljöundervisningen fått något större 

utrymme i skolan (Myndigheten för skolutveckling). 

 

Av dem som kommit till tals i frågan har några svarat att fokus kommer att läggas på 

folkhälsan och kopplingar till miljön kommer att göras och därför kommer synen på miljö 

och hållbarhet att ändras, eftersom människan kan relatera till sig själv och sitt eget 

välmående.  

 

Precis som mycket annat kommer även synen på miljö och hållbarhet att styras av politiska 

prioriteringar och den ekonomiska utvecklingen. Finns det pengar kommer miljön att 

värdesättas och prioriteras på ett annat sätt än då det inte finns några pengar. 
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I fråga 9, Varför? framförde några av de svarande att miljön snart kommer att få ett pris i 

och med att vi kommer att drabbas av fler och fler katastrofer. Vi kommer att bli mer 

miljömedvetna och vi vill i grund och botten bo i en hälsofrämjande miljö, trodde 

Grenholm (skriftligen 2004-03-22).  

 

Synen på miljö och hållbarhet kommer att ändras då människan kan koppla miljön till det 

egna jaget, då hon inser att hon är beroende av miljön och naturen. Det kan vara allt ifrån 

att lyckas klargöra och förmedla naturens rekreationsvärde till att visa på sambanden 

mellan en fungerande naturmiljö och människans överlevnad. 

 

De som svarade att de inte tror att synen kommer att förändras, menade att det är på grund 

av att det inte finns något allmänintresse. Fria spekulationer och amatörmässiga 

observationen av dagens samhällstruktur skvallrar om ett allt mer hektiskt liv, där vi 

generellt strävar efter bland annat ekonomisk tillfredsställelse och i all hast bortser från de 

faktorer som är grundläggande för vår existens, det vill säga vår koppling till den 

livsviktiga naturen.   
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SEkoms inriktning 
En del av de som uttryckt sin åsikt i frågan om SEkoms inriktning framöver tyckte att 

SEkoms nuvarande nätverksfunktion och kommunala erfarenhetsutbytet är bra och bör 

bibehållas. I diagram 8 redovisas fyra liknande åsikter; lobbyverksamhet, vara med och 

påverka, driva miljöfrågorna uppåt mot regering och riksdag samt att vara 

opinionsbildande. Dessa kan tolkas på liknande sätt och tillsammans skulle detta innebära 

att SEkoms viktigaste roll enligt de intervjuade var att driva miljö och hållbarhetsfrågorna 

uppåt och ta ställning i angelägna frågor. 

 

En obetydlig del av de svarande var inte säkra på om SEkom behövs i dag, eftersom det 

pågår ett viktigt nationellt miljöarbete med de 15 miljömålen och SEkoms roll tycks vara 

utspelad. Som motvikt ansåg andra det betydelsefullt att se SEkoms roll i miljömålsarbetet 

och vad föreningen kan göra för kommunerna i just det konkreta miljömålsarbetet.  

 

Miljömålsarbetet är aktuellt nu och kommer även att vara aktuellt framöver, det är därför 

viktigt att SEkom försöker ge stöd åt kommunerna i sitt miljömålsarbete och precis som nu 

ta fram goda exempel för de olika miljömålen inom olika regioner i Sverige. En större stad, 

exempelvis Stockholms kommun har inte samma problem och behov som en kommun med 

mindre samhällen i Sverige. En kommun med stora jordbruksarealer har inte samma behov 

som en kommun med mycket skogsbruk, likaså finns det skillnader i behov av hjälp och 

stöd i miljöarbetet mellan en kustnära kommun och en kommun inne i landet.  

 

Det är viktigt för SEkom att verkligen försöka prioritera kommunala angelägenheter och 

attförsöka ha en stödjande och hjälpande funktion för alla medlemskommuner. Förslagsvis 

kan SEkom jobba med olika frågor olika verksamhetsår i olika regioner med kommuner 

som har samma problemställning och vara någon form av referensbank åt kommunerna i 

det aktuella miljömålsarbetet. SEkom kan till exempel bilda mindre nätverk mellan 

liknande kommuner för att få det effektiva erfarenhetsutbyte som SEkom eftersträvar.   

 

För en del av de intervjuade var det också betydelsefullt att SEkom tydligt klargör vad 

föreningen strävar mot och arbetar för, samt att det verkligen syns att man är en 

ekokommun och att man jobbar enligt SEkoms koncept.  
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En liten del menade att man inte bara ska kunna vara med och inte göra något, utan de 

tyckte att föreningen ska vara tvingande. Det ska vara status att vara med i SEkom och det 

måste krävas satsningar och engagemang från kommunerna så att inte idén med SEkom 

förfelas, menade Jonsson (2004-04-22). 

