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Förord 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Daniela Argento som under hela resans gång 

visat stort intresse och engagemang för vår undersökning. Det har varit en hektisk och 

stressfull period men med din hjälp har vi lyckats vända det till en lärorik och insiktsfull 

upplevelse. Vi vill även rikta ett stort tack till vår medbedömare Caroline Aggestam 

Pontopiddan och våra opponenter för den konstruktiva kritiken som bidragit till en bättre 

uppsats.  

Vi vill särskilt tacka våra respondenter som på ett mycket öppet och trevligt sätt har tagit 

emot oss samt genom medverkan på intervju bidragit med värdefull information.  

Vi vill även tacka våra familjer och vänner för att de under den här hektiska perioden har 

visat stöd och förståelse samt gett oss hopp när vi behövt det som mest. 

Slutligen vill vi tacka varandra för alla outhärdliga, långa, förvirrande och skrattfulla 

dagar. Det har varit en utmanande resa som endast varit möjlig att avsluta med varandras 

hjälp och stöd.  

Tack till samtliga! Utan er hade undersökningen inte varit möjlig.  

 
  



	

 

Abstrakt  

I dagens samhälle finns det ett stort behov av att arbeta hållbart på flera olika 

samhällsnivåer, inte minst på lokal nivå. Vid stadsutveckling är det viktigt att 

kommunerna arbetar utifrån den ekonomiska-, miljömässiga- och sociala dimensionen för 

att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Eftersom stadsutveckling syftar till att skapa 

en god levnadsstandard för samtliga kommuninvånare är det viktigt att invånarna är 

delaktiga i hållbarhetsarbetet. En viktig del i hållbarhetsarbetet är att skapa ett effektivt 

samspel mellan kommunens intressenter som skapar förutsättningar för kunskapsutbyte 

och integration, vilket i sin tur leder till utvecklingen av ett bättre samhälle. Dessutom bör 

kommuner vara kapabla till att integrera människor med varierande etiska, religiösa och 

socioekonomiska bakgrunder i den hållbara staden. Syftet med studien är att undersöka 

den inbyggda komplexiteten med att engagera intressenter i det kommunala 

hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling. 

Eftersom studien syftar till att ge en ingående beskrivning av studiens problemområde har 

en deskriptiv forskningsstrategi valts. Studien bygger på en abduktiv ansats och 

forskningsmetoden är av kvalitativ karaktär. Empirisk data har insamlats genom 

semistrukturerade intervjuer med fem respondenter från två kommuner samt genom 

innehållsanalyser av information på kommunernas hemsidor och årsrapporter. 

Studiens slutsatser är att samverkan mellan kommuner och deras intressenter är 

nödvändig för att utveckla en hållbar stad. Dessutom pekar resultatet på att utvärdering av 

den sociala aspekten inom hållbarhetsarbetet är en viktig komponent som behöver 

utvecklas och anpassas för att underlätta uppföljningsarbetet. Härutöver är slutsatsen att 

kommuners kommunikation med invånarna behöver anpassas och utvecklas utifrån 

invånarnas behov för att underlätta informationsutbyte mellan parterna.  

  



	

 

Abstract 

To work sustainably today is of great need at various levels of society, especially at local 

level. Municipalities work with the economic-, environmental- and social dimensions of 

sustainability in order to achieve sustainable urban development. Since urban 

development aims at creating good living standards for city residents, it is important that 

residents are involved in the sustainability work executed by municipalities. An important 

part of sustainability is to create effective interactions among the municipality’s 

stakeholders that create the conditions for knowledge sharing and integration, leading to a 

better society. Furthermore, municipalities need to integrate people with varying ethical, 

religious and socio-economic backgrounds in the sustainable city. The purpose of the 

study is to investigate the complexity of engaging stakeholders in the municipal 

sustainability work with urban development. 

Since the study aims at giving a detailed description of the study problem area, a 

descriptive research strategy was chosen. The study is based on an abductive approach 

and the research method is qualitative. Empirical data has been gathered through semi-

structured interviews with five respondents from two municipalities and through content 

analysis of information disclosed in municipal websites and annual reports. 

The study’s conclusions are that cooperation between municipalities and their 

stakeholders is necessary to develop a sustainable city. The results also indicate that the 

evaluation of the social aspect of sustainability is an important component that still needs 

to be developed. Measuring social sustainability is a condition to achieve impactful 

results with sustainability work. Lastly, the study clearly shows that municipalities’ 

communication with residents needs to be constantly developed based on the needs of 

residents to facilitate an effective information exchange. 
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1. Inledning 
Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning av hållbarhetsarbetet och dess olika aspekter 

samt med att förklara vikten av hållbarhetsarbete vid samhällsutveckling inom den 

offentliga sektorn. Därefter förs en diskussion kring hur man utvecklar samhället hållbart 

utifrån olika perspektiv och hur viktiga intressenterna är vid samhällsutveckling, vilket 

leder till studiens syfte och sedan forskningsfrågan. Slutligen presenteras studiens 

upplägg och struktur.   

 

1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle finns det ett stort behov av att arbeta hållbart på flera olika 

samhällsnivåer. Syftet med att arbeta hållbart är att minska på klimatpåverkan och lämna 

över ett samhälle med färre miljöproblem för den framtida generationen (RUS - 

Länsstyrelserna i samverkan, 2014). Av den här anledningen har staten antagit agenda 

2030 där 17 miljömål utvecklats av Förenta Nationerna (FN) (Regeringen, 2016). Utöver 

de internationella miljömålen har Naturvårdsverket utvecklat 16 nationella 

miljökvalitetsmål (Sveriges miljömål, u.å). Både de nationella- och internationella 

miljömålen är ett viktigt verktyg i arbetet för hållbarhetsutveckling. Det är särskilt viktigt 

att implementera agenda 2030 i det lokala hållbarhetsarbetet där kommunen bär det 

samlade ansvaret för att uppnå en god levnadsmiljö. Kommunerna bör bryta ner de 

nationella- och internationella miljömål för att formulera en lokal politik som utgår från 

respektive kommuns förutsättningar och behov. Eftersom kommunerna ansvarar för den 

lokala utvecklingen har de stora möjligheter att påverka den hållbara utvecklingen via 

stadsutveckling genom bland annat fysisk planering av mark, vatten och bebyggelser 

inom kommunen (RUS - Länsstyrelserna i samverkan, 2014).  

När kommunen planerar för en hållbar stadsutveckling är det viktigt att arbeta utifrån tre 

olika dimensioner. Kommunen ska arbeta för att uppnå ekonomiska, miljömässiga och 

sociala mål som är långvarigt hållbara (GRI, 2006). Den ekonomiska aspekten innefattar 

ekonomiska beslut hänförliga till värdeskapande aktiviteter som syftar till att motverka 

klimatförändringar och främja allmännyttan. Den miljömässiga aspekten syftar till att 

begränsa miljöförstöring och reducera ingreppet i bland annat biologisk mångfald, luft 
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och vattendrag i sin verksamhet. Den sociala aspekten är den som har en direkt inverkan 

på människorna i samhället där organisationen driver sin verksamhet. Den här aspekten 

behandlar bland annat anställningsvillkor, utbildning samt mångfald och jämställdhet. 

Med det sagt är den sociala aspekten viktig för att skapa en god levnadsstandard för 

individerna i samhället (GRI, 2006).   

Eftersom kommuner arbetar för att skapa en god levnadsstandard för intressenterna i 

samhället är det viktigt att de här intressenterna är delaktiga i hållbarhetsutvecklingen. 