 

En annan åsikt som kom upp beträffande de kommuner som inte är så aktiva var att SEkom 

bör hjälpa till och visa på goda exempel och i positiv anda försöka få andra att förstå att 

man tjänar på att vara med i föreningen och att vara hållbar. Westberg-Jönsson säger:  

 

Jag tror inte på en organisation som går ut med pekpinnen och säger: ’Gör inte så här’. 

Jag tycker att man ska arbete på ett positivt sätt inte på dåliga exempel. Jag vill inte att 

SEkom ska bli en fördömande organisation som går ut och säger dåliga saker. Jag 

tycker att vi ska säga bra saker! Saker som är framåtsyftande och positiva och ge 

människor råg i ryggen att arbeta vidare.  

(muntligen, 2004-03-30)  

 

Vidare ansåg några att SEkom bör söka upp de kommuner som inte är så verksamma och 

fråga vad som är problemet för att de inte jobbar aktivt med miljöfrågorna. Det är viktigt att 

medlemmarna känner stöd i det arbete som utförs i kommunerna. Ibland kanske tiden är en 

bristvara eller så finns det inte det politiska stöd i kommunen för att ett hållbart arbete ska 

bedrivas i alla verksamheter. 

 

De gröna nyckeltalen är ett bra sätt att få feedback på det man gör. Vidare är feedback ett 

bra sätt att motivera till fortsatt arbete. Vad som är viktigt med feedback är att det ska vara 

lätt att förstå samt att man ska kunna känna en personlig förankring till feedbacken 

(Gardner et al, 1996). De gröna nyckeltalen visar att det miljöarbete kommunen lagt ner har 

gett resultat. Det är därför viktigt att SEkom fortsätter att utveckla nyckeltalen och i 

samarbete med kommunerna tar fram fler nyckeltal som är väsentliga i miljöarbetet för att 

behålla motivationen ute i kommunerna.   
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Vilken inriktning bör SEkom som förening ha?
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Diagram 8. Åsikter i frågan om vilken inriktning SEkom bör ha. De olika åsikterna redovisas på y-axeln, 

medan procentandelen av svarande med liknande åsikter redovisas på x-axeln 
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Prioriterade områden för SEkom 
Av de 46 tillfrågade var det 42 som svarade på frågan. 

Det finns två svar som dominerar denna fråga och det är att behålla bredden inom 

föreningen samt med folkbildning. Bredden är viktig för att SEkom ska kunna ha den totala 

kompetensen en sådan här förening ska ha (Wenmann, muntligen 2004-03-24). 

 

Beroende på kommun blev svaren olika avseende vad kommunen har för problem eller 

vilket miljöområde som prioriteras i kommunen just för tillfället. Vatten, luft och energi är 

områden som anses viktiga att arbeta med framöver för SEkom. Vidare ansågs också 

beteende och attitydförändringar, transport och trafik vara av vikt. 
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Diagram 9. Åsikter i frågan om vilka områden  SEkom bör prioritera. De olika åsikterna redovisas på y-

axeln, medan procentandelen av svarande med liknande åsikter redovisas på x-axeln 
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Genom att återkoppla till frågan om vilka områden som är viktiga att arbeta med framöver 

har det redan tidigare konstaterats att föreningens medlemmar ansåg att klimat frågan är 

viktig och även övrigt miljöarbete som kan förknippas med de 15 nationella miljömålen 

som riksdagen har fastslagit. Därför skulle SEkom med fördel kunna vara någon form av 

referensbank åt kommunerna i det aktuella miljömålsarbetet. 

 

Vad som också kom upp var att SEkom bör lobba för att stärka kommunens miljöarbete och 

hjälpa till att komma över de hinder som finns ute i kommunerna. Det kan vara ekonomiska 

hinder eller hinder som skapas av kommunala och politiska prioriteringar. Gardner menar 

att det är en förutsättning att visa på möjligheter och komma över barriärer för att kunna 

åstadkomma ett faktiskt handlande (Gardner et al,1996).   
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Utvärdering av SEkoms nuvarande verksamhet 
 

Av de 46 som deltog i undersökningen svarade 42 på frågan om SEkoms nuvarande 

verksamhet. Frågan har i vissa fall endast besvarats som Ja eller Nej, medan andra gånger 

har gett ett positivt svar, följt av förslag på förändring. Tre stycken svarade att de inte vet 

för de inte är tillräckligt insatta i vad föreningen gör och står för. 

 

Tycker du att Sekoms nuvarande verksamhet är rätt?
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 Diagram10. Antal svarande per svarsalternativ angående riktigheten i SEkoms  

 nuvarande verksamhet 

 

Förslagen om vad SEkom kan göra och bli bättre på var många. Många tyckte att SEkom 

bör bli en mer offensiv och professionell förening samt vara tydligare i vad det är för 

verksamhet SEkom bedriver, då de ansåg att föreningen ska betraktas som seriös. Eftersom 

tre av de tillfrågade medlemskommunerna i SEkom inte visste vad föreningen gör och står 

för, bör SEkom prioritera att tydliggöra sitt budskap.  