För att få en bättre förståelse för hur intressenter engageras i beslutsfattande vid 

stadsutveckling används en modell. Modellen beskriver hållbarhetsarbetet som en 

process. Processen innefattar delprocesser vilka är, planering, implementering, 

hållbarhetsmått och presentation av hållbarhetsarbetet. En god samverkan mellan olika 

intressentgrupper kännetecknar ett framgångsrikt lokalt miljöarbete. Hållbarhetsarbetet är 

ofta relaterat till samhällets förmåga att bygga infrastruktur och leverera tjänster som 

syftar till att förbättra medborgarnas levnadsstandard vilket är ytterst relevant för 

kommuner i dagens samhälle på grund av att det råder urbanisering (Grossi & Pianezzi, 

2017)  

1.2 Problemdiskussion 
För att en kommun ska utvecklas hållbart ska strategier syfta till att göra staden mer 

kompakt och sparsam på resurser (Vanolo, 2014). Genom att investera i human– och 

socialkapital samt informations– och kommunikationsteknik skapas en ekonomiskt 

hållbar tillväxt och bättre levnadsstandard för invånarna inom kommunen. Många 

forskare betonar även vikten av skapa en styrning där grunden är att skapa delaktighet 

genom att engagera intressenter (Meijer & Bolivar, 2016). Härmed är det relevant att 

engagera medborgarna i skapandet av värderingar och gemensamma mål för att utvecklas 

till ett bättre samhälle (Grossi & Pianezzi, 2017). Meijer och Bolivar (2016) framhäver att 

en viktig del i den hållbara utvecklingen sker genom ett effektivt samspel mellan olika 

intressentgrupper. Samspelet mellan intressentgrupperna skapar goda förutsättningar för 

att skapa utvecklingsprojekt genom kunskapsutbyte som leder till innovativa lösningar.  

Offentliga organisationer stöter på ett flertal problem vid stadsutveckling då de förväntas 

skapa välstånd och innovation men också främja god hälsa och hållbarhet. Städerna ska 
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utvecklas med hänsyn till miljön men samtidigt vara kulturella och livfulla. Utöver det 

här bör växande städer vara kapabla till att integrera individer med varierande etiska, 

religiösa och socioekonomiska bakgrund (Meijer & Bolivar, 2016). Eftersom 

integrationen ökar heterogeniteten ökar därmed behovet av att stärka ansvarighet och 

transparens inom den offentliga sektorn (Grossi & Steccolini, 2014).  Almquist, Grossi, 

Van Helden , och Reichard  (2013)  definierar ansvarighet som en relation mellan en 

aktör som är skyldig att förklara och rättfärdiga sitt agerande för en motstående part.  

Tidigare studier poängterar att den miljömässiga aspekten är den mest implementerade i 

praktiken vad gäller hållbar utveckling. Studien av Vallance, Perkins, Bowring och Dixon 

(2012) visar att de miljömässiga och ekonomiska aspekterna är de som det läggs mest 

fokus på vid stadsutveckling och vid planering av nya utvecklingsprojekt. Vidare skriver 

Vallance m.fl. (2012) om att mått på ekonomisk tillväxt som exempelvis BNP ofta 

används som indikation på utveckling, eftersom de här måtten endast beskriver välstånd 

och materiella tillgångar istället för medborgarnas välmående och prestationer kan 

ekonomiska mått vara ett missvisande mått på utveckling. Utvärdering är komplext inom 

samtliga aspekter av hållbarhetsarbetet. Utvärderingen är svår eftersom det inte finns 

tillräckligt med bra system som kan mäta resultatet av hållbarhetsarbetet vid 

stadsutveckling. Det här medför svårigheter vad gäller att jämföra det faktiska resultatet 

med det önskvärda resultatet (Brorström, Argento, Grossi, Thomasson, & Almqvist, 

2018). 

 Städer tenderar att fokusera på den miljömässiga aspekten eftersom miljövänliga städer 

tros attrahera turister och skapa investeringsmöjligheter bland annat. Ännu en anledning 

till att fokusera på stadsutveckling utifrån en miljömässig aspekt är att uppfylla 

förutsättningarna för att motta bidrag från Europeiska unionen (Vanolo, 2014). Dessutom 

är miljöpåverkan enklare att mäta och redovisa eftersom aspekten är mer objektiv till 

skillnad från den sociala aspekten som tenderar att vara mer subjektiv vilket försvårar 

mätningen av den här aspekten (Vallance m.fl., 2012).   

Å ena sidan bidrar ett uteslutande av vardagsaktiviteter inom den socioekonomiska 

aspekten till att medborgarna inte involveras i stadsutvecklingen vilket inte är hållbart på 

lång sikt. Den socioekonomiska aspekten innebär att medborgarna är delaktiga och 
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formar den miljön de lever och arbetar i (Vallance m.fl., 2012). Författarna menar att en 

stad utvecklas hållbart genom investeringar i humant- och socialt kapital. Å andra sidan 

tydliggör Meijer & Bolivar (2016) att informations- och kommunikationsteknologin är 

kärnan av samtliga aspekter inom hållbarhet och därför är teknologin central för att 

motverka de hållbarhetsproblem som uppstår oavsett vilken aspekt problemet berör. För 

att utveckla städer hållbart kan vardagsprocesser bidra till att ge innovativa lösningar 

genom att sammanslå ekonomiska, miljömässiga och sociala mål i syfte att åtgärda de 

problem som hindrar städer från att bygga bättre stadsområden (Vallance m.fl., 2012).   

Det är särskilt svårt att implementera hållbara mål på en lokalnivå i praktiken (Lombardi, 

Porter, Barber, & Rogers, 2011). För att förenkla implementeringen av hållbara mål inom 

kommunen är det viktigt att identifiera och prioritera intressentgrupper. Tidigare studier 

har betonat vikten av att involvera intressenter i olika beslutsprocesser genom att skapa en 

dialog och en modell som bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan kommunen och dess 

intressenter (Manetti, 2011). Sveriges kommuner och Landsting (2013) har utvecklat en 

delaktighetstrappa i syfte att engagera intressenterna i olika beslutsprocesser, vilket 

presenteras i figur 1. I delaktighetstrappan ingår de olika delarna: information, 

konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande. I takt med urbaniseringen blir det allt 

mer komplicerat för kommuner att involvera och ta hänsyn till samtliga intressenter vid 

stadsutveckling (Meijer & Bolivar, 2016). Komplikationen kan bero på att det är en stor 

variation av intressenter med olika kunskaper och förmågor inom kommunen (Brorström 

m.fl., 2018). Det här medför relevans till att undersöka hur kommuner arbetar för att 

engagera intressenterna i sitt hållbarhetsarbete vid stadsutveckling.  

Figur 1 - Delaktighetstrappa 

                      

 

 
 

Källa: SKL (2013)  



	

12 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommuner engagerar intressenter i 

hållbarhetsarbetet. I studien identifieras de fyra olika faserna inom hållbarhetsarbetet i 

syfte att undersöka hur kommuner engagerar sina intressenter i de olika faserna av 

hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling.  

1.4 Forskningsfråga 
Hur engagerar kommuner intressenter i hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling? 

1.5 Disposition 
Inledningsavsnittet följs av ett andra avsnitt där den vetenskapliga- och empiriska 

metoden beskrivs. I det tredje avsnittet om den teoretiska referensramen förklaras de 

teorier och de begrepp som studien bygger på. I det fjärde avsnittet presenteras resultatet 

av den empiriska undersökningen. Följaktligen sammanväver man resultatet med den 

teoretiska referensramen, vilket leder in läsaren i analysavsnittet. Slutligen presenteras 

studiens slutsatser och förslag på vidare forskning inom ämnesområdet.  
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2. Metod 
I det här avsnittet presenteras och diskuteras valet av den vetenskapliga 

forskningsmetoden som ligger till grund för studien och dess syfte. Därefter ges en 

presentation och diskussion av den empiriska datainsamlingsmetoden samt den 

urvalsmetod som använts under studiens gång. 

2.1 Vetenskaplig metod  
Vår studie bygger på en deskriptiv undersökningsmetod vilket karaktäriseras av att det 

redan finns tidigare studier inom området. Med hjälp av en deskriptiv 

undersökningsmetod kan forskaren genom en förvald forskningsstrategi ge en mer 

ingående beskrivning av fenomenet, vilket innebär att forskaren kan erhålla mer 

detaljerad information om det undersökta fenomenet (Patel & Davidson, 2011). Studiens 

förvalda forskningsstrategi bygger på en kvalitativ metod och metodvalet grundar sig i 

forskningens syfte och problemformulering. Det handlar alltså om att använda sig av en 

metod som är lämplig för undersökningens sak (Denscombe, 2016). 

Det finns två vetenskapliga förhållningssätt, positivism och interpretivism. Det 

positivistiska förhållningssättet används i stor utsträckning inom naturvetenskapen då den 

är objektiv och baseras på fakta (Bryman & Bell, 2013). Det positivistiska 

förhållningssättet förknippas oftast med kvantitativa forskningsmetoder. Vår studie 

bygger på det interpretivistiska förhållningssättet, som även är känt som det 

hermeneutiska förhållningssättet. Det hermeneutiska förhållningssättet baseras på 

subjektivitet och utgår från att den sociala verkligheten är beroende av människans tankar 

och handlingar. Syftet med vetenskapliga forskningsstudier som bygger på en 

hermeneutisk tolkning är att utveckla kunskap och insikt om människors erfarenheter och 

trosuppfattningar. Eftersom det hermeneutiska förhållningssättet är till för att förklara 

individers upplevelser och ger utrymme för subjektiva tolkningar är den ofta förknippad 

med den kvalitativa forskningsmetoden (Denscombe, 2016).  

 

Metodvalet syftar till att få en fördjupad uppfattning genom nyanserade beskrivningar av 

respondentens verklighet (Alvehus, 2013). Den kvalitativa forskningsmetoden är lämplig 

eftersom vi vill utforska och få en bättre förståelse för hur kommuner engagerar sina 
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intressenter i hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling. Fördelen med att använda en 

kvalitativ metod är att den ger en bättre förståelse för hur en komplex och invecklad 

social situation som annars är svårbegriplig (Bryman & Bell, 2013). Risken med 

kvalitativa studier är att studien har en tendens att framföra intervjupersonernas 

subjektiva åsikter och därmed blir det empiriska materialet svårt att generalisera, speciellt 

med tanke på att kvalitativa studier till skillnad från kvantitativa studier har ett begränsat 

urval med ett fåtal respondenter (Denscombe, 2016, Ahrne & Svensson, 2015).  

Vi använder oss av en abduktiv ansats, vilket är ett växelspel mellan en induktiv och 

deduktiv ansats (Ahrne & Svensson, 2015). Den abduktiva ansatsen innebär att 

forskningen växlar mellan teori och empiri, det vill säga att teorin kan utvecklas och 

anpassas genom nya infallsvinklar från empirin. Det här innebär att reflektioner kring det 

empiriska materialet kan ge nya kvalitativa perspektiv inom den teoretiska referensramen 

(Alvehus, 2013). Att utgå från en abduktiv ansats kan också vara av nackdel, exempelvis 

på grund av att forskarna delvis kan vara påverkade av tidigare studier inom området. Det 

här innebär att abduktiva undersökningar sällan påbörjas förutsättningslöst (Patel & 

Davidson, 2011).  

2.2 Empirisk metod 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur kommuner arbetar med hållbarhetsarbete i takt 

med den rådande urbaniseringen. Anledningen till att kommuner har valts i 

undersökningen är att det är särskilt svårt att arbeta hållbart på lokalnivå (Lombardi m.fl., 

2011). Utöver det här är kommuner även skyldiga att arbeta för att utveckla staden 

hållbart utifrån allmänhetens intressen och deras arbete har en inverkan på samtliga 

invånares levnadsstandard. Eftersom kommuners hållbarhetsarbete har en stor inverkan 

på invånarna är det viktigt att invånarna och andra relevanta intressenter inom kommunen 

engageras och är delaktiga i kommunens beslutsfattande vid stadsutveckling (RUS - 

Länsstyrelserna i samverkan, 2014).  

2.2.1 Datainsamlingsmetod 

Studien bygger på en kvalitativ metod som baseras på telefonintervjuer. Intervjuer utgör 

primär data och är därmed ett effektivt redskap vid kvalitativ forskning eftersom 

forskaren interagerar med sina respondenter och därigenom får en djupare förståelse för 
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respondentens subjektiva åsikter och erfarenheter kring ett speciellt ämne (Ahrne & 

Svensson, 2015). Därmed fyller intervjuer en viktig roll i att skapa förståelse för hur 

individer och grupper bygger upp samt håller ihop sin sociala värld. Vi har valt 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuerna består av ett fåtal 

förutbestämda öppna frågor som kan leda till samtalsämnen som intervjun centreras 

kring. Det är av stor vikt att begränsa mängden frågor i syfte att ge respondenten utrymme 

att utveckla samtalet någorlunda fritt och därigenom kunna få en bredare bild av ämnet 

(Alvehus, 2013).   

I denna uppsats har vi utöver studiens primära data även använt oss av sekundärdata för 

att få en bredare uppfattning om ämnet som undersöks. Användningen av sekundärdata 

ger utrymme för bättre tolkningar av det insamlade primärdata som i undersökningen 

gjorts genom besöksintervjuer (Bryman & Bell, 2013). Sekundärdata som använts i 

uppsatsen är vetenskapliga artiklar, internet, kommunernas hemsidor och rapporter samt 

övrig litteratur.  

De vetenskapliga artiklarna har använts i syfte att få en bättre översikt på tidigare 

forskning kring ämnet och om hur den urbana utvecklingen medfört till komplexitet i att 

engagera intressenter i kommunalt hållbarhetsarbete. Det här har utgjort grunden för 

uppsatsens inledande kapitel och den teoretiska referensramen men även för 

analysavsnittet. Även annan litteratur har varit behjälplig för undersökningens ämne och 

har fungerat som ett komplement till de vetenskapliga artiklarna som har använts i 

undersökningen. Utöver det här har även hemsidor som bland annat Sveriges kommuner 

och Landsting samt regeringens hemsida använts och informationen som tillhandahållits 

har varit behjälplig för att utveckla inledning och teoretisk referensram. Kommunernas 

hemsidor har varit behjälpliga i det hänseendet att de gett information om de olika 

kommunerna som förenklat det för oss att välja kommuner och respondenter som är 

relevanta till vår undersökning. 

Sekundärdata är ett viktigt redskap som sparar både tid och resurser i en undersökning, 

särskilt är det viktigt att använda sig av den här typen av data när tid och resurser är 

begränsade. Sekundärdata är grunden till syftet med uppsatsen och tillhandahåller 

information som är relevant när den insamlade empirin vid intervjuerna analyseras då det 

ger bättre tolkningar och diskussioner av primärdata (Bryman & Bell, 2013).  
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2.2.2 Val av respondenter 

De utvalda kommunerna i den här uppsatsen är Kristianstads kommun och Malmö stad. 

Kommunerna har valts med anledning av att det pågår en del stadsbyggnadsprojekt i de 

båda kommunerna men också eftersom kommunerna skiljer sig åt när det gäller den 

urbana utvecklingen. Å ena sidan är Malmö stad tätbefolkat och är Sveriges tredje största 

stad vad gäller invånarantal (Malmö stad, 2018). Å andra sidan är Kristianstads kommun 

glesbefolkat och är Skånes största stad till yta (Kristianstads kommun, 2018). De båda 

kommunerna har olika förutsättningar vilket leder till att de arbetar olika vid 

stadsutveckling och hållbarhetsutveckling. Eftersom kommunerna har olika 

förutsättningar ger studien en bredare bild av hur olika typer av kommuner arbetar utifrån 

sina förutsättningar. Vi valde att intervju endast två kommuner för att avgränsa oss och 

därmed kunna fördjupa oss i hur kommuner engagerar sina intressenter i 

hållbarhetsarbetet. Malmö stad och Kristianstads kommun valdes eftersom båda ligger 

inom region Skåne vilket bidragit till att vi har god kännedom om kommunerna på grund 

av deras geografiska närhet. 

I första hand valdes två relevanta personer från varje kommun till att delta i personliga 

intervjuer om hur man engagerar intressenter i kommunalt hållbarhetsarbete. De utvalda 

personerna arbetade i stor utsträckning med samtliga faser inom hållbarhetsarbetet, vilka 

är: planering, implementering, utvärdering och presentation. Det är också individer som 

arbetar mer översiktligt med hållbarhet och har god insyn om vilka projekt som drivs 

inom kommunen samt vilka intressenter som är delaktiga i de här projekten. Utifrån 

uppsatsens syfte föreslog respondenterna ytterligare tre respondenter relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställning, genom så kallad snöbollsurval (Denscombe, 

2016). De intervjupersoner som föreslogs var mer insatta i hur kommunen arbetar för att 

engagera intressenterna i hållbarhetsutvecklingen. De här individerna arbetar mer 

operativt med hållbarhetsfrågor och mer med att engagera allmänheten i de projekt som 

drivs av kommunen. Den goda kännedomen och den geografiska närheten har medfört 

besparing av tid och resurser (Dahmström, 2011). 
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2.2.3 Presentation av respondenter 

Planeringssekreterare på stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, vilket är en titel som ges 

till samhällsvetare. Planeringssekreteraren är statsvetare i grunden och arbetar som 

projektledare och utredare. Denne har arbetat i Malmö stad i åtta år och haft sin 

nuvarande position i sju år. Planeringssekreteraren arbetar med långsiktig-, strategiskt- 

och översiktlig stadsplanering. Översiktsplanen är ett dokument som finns i alla 

kommuner och som syftar till att peka ut den långsiktiga utvecklingen för kommunens 

land- och vatten-områden, det vill säga hur Malmö ska utvecklas i framtiden. I 

bakgrunden är hen en handläggare, hen har ingen chefsbefattning men arbetar som 

projektledare. 