 

En stor del av medlemskommunerna ville att det ska synas och märkas att man är en 

ekokommun och därför ansåg även medlemmarna att SEkom bör ställa högre krav på dem 

som anslutit sig till föreningen.  
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Men som Westberg-Jönsson sade (muntligen 2004-03-30) är det kanske viktigare att i 

positiv anda uppmuntra till ett fortsatt miljöarbete ute i kommunerna, än att påpeka vad som 

är fel och vad som inte görs.  

 

SEkom fick positiv respons för införandet av nyckeltalen och en stor del ansåg att 

nyckeltalen bör utvecklas kontinuerligt med åren för att föreningen ska utvecklas i takt med 

hållbarhetsbegreppet. Ytterligare förslag för att SEkom som föreningen ska kunna utvecklas 

var att SEkom bör följa upp och utvärdera det man gör.  

 

I denna fråga av undersökningen föreslogs det vid ett tillfälle att SEkom borde jobba för att 

minska det upplevda glappet mellan politiker och tjänstemän. Ytterligare en röst menade att 

SEkom borde presentera sig mer ute kommunerna, så att alla i kommunen vet att de är en 

ekokommun och att man ska jobba för ett uthålligt samhälle i alla kommunens 

verksamheter. Samtidigt borde SEkom vara en mer offensiv förening som presenterar sig 

för icke ekokommuner och blir mer känd som förening, menade någon. 

 

Vidare fanns det önskemål om att SEkom borde anordna fler utbildningar och 

specialanpassade seminarium för medlemskommunerna och att SEkom borde vara en 

förening med fler resurser. Vid samtal med kontaktpersonerna nämnde många att de tyckte 

det var viktigt att SEkom får en heltidstjänst på kansliet för att kunna vara den förening som 

tar fram goda exempel och som är ett stöd för kommunerna. 
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SEkoms betydelse på kommunal respektive nationell nivå 
Av de 46 som deltog i intervjuerna svarade 45 på frågan om SEkoms betydelse. 

Detta var kanske den viktigaste frågan rörande vad kommunerna känner att de har behov 

av, eftersom SEkom ska vara en stödjande förening i miljö och hållbarhetsarbetet. Frågan 

går in mycket på övriga frågorna beträffande SEkoms verksamhet, inriktning och vilka 

områden SEkom bör prioritera.  

 

Vad som kom upp och vad som ansågs som viktigast var att jobba vidare så som föreningen 

jobbar idag, exempelvis att förmedla goda exempel. Men det fanns även behov och 

önskemål om att föreningen bland annat skulle hjälpa kommunerna i deras miljömålsarbete 

samt även jobba för att skapa resurser till det konkreta miljöarbetet ute i kommunerna, 

genom att hjälpa till att söka bidrag och påverka de politiska prioriteringarna. 

 

Medlemskommunerna ansåg också att SEkom stödjer och inspirerar det kommunala miljö 

och hållbarhetsarbetet genom att anordna intressanta seminarier och workshops och att 

detta borde vidareutvecklas. Genom att anordna specialanpassade seminarium och 

utbildningar för kommuner med liknande behov kan SEkoms strävan mot ett uthålligt 

samhälle effektiviseras.  

 

Vidare fanns det önskemål om att SEkom borde utveckla nyckeltalen och även att anordna 

fler gemensamma projekt för medlemskommunerna. 

 

Ur nationell synvinkel ansåg medlemskommunerna att SEkom borde synas mer och 

förmedla och medvetandegöra värdet av att vara med i föreningen. Detta för att SEkom ska 

kunna få den status föreningen bör ha. 

 

Vad som nämnts tidigare, men som är värt att nämna igen är att medlemmarna tyckte det är 

viktigt att SEkom agerar kommunföreträdare och för fram synpunkter från kommunerna till 

högre instans. 

 

Ett par av de intervjuade ansåg att SEkom borde se värdet av att bygga broar mellan sig och 

universitet, organisationer och statliga verk för att lyckas i sitt hållbarhetsarbete.   
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Faktainsamling 

Konkurrenter 
Runt om i Sverige finns organisationer som jobbar på liknande sätt som SEkom. Ett 

exempel är Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är ett nätverk för kommuner som 

arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser. Nätverket stödjer de deltagande 

kommunerna med att ta fram lokala klimatstrategier och konkreta projekt inom trafik-, 

energi- och bostadssektorn. Idag består nätverket av tolv kommuner och nätverkets mål är 

att till år 2005 bestå av 25 kommuner och till år 2007, 75 kommuner (www.ihe.se). 

Klimatkommunerna är en organisation som är aktuell i det konkreta klimatarbete som 

bedrivs i Sverige. Frågan är om föreningen överlever förändringar inom miljö- och 

hållbarhetsarbetet om då andra miljöhot blir mer angelägna. 

 

Vad som kom upp under intervjun med kontaktpersonerna i SEkom var att SVEKOM, 

Svenska Kommunförbundet, som bland annat jobbar med miljö och hälsa, borde kunna 

ersätta SEkoms verksamhet.  

Svenska Kommunförbundet är en intresse och arbetsgivarorganisation för landets 290 

kommuner. Förbundet har till uppgift att tillvarata kommunernas intressen, främja deras 

samverkan och tillhandahålla dem service.  

En av de väsentligaste uppgifterna för Svenska Kommunförbundet är att bevaka 

kommunernas intressen gentemot staten och att slå vakt om den kommunala självstyrelsen 

(www.lf.svekom.se).  

 

Ytterligare exempel på nätverk som jobbar för hållbar utveckling är HUT Skåne, Hållbar 

Utveckling Skåne. HUT Skåne är en kommunikationsplattform för bland annat kommuner, 

företag, skolor och universitet i Öresundsregionen som vill främja dialogen för hållbar 

utveckling i regionen (www.hutskane.nu).  

Det finns fler organisationer som jobbar för en hållbar utveckling och ”konkurrerar” om 

medlemmar precis som SEkom, men vad som är viktigt att ha i åtanke är att en hållbar 

utveckling är ett måste. En hållbar utveckling är något alla måste sträva efter, kommuner 

som företag och individer. I stället för att se liknande organisationer som konkurrenter, bör 

dessa ses som samarbetspartners för att lyckas i hållbarhetsarbetet, för nuvarande och 

kommande generationer.   
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Vad händer i miljöSverige? 
Den 22 april 2004 gav regeringen ut en reviderad skrivelse för en svensk strategi för hållbar 

utveckling. Strategin har tre utgångspunkter som kan sammanfattas med att hållbar 

utveckling måste integreras i alla politikområden och att ett globalt och regionalt samarbete 

måste komma tillstånd för att lyckas med hållbarhetstankarna. Vidare krävs det ytterligare 

nationella insatser för att nå framgång med hållbarhetsarbetet.  

Strategin innefattar åtta kärnområden som regeringen ska arbeta utifrån:  

 

• Framtidens miljö 

• Begränsa klimatförändringarna 

• Befolkning och folkhälsa 

• Social sammanhållning, välfärd och trygghet 

• Sysselsättning och lärande i ett kunskapssamhälle 

• Hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft 

• Regional utveckling och regionala förutsättningar 

• Utveckling av ett hållbart samhällsbyggande 

(Skr. 2003/04:129) 

 

Det är viktigt att se till vad regeringen tänker satsa på och vad som prioriteras från 

politikerna sida och utifrån detta jobba på ett liknande sätt i SEkom. För SEkoms del är 

framförallt följande punkter aktuella: 

 

• Framtidens miljö 

Det övergripande målet med den nationella miljöpolitiken är att nuvarande och 

kommande generationer ska ha möjlighet att leva i en god miljö. Grunden för den 

nationella miljöpolitiken utgörs av de femton nationella miljökvalitets målen som 

fastställdes 1999 av riksdagen.   

För SEkoms del är det viktigt att arbeta med de femton miljömålen och försöka jobba med 

olika mål olika verksamhetsår.   
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• Begränsa klimatförändringarna 

Vikten av att begränsa utsläppen av växthusgaserna har hög prioritet på många 

politiska dagordningar i miljösammanhang och som även framkom av 

intervjustudien ansågs klimatproblematiken vara ett område som borde prioriteras. 

Klimatet bör också ha hög prioritet hos SEkom. Det finns organisationer som jobbar med 

klimatproblematiken enbart, så som klimatkommunerna, men det är ändå viktigt att SEkom 

jobbar aktivt med klimatproblematiken. Det är ett brännande område och därför bör SEkom 

förslagsvis prioritera klimat, energi och transport de kommande verksamhetsåren. 

 

• Befolkning och folkhälsa 

I regeringens skrivelse (Skr. 2003/04:129) nämns bland annat vikten av folkhälsa, 

befolkningsutveckling, arbetsliv och livsmedel för att kunna utvecklas hållbart.  

 SEkom bör i sitt arbete få in hälsoperspektivet för att kunna jobba med tidsenliga frågor. 

Folkhälsa kan förslagsvis kopplas till alla områden SEkom väljer att prioritera de olika 

verksamhetsåren.  

 

• Utveckling av ett hållbart samhällsbyggande 

Samhällsbyggande innefattar bland annat bebyggelse, infrastruktur, energiförsörjning 

och anläggningar och måste präglas av en helhetssyn där ekologiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella aspekter vävs samman (Skr. 2003/04:129). 