Planeringsstrateg på Kristianstads kommun inom social hållbarhet. Planeringsstrategen 

har arbetat i sju år inom kommunen och cirka 15 månader i nuvarande position. Dennes 

inriktning är att arbeta strategiskt med integration och segregation inom utsatta områden i 

kommunen. Uppdraget handlar om att ta fram en strategi för hur kommunen ska arbeta 

med de här utsatta områdena. Hen arbetar även med traditionella folkhälsofrågor, bland 

annat hälsosamt åldrande, vilket sker genom att kommunen tar fram en plan för ett aktivt 

och hälsosamt åldrande. 

Agenda 21 samordnare på Kristianstads kommun. Agenda 21- samordnaren har arbetat 

13 år i kommunen och åtta år i nuvarande position. Denne sitter på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar med kampanjer och aktiviteter som mesta 

dels vänder sig till allmänheten. Som Agenda 21 samordnare arbetar hen mycket 

integrerat med de olika intressenterna inom kommunen, det vill säga mer operativt. I hens 

arbetsuppgifter ingår att arbeta med fyra olika områden, vilka är: hållbar 

samhällsutveckling, hållbar konsumtionsmönster, hållbart producerade livsmedel samt 

jämlikhet och mångfald. Dessa olika delar utgör tillsammans basplanen som hen planerar 

sina aktiviteter efter, det vill säga det som styr hur hen utformar sin verksamhetsplan för 

det kommande året.  

Utvecklingssekreterare inom ekonomiavdelningen på stadskontoret i Malmö stad. 

Utvecklingssekreteraren har arbetat elva år inom kommunen och ca ett och ett halvt år i 

nuvarande position. Denne arbetar dels med Malmö stads hållbarhetsrapport, dels med att 
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utveckla Malmö stads budgetprocess. Sedan arbetar hen också med att samordna stadens 

målstyrning.  

Miljöstrateg på Kristianstads kommun. Miljöstrategen arbetar huvudsakligen med de 

kommunala miljömålen och åtgärdsarbete. Denne har arbetat inom den offentliga sektorn 

i cirka sju år men är ganska ny inom Kristianstads kommun, där denne endast arbetat i tre 

månader. Åtgärdsarbetet innefattar uppföljning och utvärdering av de kommunala 

miljömålen och berör samtliga verksamheter inom kommunen. Sedan arbetar 

miljöstrategen mycket med att bygga upp EU-projekt på miljö- och 

samhällsförvaltningen.  

2.2.4 Genomförande och bearbetning  

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna till respondenterna på förhand eftersom vi 

önskade direkta svar utifrån deras perspektiv och uppfattningar. Trots att vi hade kunnat 

få in mer detaljerade svar om respondenterna hade tillhandahållit intervjufrågorna innan 

intervjun ansåg vi att det var bättre att få oförberedda och oplanerade svar. Oförberedda 

och oplanerade svar avspeglar respondentens tankegång bättre och medför till att 

respondenterna är mindre påverkade av andras synpunkter och perspektiv inom 

kommunen. Det här kännetecknas av en kvalitativ metod eftersom metoden strävar efter 

att återskapa en specifik individs erfarenheter och dennes bild av verkligheten (Alvehus, 

2013) 

I syfte att underlätta kodningen av den insamlade empirin valde vi att spela in samtliga 

intervjuer. Inspelade intervjuer ger möjlighet till detaljerade svar som kan avlyssnas 

flertalet gånger utan risk för att missa viktig information (Bryman & Bell, 2013). 

Härutöver bidrar inspelningarna till att klargöra tolkningen av respondenternas korrekta 

svar genom säkerhet, tveksamhet och tonläge (Nylen, 2005). I syfte att skapa en trygg 

miljö där respondenterna kände sig bekväma i att svara frågorna inledde vi intervjuerna 

med allmänna frågor som till exempel vad deras huvudsakliga arbetsuppgifter är och vad 

det innebär att arbeta hållbart inom kommunen. Det här gjordes även för att 

konversationen ska få ett bra flyt, utan risk för uteblivna svar (Bryman & Bell, 2013). Vi 

avslutade intervjuerna med en kompletterande fråga om vad respondenten ansåg var 
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relevant att beakta, här fick respondenterna möjlighet att tala fritt om ämnet. Syftet med 

den avslutande frågan var att få möjlighet till information som vi annars inte hade täckt 

upp genom våra intervjufrågor.  

Intervjuerna genomfördes i stor utsträckning via telefon eftersom det fortfarande är 

personligt men samtidigt sparar tid både för oss och för respondenterna. Telefonintervjuer 

var enklare att planera in och genomföra, vilket underlättade deltagandet i intervjuerna för 

våra respondenter eftersom vi kunde boka in fler intervjuer på kort tid (Ahrne & 

Svensson, 2015). Trots att telefonintervjuerna ledde till att vi kunde boka in fler intervjuer 

var det svårt att få tag på intervjupersoner som hade möjlighet till att delta i 

undersökningen. Vi kontaktade många personer som var relevanta för undersökningen. 

De flesta personerna hade inte möjlighet att delta och relativt många svarade inte 

överhuvudtaget. Även efter många försök till kontakt med respondenter var det inte mer 

än fem som kunde delta.  Trots att endast fem personer deltog fick vi fram tillräcklig med 

information för att kunna få en god bild av hur kommunerna engagerar intressenter i 

hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling. Genom att komplettera informationen från 

intervjuerna med information från kommunernas hemsidor och rapporter fick vi en 

helhetsbild av hållbarhetsarbetet.  

Intervjuerna som genomfördes varierade i längd. Variationen kan bero på att 

respondenterna har olika roller inom kommunen, det vill säga att de som arbetar mer 

översiktligt gav längre intervjuer och de som arbetar mer operativt och avgränsat till ett 

område gav kortare intervjuer. Under intervjuernas gång fördes anteckningar i syfte att 

ställa följdfrågor utan att avbryta respondenten och följa formen av en semistrukturerad 

intervju. Efter varje avslutad intervju har vi transkriberat det inspelade materialet, det vill 

säga skrivit ned det i text. Transkriberingen har genomförts för att underlätta kodningen, 

vilket i sin tur leder till en bättre analys (Bryman & Bell, 2013). Nedanstående tabell 

beskriver intervjuerna: 

Tabell Kommun Roll Längd (h)  Datum 

Respondent 1 Malmö  Planeringssekreterare  1:19 2018-04-09 

Respondent 2 Malmö  Utvecklingssekreterare  00:35 2018-04-17 

Respondent 3 Kristianstad Miljöstrateg 00:41 2018-04-20 
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Respondent 4 Kristianstad Agenda21-samordnare 00: 37 2018-04-25 

Respondent 5 Kristianstad Planeringsstrateg 00:31 2018-04-30 

 

2.2.5 Analysmetod 

Intervjuerna som genomfördes spelades in i syfte att sedan skrivas ned i ett textdokument, 

det vill säga transkriberas. Genom att transkribera insamlad data blir det sedan mycket 

enklare att analysera informationen (Bryman & Bell, 2013). Vad gäller den insamlade 

informationen från kommunernas hemsidor och årsrapporter har den information som har 

ansetts relevant samlats i ett dokument i syfte att kategoriseras i tabeller. All insamlad 

data bearbetades med utgångspunkt i de teorier som presenterats i den teoretiska 

referensramen. Utifrån teorierna formades kategorierna: Samverkan med intressenter och 

Engagemang av intressenter.  

Vid bearbetning av insamlad data är det viktigt att forskarna tar hänsyn till att 

informationen som analyseras påverkas av deras tidigare erfarenheter och värderingar, 

därmed är total objektivitet omöjlig att uppnå vid en kvalitativ studie (Ahrne & Svensson, 

2015). 

2.2.6 Metodkritik 

 

Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden är den kvalitativa forskningens 

trovärdighet inte lätt att bedöma utifrån de kriterier som vanligtvis används vid kvantitativ 

forskning. Det beror till stor del på att det inte går att kontrollera forskningskvalitén 

genom att upprepa forskningen som vid naturvetenskapliga experiment men också på att 

det i praktiken är omöjligt att återskapa en likvärdig social miljö. Trots det finns det olika 

sätt att öka trovärdigheten och pålitligheten i en samhällsvetenskaplig studie, vilket 

beskrivs mer utförligt i nästkommande underrubriker till det avsnittet (Bryman & Bell, 

2013). Eftersom den kvalitativa forskningen syftar till att undersöka ett fåtal fall är det 

svårt att betrakta studiens resultat som representativa i andra liknande sammanhang 

(Denscombe, 2016). Frågan om generaliserbarhet är viktig i vår studie eftersom vi endast 
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undersöker två kommuner. De här kommunerna har dessutom olika förutsättningar och av 

den anledningen kan det vara svårt att anse dem som representativa för andra kommuner. 

Samtidigt är det en fördel att använda två olika kommuner i undersökningen eftersom de 

har olika förutsättningar och skulle resultatet visa att kommunerna arbetar likadant när de 

engagerar sina intressenter, kan resultatet vara generaliserbart. 

2.2.6.1 Validitet 

Vid val av en kvalitativ metod är det svårt att garantera trovärdighet med tanke på att det 

inte går att verifiera forskningen (Bryman & Bell, 2013). Till skillnad från kvantitativ 

data som går att verifiera, är kvalitativ data svårt att verifiera eftersom forskningen har 

som utgångspunkt att samla in respondenternas erfarenheter och tankar kring ett visst 

fenomen vid intervjuerna. Trots att det är svårt att verifiera finns det åtgärder att vidta för 

att försäkra användaren av uppsatsen att det data som samlats in har producerats och 

kontrollerats på ett trovärdigt sätt. Ett sätt att öka trovärdigheten av insamlad data är att 

inhämta information från flera olika relevanta källor (Bryman & Bell, 2013). 

2.2.6.2 Triangulering 

 

Inom samhällsvetenskapen används metodkombination i form av triangulering som är 

anpassad för att kunna användas i den sociala världen. Det finns olika typer av 

triangulering inom samhällsvetenskapen, vilka är: metodologisk triangulering, 

datatriangulering,  forskartriangulering och teoritriangulering. I syfte att öka 

trovärdigheten i insamlad data använde vi oss av metodologisk triangulering, det vill säga 

att vi samlade data genom personliga intervjuer, via hållbarhetsrapporter och via 

kommunernas hemsidor (Denscombe, 2016). Genom att kombinera de här olika 

metoderna har vi ökat träffsäkerheten i vår studie (Bryman & Bell, 2013). Utöver den 

metodologiska trianguleringen har vi även använt datatriangulering, mer specifikt 

informanttriangulering. Genom att intervjua ett antal olika respondenter har vi haft 

möjlighet till att få olika infallsvinklar om det undersökta fenomenet vid datainsamlingen. 

Metodkombinationerna har ökat tilliten på den data som samlats in (Denscombe, 2016).  
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2.2.6.3 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att en undersökning skulle ge samma resultat förutsatt att samma 

undersökningsteknik används, även om en annan forskare genomför undersökningen. 

Reliabilitet innebär alltså att den insamlade data är tillförlitlig och fri från subjektiva 

åsikter av undersökarna (Bryman & Bell, 2013). Det är härmed viktigt att användarna av 

studien ska ha möjligheten att granska forskningsprocessen och genom detaljerad 

beskrivning av undersökningens genomförande i metodkapitlet har vi möjliggjort det här. 

För att användare av studien ska kunna förstå vad undersökarnas slutsatser grundar sig på 

är det viktigt att undersökarna är transparenta och systematiska i sina beskrivningar av 

datainsamlingsmetoder. Den noggranna beskrivningen möjliggör att andra forskare kan 

upprepa forskningen och därigenom kan man dra slutsatser om huruvida andra forskares 

resultat eventuellt avviker från vår undersökning trots att vi använt samma metoder 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom det är viktigt att andra forskare ska kunna bekräfta 

studiens resultat bör undersökningens subjektiva uppfattning uteslutas i undersökningen 

(Nylen, 2005). Vid formuleringen av intervjufrågorna och genomförandet av intervjuerna 

försökte vi vara opartiska och objektiva genom att formulera öppna frågor samt ge 

respondenten utrymme att utrycka sig fritt och leda samtalet. Vid kvalitativa studier är det 

svårt att bekräfta att forskningen står fri från inverkan av undersökarna eftersom tolkning 

av data alltid är påverkad av den som tolkar. Trots att empirin möjligen kan vara 

opåverkad är det nästintill omöjligt att vid analysen vara fullständigt objektiv men 

forskaren bör se till att distansera sig från sina normala och vardagliga värderingar under 

forskningens gång (Ahrne & Svensson, 2015).  

2.2.7 Etiska beaktanden 

Eftersom studien sker i samverkan med respondenter inom den offentliga sektorn har det 

inte varit relevant att anonymisera den insamlade empirin. Dokument och rapporter från 

kommunen är offentliga handlingar som allmänheten kan ta del av. I studien har vi värnat 

om att anonymisera respondenternas identitet men med tanke på att de arbetar inom den 

offentliga sektorn har det varit utmanande eftersom deras kontaktinformation framgår på 

respektive kommuns hemsida. Vi har inhämtat samtycke om inspelning av intervjun, 
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citering och användning av befattning från samtliga respondenter. Att inhämta samtycke 

innebär att respondenterna ska bli informerade om studiens innebörd och därefter ska de 

själva bestämma om de vill delta i undersökningen (Ahrne & Svensson, 2015) 
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3. Teoretisk referensram  
I det här avsnittet presenteras och förklaras den teoretiska referensramen som består av 

hållbarhetsutveckling och hållbarhetsarbete samt fyra olika teorier som är lämpliga för att 

svara på studiens frågeställning och syfte. Först beskrivs och indelas hållbarhetsarbetet i 

olika faser, därefter presenteras de hållbara målen som den offentliga sektorn använder 

vid hållbarhetsutveckling. Sedan ges en beskrivning av kommunens roll och ansvar 

gentemot samhället vid hållbarhetsutveckling. Slutligen redogörs för de teorier som är 

lämpliga för att förstå hur kommunen arbetar för att främja en hållbar samhällsutveckling.   

3.1 Hållbarhetsutveckling och hållbarhetsarbete 
I takt med den urbana utvecklingen som råder i Sverige har det blivit allt mer relevant att 

arbeta hållbart. Den urbana utvecklingen tydliggörs i en undersökning som genomfördes 

av den statistiska centralbyrån år 2015 där det framkommer att över 8,6 miljoner av 

landets 10 miljoner invånare bor i Sveriges tätorter (Statistiska Centralbyrån, 2016). Den 

stora befolkningsökningen i tätorterna har medfört att det ställs större krav på kommuner 

och kommunala verksamheter att arbeta hållbart. I takt med att allt fler flyttar till tätorten 

blir det viktigare att bygga städer mer kompakt och resurssnålt för att främja ett hållbart 

samhälle. I syfte att bygga mer hållbart krävs bättre kommunikations- och 

informationsteknik som bidrar till bättre flexibilitet och mobilitet för invånarna (Meijer & 

Bolivar, 2016). Att arbeta hållbart innebär att man tar hänsyn till invånarna genom att 

förbättra levnadsstandarden och främja välfärden utifrån tre olika aspekter, vilka är den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga aspekten (RUS - Länsstyrelserna i 

samverkan, 2014).  

Enligt Rimmel m.fl. (2018) kan hållbarhetsarbetet indelas i fyra olika faser i syfte att styra 

mot en positiv samhällsutveckling. Fas ett innebär att identifiera intressenter som är 

relevanta för hållbarhetsarbetet inom de tre olika hållbarhetsaspekterna. Den andra fasen 

syftar till att identifiera mål och utveckla strategier för att uppnå de uppsatta målen. Den 

tredje syftar till att planera och genomföra hållbarhetsarbetet utifrån uppsatta mål och 

strategier genom att integrera hållbarhetsmålen i befintliga styrsystem, eller 

nödvändigtvis nyutvecklade styrsystem. Vidare utgör den här fasen analyser och 

uppföljningar av hållbarhetsarbetet för att slutligen rapportera internt och föreslå åtgärder. 
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I fas fyra sker den externa rapporteringen enligt de lagar och regler som krävs samt i 

enlighet med andra institutionella krafter. Den externa rapporteringen är till för att 

informera externa parter om hållbarhetsarbetet. Till skillnad från privata verksamheter 

och kommunala verksamheter har kommunen inga lagkrav på att utfärda en extern 

hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen (Årsredovisningslag, SFS 1995:1554). 