  

De övriga punkterna är också av vikt för en hållbar utveckling och bör inte åsidosättas.  
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SWOT-analys  
Här nedan listas SEkoms svagheter, styrkor, möjligheter och hot utifrån den genomförda 

omvärldsanalysen. Analysen är långt ifrån komplett och bör diskuteras fram inom 

föreningen med alla medlemskommuner för att man ska få en riktig bild av föreningens 

tillstånd.  

 

 

 

STYRKOR   SVAGHETER  

 
 
 
 
 
 
 

 MÖJLIGHETER  HOT 

 • Bredd 
• Föra fram  
kommunernas talan 
• Nätverk 
• Erfarenhetsutbytet 
 
 

• Syns dåligt 
• 50% kanslitjänst 
• Grundbultarna är 
 ekologiskt inriktade 
• Ej tvingande 

• Medlemmarna  
 tappar intresse 
• Politiska 
 prioriteringar 

• Fler medlemmar 
• Utvecklas 
• Samarbete 
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 Sammanfattande diskussion  

Scenarier 

Val av scenarier 
Jag grundar scenarierna på de synpunkter som kom upp genom intervjuerna och som 

tolkades som viktiga för SEkom att ta i beaktande. Det handlar om vad föreningen har för 

möjligheter och vad SEkom kan göra internt för att passa in i omvärlden, det vill säga till 

Sveriges kommuner, så väl Ekokommuner som icke Ekokommuner.  

Genom SWOT-analysen åskådliggjordes SEkoms svagheter, vilket är något föreningen 

själv kan påverka och åtgärda för att SEkom ska kunna behålla sina medlemmar och 

överleva som förening. 

 

Många ansåg att SEkoms verksamhet är rätt men att det behövs ett ökat stöd till 

kommunerna, framförallt de små kommunerna. För att kunna ge stöd åt kommunerna 

behövs det fler träffar, fler seminarium, fler förslag på goda exempel vilket i sin tur kräver 

någon som styr upp allt i större omfattning är idag. En svaghet var att 

medlemskommunerna ansåg att kanslitjänsten inte är tillräcklig, vilket diskuteras i scenario 

1. 

 

Tidigare nämndes några organisationer som jobbar på liknande sätt som SEkom, däribland 

Klimatkommunerna. Skillnaden är att Klimatkommunerna endast inriktar sin verksamhet 

mot utsläppsreducering av växthusgaser. SEkom är en förening som går ut på bred front 

och behandlar diverse miljö och hållbarhetsfrågor. Frågan är om det är bra eller dåligt att 

vara bred. Detta diskuteras i scenario 2. 

 

Ytterligare åsikter som bör beaktas och som kan vara av vikt för SEkom är hur andra 

betraktar organisationen. Föreningen måste ses som seriös om den ska lyckas behålla sina 

medlemmar och ha den funktion föreningen bör ha. För att föreningen ska betraktas som 

serös förväntas SEkom låta ord bli handling och då kan det i vissa fall vara så att föreningen 

kommer att tvingas ställa högre krav på sina medlemskommuner. Hur detta skulle kunna 

påverka SEkom diskuteras i scenario 3. 
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Scenario 1 
Låt säga att SEkom utökar sin kanslitjänst för att kunna öka sitt stöd till kommunerna och 

deras miljöarbete.  

Om kanslitjänsten ökar, ökar stödet till medlemskommunerna. Om stödet ökar, ökar 

intresset för att vara med i SEkom. Om intresset för att vara med i SEkom ökar kommer 

förmodligen antalet medlemmar att öka i föreningen. Då SEkom får fler medlemmar 

kommer även SEkoms möjlighet att påverka att öka. Då SEkom ökar sin möjlighet att 

påverka ökar intresset för att vara med.  

 

Om kanslitjänsten ökar kommer även medlemsavgiften att behöva öka för att täcka upp 

kostnaden för tjänsten. Om medlemsavgiften ökar är det kanske inte längre ekonomiskt 

försvarbart att vara medlem i SEkom och intresset för att vara med minskar. Detta är inte ett 

givet samband, men risken finns att mindre kommuner avsäger sig medlemskapet på grund 

av höga kostnader. Om intresset för att vara med minskar, kommer även antalet medlemmar 

att minska och följden blir att möjligheten att påverka också kommer att reduceras. 

   

Det är viktigt att SEkom hittar en bra balans mellan kostnader för medlemmar och vad 

medlemmarna får som utbyte av att vara med i föreningen. För små kommuner måste det 

vara ekonomiskt försvarbart att vara med i SEkom. I ekonomiskt tuffa tider prioriteras ofta 

annat än miljöarbete i 

kommunerna.   

Stöd till 
medlemmarna

Kostnad för 
medlemmarna

Intresse för 
att vara med

Antal 
medlemmar

MedlemsavgiftKanslitjänst

Möjlighet
att påverka

Utgift
SEkom

Inkomst
SEkom

+

+

+

+
+

+
+/- ?

+
+/-?

+

+

+

+

+

-

 

Samtidigt är det viktigt att 

SEkom inte tappar de små 

kommunerna i sitt arbete, 

eftersom det förmodligen är 

dessa som är i störst behov av 

bollplank och stöd i sitt miljö- 

och hållbarhetsarbete. 

 
                 

               Fig. 4. CLD i frågan om kanslitjänsten och hur det påverkar SEkom 
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Scenario 2 
Här antas att SEkom inte riktar in sig på ett visst områden inom miljö och hållbarhet, utan 

behåller eller utökar sin bredd. 

 

Om SEkom ökar sin bredd, kommer SEkom ha möjlighet att hantera fler problem ute i 

kommunerna och medlemskommunerna får stöd i fler miljö- och hållbarhetsfrågor. Till 

följd av ett ökat stöd kommer intresset för att vara med i SEkom att öka. Då intresset ökar, 

ökar även antalet medlemmar och SEkoms möjlighet att uttala sig i angelägna frågor stiger.  

 

SEkom har fördel av att vara bred, eftersom SEkom då har större möjlighet att anpassa sig 

till eventuella förändringar som sker i omvärlden. Om SEkom ses som en flexibel förening 

med möjligheter att hantera nya problem inom miljö och hållbarhet, kommer intresset för 

att vara medlem i SEkom att öka.  

 

Vad som bör tas i beaktande är att det finns risk för att SEkoms bredd gör att kompetensen 

kan minska. Om kompetensen i föreningen minskar, reduceras även intresset för att vara 

med i föreningen som i sin tur ger ett minskat antal medlemmar och minskad möjlighet att 

påverka. 

För SEkoms del är det viktigt att upprätthålla kompetensen i föreningen för att bibehålla 

intresset bland medlemskommunerna att vara med. 

Bredd

Kompetens

Möjlighet att hantera
fler problem i 
kommunerna

Känsla av stöd
i miljö och hållbarhets

arbetet

Intresse för att 
vara med

Antal medlemmarMöjlighet att uttala
sig i angelägna

frågor

+

+

++

+

+/- ?

+

+
++

+

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.  CLD beträffande SEkoms inriktning   
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Scenario 3 
I scenario 3 poneras att SEkom ställer högre krav på sina medlemskommuner. 

Om SEkom ökar kraven på medlemmarna i föreningen skulle seriositeten öka, vilket i sin 

tur innebär att föreningen får ökat gehör för sina åsikter. Vidare skulle detta innebära att 

intresset för att vara med i föreningen ökar och därigenom även antalet medlemmar. Genom 

att generera fler medlemmar skulle detta kunna öka arbetet för ett mer hållbart samhälle. 

Ökade krav på föreningens medlemmar skapar ett ökat arbete och engagemang i 

kommunen och detta innebär i sin tur att arbetet för ett mer hållbart samhälle ökar.  

SEkoms krav på
medlemmarna

Arbete och
engagemang i
kommunerna

Seriositet 

Antal medlemmar

Gehör för 
sina åsikter

Intresset för 
att vara med

Arbetet för
ett mer hållbart

samhälle

+

+

+

+

+

+/- ?

+

+

+
+

+
+

 
Fig.6.  CLD i frågan om kraven på medlemskommunerna från föreningen     

 

Vad som är tveksamt i det fall då SEkom ställer högre krav på sina medlemmar är huruvida 

antalet medlemmar direkt skulle öka eller minska som en följd av ökade krav. En del 

kommuner skulle kanske dra sig ur på grund av att de inte känner att de har tid eller pengar 

för att lyckas uppfylla de krav föreningen ställer. Om ett ökat krav på kommunerna innebär 

en minskning av antalet medlemmar kommer också arbetet för ett mer hållbart samhälle ur 

SEkoms synvinkel att minska. Då antalet medlemmar minskar kan också seriositeten hos 

föreningen minska.  

 

För SEkoms del är det av vikt att beakta och tänka över ovanstående aspekter för att inte 

tappa medlemmar på vägen om man ökar kraven. Att vara med i SEkom är för att 

kommunerna har ett gemensamt mål; en hållbar utveckling. Det bör inte handla om en 

 43
 



tävling eller om vem som är bäst och vem som inte får vara med längre, det handlar om en 

nödvändig utveckling mot ett uthålligt samhälle. De kommuner som hamnar på efterkälken 

bör aktivt sökas upp och SEkom kan då diskutera problemen och ge stöd och förslag på 

åtgärder för att uppfylla kraven föreningen har på sina medlemmar.  