Trots att lagkrav saknas finns det nationella och internationella krav på hur stater ska 

arbeta för att utvecklas hållbart. För att utveckla en hållbar stad krävs att man arbetar på 

lokalnivå, därför är det viktigt att kommuner implementerar hållbarhetsmålen i 

hållbarhetsarbetet (RUS - Länsstyrelserna i samverkan, 2014).  

 

På internationell nivå finns 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål som utformats av 

Förenta Nationerna (FN) och som godtagits av medlemsländerna på ett toppmöte i 

september 2015. Hållbarhetmålen började gälla från och med januari 2016. I samband 

med målen åtog sig medlemsländerna även att tillsammans utvecklas hållbart från de tre 

olika aspekterna fram till år 2030, därmed har åtagandet fått namnet agenda 2030. 

Agenda 2030 har till syfte att utrota hunger och fattigdom, att motverka ojämlikheter 

inom och mellan länder, att förverkliga de mänskliga rättigheterna, att bygga fredliga, 

rättvisa och inkluderande samhällen samt uppnå jämställdhet. Vidare syftar agendan även 

till att säkerställa en hållbar utveckling genom att säkerställa ett varaktigt skydd för 

planeten och dess naturresurser (Regeringen, 2016). 

 

 
Källa: Regeringen (2015) 
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Utöver de globala miljömålen finns det även 16 nationella miljömål som utformats av 

Naturvårdsverket och som antogs av Sveriges riksdag år 1999. Målen ska vara uppnådda 

fram tills år 2020 och det är Naturvårdsverket som har det samordnade ansvaret för 

genomförandet av miljömålen. Däremot är det kommuner och andra offentliga 

organisationer som tillsammans ska se till att förverkliga miljömålen genom att 

implementera det i verksamheten (Sverigesmiljömål, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Unga Reportrars Webbsida (u.å) 

 

För att kunna uppnå de nationella- och internationella hållbarhetsmålen är det viktigt att 

engagera intressenter i hållbarhetsarbetet. Begreppet intressentengagemang hänsyftar till 

en process där nyckelpersoner som är relevanta i beslutsprocesser medverkar (Bowen , 

Hyams, Goodman , West , Harris- Wai, & Yu, 2017). Intressentengagemang skapar 

därmed en kontext av interaktion, dialog och ett gemensamt ansvar (Manetti, 2011). För 

att upprätthålla gemensamma värderingar i samhället bör kommunen bygga goda 

relationer med nyckelintressenterna i en specifik fråga och möjliggöra att samtliga 

intressenters åsikter framförs. Det här innebär att kommunikation inom hållbarhetsarbetet 

är viktigt mellan kommun och dess intressenter (Camilleri, 2015). Det är viktigt med 

kommunikation under hela processen men framförallt är det viktigt vid utvärdering av 
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hållbarhetsarbetet, dels i syfte att länka olika vetenskapsområden, dels för att undvika 

konflikter gällande intressen och värderingar. Det finns ett flertal orsaker till att 

kommuner väljer att engagera dess intressenter, vilket är bland annat att intressenterna 

utgör en källa för information och möjliggör kommunikation som leder till 

kunskapsutbyte samt bättre förståelse (Garard & Kowarsch, 2017).  

3.2 Teorier 
I ett demokratiskt samhälle är det särskilt viktigt att de folkvalda politikerna handlar i 

enlighet med allmänhetens intressen och att väljarna kan kontrollera att kommunen 

arbetar inom ramen för allmänhetens förväntningar vad gäller hållbarhetsarbetet (Grossi 

& Steccolini, 2014). I de fall hållbarhetsarbetet avviker från samhällets normer och 

förväntningar kan kommunen hållas ansvarig (Hossain & Alam, 2016). I takt med den 

ökade heterogeniteten bland intressenterna har ett stort behov av att förstärka 

ansvarsskyldighet, transparens, öppenhet och delaktighet inom den offentliga sektorn 

uppkommit. Behovet av transparens och ansvarsskyldighet har medfört krav på att 

utveckla nya system som underlättar styrningen av tjänstepersoner inom den offentliga 

sektorn vad gäller att arbeta i enlighet med allmänhetens intressen. Utvecklingen av nya 

system krävs även för att möjliggöra samarbete mellan olika parter inom den offentliga- 

och den privata sektorn samt att involvera de olika parterna i beslutsprocesser (Grossi & 

Steccolini, 2014).  

3.2.1 Styrmentalitet (Governmentality) 

Med tanke på att kommunen är ansvarsskyldig gentemot allmänheten (Grossi & 

Steccolini, 2014) är det viktigt att kommunen konstruerar strategier, verktyg och 

processer i syfte att ändra invånarnas beteende och styra de mot ett hållbarhetstänk, vilket 

leder till att kommunen utvecklas hållbart (Hemmati, Enayati, McHarry, & Dodds, 2002). 

Eftersom styrning är en viktig del i hållbarhetsutvecklingen är teorin om styrmentalitet 

lämplig. Begreppet Governmentality har översatts till många olika benämningar som till 

exempel styrningsmentalitet, styrningsrationalitet, regementalitet och regeringsteknik. 

Styrning är en benämning på tekniker och processer som syftar till att forma och påverka 

människors beteenden i praktiken. Styrning är enbart effektivt om den som styr har en 

insikt och god kännedom om objektet som ska styras. Särskilt viktigt är det för styrande 
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organ inom den offentliga sektorn som exempelvis kommuner att ha god kännedom om 

dess aktörer för att kunna styra samhällsutvecklingen i rätt riktning. Styrningsmentaliteten 

betonar vikten av att inte enbart öka befolkningsmängden utan också göra befolkningen 

starkare och mer kompetenta genom att styra, vårda och kontrollera invånarna i syfte att 

öka produktiviteten samt förstärka kommunens position ur en hållbar synvinkel (Nilsson, 

2008). Styrningsmentaliteten är tvåsidig där första delen är att presentera ett problem och 

den andra delen är att hitta en lösningsstrategi för problemet (Argento, Grossi, 

Jääskeläinen, Servalli, & Soumala, 2016). 

Vid utvecklingen av en hållbar kommun är det väsentligt att utforma tekniker och 

processer som engagerar samtliga intressenter i hållbarhetsarbetet (Hemmati m.fl., 2002) 

(Nilsson, 2008). För att engagera intressenterna och därigenom bidra till en bättre 

levnadsstandard för samtliga intressenter är det viktigt att kommunen har god kännedom 

om sina intressenter (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). På grund av urbaniseringen har det 

dock blivit allt svårare att identifiera och inkludera samtliga intressenters krav och 

förväntningar vid stadsutveckling, därför är den här teorin relevant för det valda 

undersökningsområdet (Brorström m.fl., 2018).  

3.2.2 Intressentteorin 

Eftersom kommunen måste ha god kännedom om sina intressenter för att kunna styra 

dem är det av stor vikt att kommunen identifierar intressenterna. Intressentteorin är 

relevant eftersom den ger kommunen möjlighet att identifiera sina intressenter i syfte att 

kunna styra deras beteende. Teorin syftar till att förklara hur kommunen förhåller sig till 

omvärlden genom att identifiera de intressenter som har en inverkan på kommunens 

beslut och de intressenter som berörs av kommunens beslut (Mitchell m.fl., 1997). 

Eftersom intressenterna som berörs av kommunens beslut har olika mål ställer de även 

olika krav på organisationen. Teorin är ett relevant redskap för att maximera den önskade 

effekten utifrån intressenternas krav och förväntningar. Utifrån de olika kraven från 

intressenter bör kommunen anpassa sina processer, verktyg och informationsutflödet för 

att tillfredsställa intressenternas krav. Det är särskilt viktigt med intressentteorin vid 

stadsutveckling eftersom en hållbar utveckling endast kan uppnås när samtliga 

intressenter är delaktiga (Hemmati m.fl., 2002). Det finns en normativ och en positiv gren 

i intressentteorin, där den normativa grenen syftar till att samtliga aktörer bör ha samma 
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inflytande på kommunen medan den positiva grenen istället syftar till att en 

kommunledning med stor sannolikhet prioriterar kraven från aktörer med betydande 

position (Deegan & Unerman, 2011). 