Vad som är ytterst viktigt är dock att SEkom ställer rimliga krav på sina medlemmar. Så 

som några uttryckte det i intervjun: ”man ska inte bara kunna vara med utan att göra något.”  

SEkoms framtida roll 
SEkom kan bestämt ha en viktig roll i miljö och hållbarhetsarbetet i Sverige. SEkom bör 

vara en förening som har god framförhållning och lyssnar av kommunernas behov och vad 

som är aktuellt på området för att föreningen inte ska tappa sina medlemmar.  

 

Vidare bör SEkom fortsätta med att kommunicera goda exempel. Anordna regionsträffar 

med erfarenhetsutbyte och behandla det som är viktigt för de olika regionerna med 

exempelvis intressanta och väsentliga föreläsningar. Framför allt är det viktigt för de små 

kommunerna att känna stöd i sitt miljöarbete.  

 

SEkom bör i stället för att se andra liknande organisationer som konkurrenter, se dessa som 

möjligheter till samarbete. Samarbete bör också bedrivas med universitet och högskolor, 

där det finns goda möjligheter till utvärdering samt hjälp i mindre projekt.  

 

SEkom som ett nätverk kommer alltid att behövas för de kommuner som vill jobba med 

miljö och hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ingenting man uppnår, utan istället ett 

arbete som hela tiden förändras. Här är det viktigt att hela tiden ha engagerade kommuner 

och resurser för att kunna se vad som är viktigt att jobba med i morgon för att vara en 

förening att räkna med. Miljöarbetet kommer alltid att förändras och i framtiden kommer 

det säkert att vara andra frågor inom miljö och hållbar utveckling som blir aktuella.  Det är 

därför viktigt att SEkom inte knyter fast i gamla spår, utan förnyas med behoven ute i 

kommunerna. 

 

För SEkoms del är det viktigt att hela tiden jobba inom rätt område. De närmaste åren bör 

SEkom med fördel inrikta sig mot klimat, energi och transport, eftersom dessa är viktiga 

områden enligt medlemmarna. Vidare bör SEkom försöka ta fram konkreta exempel som 

visar på positiva hälsoeffekter vid ett visst miljövänligt beteende, för att höja engagemanget 
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hos medborgarna ute i kommunerna. Medborgarna gör kommunerna och kommunerna gör 

SEkom. I slutänden blir SEkom vad medlemmarna gör föreningen till.  

 

Vidare bygger SEkom sin verksamhet på fem grundbultar. Dessa har hängt med sedan 

föreningen startade 1995 och bör förändras något.  

De fem grundbultarna i SEkoms verksamhet och förslag på förändringar är följande: 

 

• Ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle  

I denna grundbult saknas en viktig aspekt och det är den sociala dimensionen.  

 

• Kretsloppstänkandet 

Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor SEkom jobbar efter idag är beaktansvärda och 

nämns ofta som en viktig del av SEkoms verksamhet. De fyra systemvillkoren känns 

dock något förlegade och lite för ”gröna” för att passa in i dagens hållbarhetsarbete som 

innefattar så mycket mer än bara ekologiska aspekter och bör kanske inte vara enbart 

det som man direkt förknippar SEkom med. 

 

• Tvärsektionell helhetssyn 

För att klara av att skapa ett uthålligt samhälle krävs det framför allt samverkan men 

också kunskapsutbyte och utveckling över sektorsgränserna i samhället; företag, affärer, 

hushåll, organisationer, det vill säga all verksamhet i kommunen, men också mellan 

kommuner och i olika regioner. 

 

• Dynamo modellen 

I några av intervjuerna har det ibland uppfattats som att det politiska stödet inte finns i 

kommunen, vilket är ett måste i en ekokommun. Det är viktigt att verkligen se till att 

alla i kommunen är engagerade och jobbar med miljöfrågor i alla verksamheter. Detta 

är, som tidigare påpekats en förutsättning för att kommunen ska kunna skapa en hållbar 

utveckling.  

 

 

 

 

• Modellkommuner 
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För att SEkoms medlemskommuner ska kunna vara modellkommuner, måste ord 

verkligen leda till handling ute i kommunerna. Fungerar inte miljö och 

hållbarhetsarbetet i en ekokommun, är den femte grundbulten inte aktuell att ha med. 

I frågan om hur arbetet med miljöfrågorna bör bedrivas framöver var det några som 

svarade: ”Ja, om jag bara vetat det…” 

 

Och det är ju en fråga om hur vi ska göra. Att vi ska göra något är klart för de flesta trots att 

vi blundar, men hur, det är den viktiga frågan.  

Det finns inga svar för det är svårt att veta vad som kan komma att hända i morgon. Men vi 

kan göra vissa antaganden, ha olika förberedelser och redan nu försöka förebygga det som 

vi tror kan bli ett hot för att klara den hållbara utvecklingen.  

Problem med metodval och tillvägagångssätt  
I en omvärldsanalys finns det inga direkta regler eller metoder att jobba efter, vilket kan 

uppfattas som mindre vetenskapligt. Man gör spaningar i omvärlden och försöker fånga upp 

signaler på vad som kommer att hända i framtiden. Att prediktera framtiden är det ingen 

som kan och därför bygger omvärldsanalysen på antaganden. Man bör vara medveten om 

att jag i mitt uppsatsarbete kan ha uppfattat signaler fel eller spanat i fel områden.  

 

Beträffande intervjuerna har frågorna ställts som öppna frågor, vilket kan innebära problem 

i tolkningen av frågor (Kvale, 1997). Öppna frågor innebär att det inte finns angivna 

valbara svarsalternativ, vilket innebär en del problem då många svarat olika men ändå haft 

liknande tanke. Vidare fann tyvärr inte alla de intervjuade det så intressant att besvara 

frågorna särskilt utförligt, medan andra har valt att svara mycket utförligt. Detta har gjort 

att de fått med så mycket mer i sitt svar, vilket gör det svårt att sammanställa resultaten 

lättöverskådligt. Framför allt var det svårt att redovisa de sista frågorna beträffande SEkoms 

inriktning och verksamhet och vilka områden SEkom bör prioritera eftersom frågorna till 

viss del går in i varandra.  

 

Även på grund av den uppsatta tidsramen begränsades de muntliga konversationerna till 27 

st och övriga 19 svarade via mail. Men med stöd från mina handledare fann vi att 

underlaget var tillräckligt för att bygga en omvärldsanalys. 
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Sammanfattande slutsatser 
 

Genom mina intervjuer har jag kommit fram till följande avseende hur Sveriges 

ekokommuner ser på frågor om miljö och hållbarhet (1-4), samt vilken roll SEkom kan ha i 

samhället (5-7). 

 

1.  Genom Agenda 21 har miljöarbetet kommit att mer inriktas på ”hållbar utveckling” 

och i detta begrepp inryms så mycket mer än bara miljö. Faktorer som social 

hållbarhet, ekonomisk och kulturell hållbarhet måste också vägas in för att man ska 

kunna uppnå en hållbar utveckling. 

 

2.  Tyvärr tycks miljöarbetet ha stannat av på en del ställen i Sverige och kommunerna 

uppfattar ett minskat engagemang och intresse bland invånarna, även bland tjänstemän 

och politiker. 

 

3.  I framtiden måste miljö och hållbar utveckling kopplas mer till människan för att 

göra begreppet identifierbart på individnivå. I detta sammanhang kommer människan 

och hennes hälsa att sättas i centrum. Det är ett sätt att nå ut till den enskilde individen 

i samhället och få henne att inse vikten av att ta den hållbara utvecklingen på allvar.  

 

4. Utsläppsreducering av växthusgaser är ett område som är i ropet för tillfället.   

 

5. SEkom bör fortsätta arbeta för ett mer hållbart och miljöanpassat samhälle och 

SEkom ska vara en förening att räkna med i detta hållbarhetsarbete.  

 

6. SEkom bör försöka få så många kommuner som möjligt att gå med i SEkom, för att 

kunna arbeta för ett hållbart och uthålligt samhälle. Man bör dock överväga att höja 

kraven på medlemmarna och aktivera dem mer. 
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7. SEkom bör fortsätta arbeta på bred front och jobba utifrån de 15 nationella 

miljömålen.  

• Vissa mål bör prioriteras olika verksamhets år. Nu och framöver är uppenbarligen 

reducering av växthusgaser ett område som är aktuellt. 

• Anordna regionträffar med erfarenhetsutbyte och behandla de som är viktigt för 

regioner med liknande problem.  

• SEkom bör etablera samarbete med bland annat organisationer, myndigheter och 

universitet.  

• Fortsätta med goda exempel, föreläsningar, seminarium och vara en inspirerande 

förening. 

• SEkom bör visa på att kommuner kan tjäna på att vara hållbara. 

• Hjälpa och stödja kommuner med att söka projektpengar, påverka politiska beslut 

och föra kommunernas talan. 

• Försöka koppla hållbarhetsarbetet mer till folkhälsa och sociala faktorer. 

• SEkom bör också utveckla sina nyckeltal och få in fler indikatorer som även lyckas 

mäta sociala aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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Förslag på fortsatta studier 
 

Genom mitt arbete konstaterar jag att det finns många arbetsområden som skulle kunna 

följas upp och belysas ytterligare. Främst vill jag peka på: 

• Förslag på kontinuerlig omvärldsanalys och hur ska det gå till? 

• Hur uppfattas SEkom av andra kommuner, verksamheter och organisationer 

• Hur SEkom kan utveckla sina nyckeltal och utforma hållbara nyckeltal, som visar 

på social och ekonomisk hållbarhet 
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