I takt med urbaniseringen har intressenter och intressentgrupper vars förväntningar och 

krav kommunen bör ta hänsyn till ökat. Eftersom kommunen har fler intressenter att ta 

hänsyn till blir det allt svårare att engagera intressenterna och anpassa processer, verktyg 

och informationsutflödet för att tillfredsställa samtliga intressenters krav. För att 

underlätta hållbarhetsarbetet för kommunen är det av stor vikt att identifiera och få god 

kännedom om kommunens intressenter i syfte att kunna uppfylla intressenternas 

förväntningar i samband med stadsutveckling. Härmed är intressentteorin lämplig för 

problemområdet och undersökningens syfte. 

3.2.3 Institutionella teorin 

Intressenternas förväntningar och krav på kommunen är en form av påtryckning, utöver 

det har kommuner påtryckningar från andra håll och av andra intressentgrupper 

(Beddewela & Fairbrass, 2014). När kommunen har identifierat sina intressenter och 

intressentgrupper blir det enklare för kommunen att få kännedom om vilka typer av 

påtryckningar som finns om att arbeta hållbart och vilka intressentgrupper 

påtryckningarna kommer ifrån (Beddewela & Fairbrass, 2014, Mitchell m.fl., 1997). 

Påtryckningarna resulterar ofta i att kommuner efterliknar varandra, därför är den 

institutionella teorin relevant för att undersöka om kommuner efterliknar varandra vad 

gäller hållbarhetsarbetet och intressenters engagemang samt varför. Det finns tre olika 

grenar inom den institutionella teorin, så kallade isomorfier och varje gren beskriver vad 

som bidrar till likheten mellan kommuner. Den första isomorfin är tvingande och innebär 

att en kommun anpassar sin struktur och sitt beteende utifrån påtryckningar från andra 

organisationer och myndigheter. Påtryckningarna från andra organisationer kan vara både 

formella och informella. En andra isomorfi är den mimetiska och den här förklarar att 

kommuner imiterar andra kommuner när det råder osäkerhet (Deegan & Unerman, 2011). 

Det finns två olika anledningar till att kommuner väljer att imitera andra kommuner, dels 

för att de vill bli sedda som legitima gentemot andra organisationer (Beddewela & 

Fairbrass, 2014, Fernando & Lawrence, 2014), dels för att undvika onödiga kostnader 

samt konflikter vid omstrukturering. Den sista isomorfin är den normativa och den 
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innebär att kommuner mottar påtryckningar från både formella och informella 

intressentgrupper. Påtryckningarna från intressentgrupperna är i form av sedvanor eller 

normer som inte nödvändigtvis behöver tillämpas men som kommunen anser är till dess 

fördel att tillämpa (Deegan & Unerman, 2011).  

Eftersom kommuner har många intressenter och intressentgrupper som de påverkar och 

blir påverkade av är det av stor vikt att identifiera vilka intressenter som har en inverkan 

på kommunen vid stadsutveckling. Det finns flera olika typer av påtryckningar från 

intressenter, både formella och informella, vilket ökar svårigheten med att identifiera och 

prioritera intressenterna vad gäller hållbarhetsarbetet. För att få förståelse för varför en 

kommun arbetar på ett visst sätt vad gäller hållbarhet är det lämpligt att använda 

institutionella teorin som förklarar varför en organisation anpassar strategi och struktur 

utifrån intressenternas påtryckningar.  

3.2.4 Legitimitetsteorin 

För att intressenterna ska kunna avgöra om deras förväntningar och krav har uppfyllts 

behöver de få information om hållbarhetsarbetet (Fernando & Lawrence, 2014). 

Informationen kan intressenterna ta del av genom att kommunen utger en 

hållbarhetsrapport som blir en offentlig handling (Morsing & Schultz, 2006). 

Hållbarhetsrapporten skapar legitimitet eftersom den bidrar till transparens och 

ansvarighet beträffande hållbarhetsarbetet. Legitimitetsteorin är lämplig eftersom det ger 

intressenterna möjlighet att bedöma om kommunen arbetar utifrån samhällets normer och 

förväntningar. Teorin utgår från att ett ”socialt kontrakt” finns mellan kommunen och 

dess intressenter (Hemmati m.fl., 2002). Legitimitetsteorin bygger på samhällets 

förväntningar på kommunen, förväntningarna styr hur kommunen uppträder för att hålla 

sig inom ramen för samhällets normer och värderingar i syfte att framstå som legitim 

(Fernando & Lawrence, 2014). I ett dynamiskt samhälle är normer och värderingar inte 

fixerade utan förändras ständigt, därför bör kommunen kunna anpassa sin verksamhet för 

att verka i harmoni med de normer och förväntningar som finns i samhället. Kommuner 

bedriver och presenterar hållbartsarbetet i syfte att framstå som legitima. Organisationer 

presenterar endast sådant som får deras verksamhet att uppnå eller behålla en god 

”image” (Deegan & Unerman, 2011). För att en kommun ska framstå som legitim och 

behålla en god image bör de bedriva hållbarhetsarbetet i linje med dess intressenters 
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intressen och engagera dem i hållbarhetsarbetet. Det här tydliggör att teorin är relevant för 

undersökningsområdet avseende hur kommuner väljer att arbeta hållbart vid stadsbygge 

och hur intressenternas åsikter styr hur de uppträder när de bygger staden.  Kommunen 

har ett socialt kontrakt med dess intressenter i syfte att tillfredsställa deras förväntningar 

(Fernando & Lawrence, 2014). Med tanke på att det inte är något lagkrav på att 

kommunen ska redovisa hållbarhetsarbetet genom att presentera gör de det endast för att 

verka legitima i intressenternas ögon.  

 

3.2.5 Teorisammanfattning 

Med tanke på att kommunen är ansvarsskyldig gentemot allmänheten är det viktigt att 

kommunen arbetar för att styra sina intressenter beteende i syfte att utveckla en hållbar 

kommun (Grossi & Steccolini, 2014). Eftersom styrning är en viktig del i 

hållbarhetsutvecklingen är teorin om styrmentalitet lämplig (Hemmati m.fl., 2002). Sedan 

måste kommunen ha god kännedom om sina intressenter för att kunna styra dem och 

därför är det av stor vikt att kommunen identifierar intressenterna, vilket leder till att 

intressentteorin är lämplig. Genom att identifiera intressenterna kan kommunen enklare 

prioritera deras krav och förväntningar (Mitchell m.fl., 1997). De olika kraven och 

förväntningar som kommer från intressenterna utgör påtryckningar. De här 

påtryckningarna är det som leder till att kommuner tenderar att efterlikna varandra vad 

gäller hållbarhetsarbetet och därmed är den institutionella teorin lämplig för att förklara 

den här tendensen. Efterliknelsen sker ofta eftersom kommuner vill framstå som legitima, 

det är också därför som de utger en hållbarhetsrapport (Deegan & Unerman, 2011). 

Kommunen vill visa att de ligger i framkant vad gäller hållbarhetsutveckling och 

samtidigt visa att de arbetar utifrån samhällets normer och förväntningar därför är 

legitimitetsteorin lämplig (Fernando & Lawrence, 2014). Sammanfattningen av den 

teoretiska referensramen är visualiserad i nedanstående modell. 
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Modell: Intressenters engagemang i det kommunala hållbarhetsarbetet 

 

Källa: Egen utvecklad modell 
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4. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultat från intervjuer, information från årsredovisningar 

och hemsidor. Till en början presenteras resultatet från Malmö stad och sedan presenteras 

resultaten från Kristianstads kommun.  Resultatet från de olika kommunerna presenteras 

utifrån de olika faserna i hållbarhetsarbetet. De olika faserna är som tidigare nämnt: 

planering, implementering, utvärdering och presentation.  

4.1 Malmö stad  
Nedan presenteras resultatet utifrån kategorierna Samverkan med intressenter och 

Engagemang av intressenter.  

4.1.1 Samverkan med intressenter  

Malmö stad samverkar med ett flertal olika intressenter vid de olika faserna i 

hållbarhetsarbetet. Översiktligt kan intressenterna delas upp i följande sex grupper: 

politiker, ideella sektorn, privata sektorn, civilsamhället, kommunala förvaltningar och 

akademin. De här intressentgrupperna har identifierats utifrån intervjuerna, 

hållbarhetsrapporterna och kommunens hemsida. Vilka intressenter som är relevanta att 

samarbeta med vid ett specifikt projekt eller process är beroende av frågeställningen, 

vilket planeringssekreteraren i Malmö stad formulerar som att ”samarbetet ska utgå från 

frågeställningen som man jobbar med, så det kan också vara olika beroende på vilket 

sammanhang man är inne i”. 

Trots att ovanstående citat visar på att samarbetet med intressenterna är projektspecifikt 

så visar nedanstående citat att kommunen i första hand arbetar i civilsamhällets intresse. 

Utvecklingssekreteraren i Malmö stad menar att ”det kanske finns en prioritet men den är 

inte jättestark, alla intressenterna är väldigt viktiga. Medborgarna är alltid i fokus, de ska 

alltid vara i fokus”. 

Kommunen arbetar för att engagera sina intressenter i planerings- och 

implementeringsfasen genom att informera intressenterna, ta emot intressenternas 

synpunkter, skapa dialog med intressenterna och på så sätt inkludera dem i de olika 

projekten inom hållbarhetsarbetet (Malmö stad, 2016). Kommunens tillvägagångssätt 
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beskrivs i hållbarhetsrapporterna och på hemsidan där olika kommunikationskanaler 

tydligt presenteras. Planeringssekreteraren i Malmö stad berättar att kommunen arbetar 

för att engagera civilsamhället i planeringsfasen genom att gå ut och informera om 

kommunens planer vid byggnationer. På så sätt möjliggör kommunen att invånarna kan 

lämna synpunkter om byggprojekten. Vidare berättar denne att samverkan med privata 

aktörer oftast sker på initiativ från aktörerna som är intresserade av att bygga inom ett 

visst område. Sedan sker samarbetet med politikerna genom ömsesidig kommunikation 

mellan tjänstemännen och den politiska ledningen.  

Malmö stad har möjliggjort samverkan med sina intressentgrupper på ett antal olika sätt. 

Genom plattformen Malmöinitiativet möjliggör kommunen för medborgarna att lämna 

förslag och synpunkter direkt på Malmö stads hemsida. Medborgarförslag kan även 

lämnas via blanketter till Malmö stads olika nämnder för att kunna vara med och påverka 

i planerings- och implementeringsfaserna. Sedan får 1600 malmöbor inbjudan till att delta 

i Malmöpanelen varje år. De här personerna som bjuds in representerar Malmö i olika 

frågor som kommer från nämnderna i Malmö stad. Tanken är att invånarna i kommunen 

ska få sina röster hörda ett par gånger per år och på så sätt vara med och påverka 

utvecklingen av Malmö stad (Malmö stad, 2018).  

I implementeringsfasen sker även samverkan mellan Malmö stad och olika intressenter 

som arrangerar aktiviteter för att motverka diskriminering inom kommunen. Några 

exempel på aktiviteter är Antirasistiska filmdagar (ARF), Fotboll mot rasism tillsammans 

med fotbollsföreningar inom Skåne, seminarieverksamhet om rasism och diskriminering i 

samverkan med civilsamhället samt forskningscirkel om normkritik i samverkan med 

anställda i Malmö stad och representanter från civilsamhället med erfarenheter från 

antidiskrimineringsarbete (Malmö stad, 2018).  

Utöver de ovannämnda aktiviteterna har Malmö stad även utvecklat ett flertal 

samverkansform och nätverk för att motverka diskriminering och segregation inom 

kommunen. Coexist är ett forum för att trygga Malmö ur ett religionsfrihetperspektiv. 

Olika församlingar från de fyra stora religionerna arbetar med gymnasieklasser, 

föreningar och arbetsplatser i syfte att skapa förståelse för de olika religionerna. Malmö 

stad samarbetar även med Malmös muslimska nätverk där flera av Malmö stads 
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muslimska församlingar ingår. Kommunen sitter också i styrelsen för stiftelsen Open 

Skåne, vilket är en process för social och kulturell öppenhet i Skåne (Malmö stad, 2018).  

Därutöver presenteras Meet Malmö som är ett fördjupat samarbete mellan Malmö stad 

och näringslivet. Intresserade aktörer möts för att hitta lösningar och idéer för att utveckla 

Malmö hållbart ur ett socialt perspektiv. Dessutom beskrivs Överenskommelse Malmö, 

även känt som Malmöandan som är ett fördjupat samarbete mellan Malmö stad, 

föreningar och civilsamhället. Precis som i Meet Malmö är konceptet att intresserade 

aktörer ska mötas för att hitta lösningar för att utveckla ett socialt hållbart Malmö (Malmö 

stad, 2018). 

Kommunen arbetar även med att förebygga brott- och drogproblem genom samverkan 

med skolor, polisen samt organisationer som hjälper barn och ungdomar (Malmö stad, 

2018). I det syftet har kommunen utvecklat resurscentrumet Safe Space Malmö som är till 

för att sprida kunskap och agera som stöd för civilsamhället, föreningar, myndigheter och 

organisationer som är i nära kontakt med ungdomar i riskzonen för brottslighet inom 

kommunen (Malmö stad, 2018). Dessutom är Malmö stad, tillsammans med 12 andra 

europeiska kommuner, med i ett EU-projekt som syftar till att ta fram verktyg för att 

förebygga och åtgärda brottslighet (Malmö stad, 2018). Kommunen har även gjort en 

storsatsning för att trygga staden genom att till exempel sätta upp kameror, bättre 

belysning och ökad renhållning (Malmö stad, 2018).  

I hållbarhetsrapporten beskrivs bland annat satsningen Urban X som är en framtagen 

guide om hur kommunen kan involvera barn och ungdomar i stadsplanering samt 

projektet Co-labs som är en del av social innovation Skåne där syftet är att utforska, 

diskutera och skapa innovation inom regionen. Projektet genomförs i samarbete med 

Malmö högskola, Mötesplats Social Innovation (MSI), Region Skåne och fem andra 

bibliotek. Sedan beskrivs även festivalen Co-create Malmö som arrangeras i samverkan 

med Rädda barnen, förvaltningar i Malmö stad, Globala folkhögskolan och Malmö 

högskola i syfte att utveckla en bättre Malmö. Utöver det här beskrivs en 

samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö högskola vid namn Institut för 

hållbar samhällsutveckling (ISU), har framtagits i syfte att göra Malmö till en ledande 

stad inom kunskap vad gäller hållbar stadsutveckling (Malmö stad, 2016). 
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Kommunen arbetar aktivt med att utveckla en hållbar stad utifrån alla tre dimensioner. 

Mycket av hållbarhetsarbetet som kommunen genomför grundar sig på nationella- och 

internationella politiska beslut (Malmö stad, 2016). Därmed upplever kommunen 

påtryckningar från politikerna, allmänheten, ideella- och privata sektorn. Påtryckningarna 

kommer bland annat i form av lagstiftning, medborgarförslag och den växande trenden 

om att arbeta hållbart inom de olika sektorerna. I Malmö stad utgår kommunen från 

Agenda 2030 i samband med hållbarhetsarbetet (Malmö stad, 2018). Utöver det här har 

kommunfullmäktige utvecklat nio mål som ska integreras i målstyrningssystemet. 

Utvecklingssekreteraren i Malmö stad identifierar påtryckningar från den ideella sektorn 

som är drivande i hållbarhetsfrågor. Även medarbetarna och allmänheten är två starka 

drivkrafter i hållbarhetsarbetet inom kommunen. Planeringssekreteraren i Malmö stad 

menar att ”det är en väldigt tydlig internationell trend, det finns en väldigt tydlig politik. 

Politiken är det som styr vår verksamhet och politiken är också lite påverkade av 

internationella trender”.  

4.1.2 Engagemang av intressenter 

I Malmö stad arbetar tjänstemännen med att ändra medborgarnas beteende på individ- och 

samhällsnivå för att utveckla kommunen hållbart (Malmö stad, u.å). Syftet är att skapa 

social gemenskap och integration mellan olika invånargrupper samt främja attityder som 

minskar segregation och utanförskap. Malmö stad menar att ett hållbart samhälle är ett 

samhälle där samtliga invånare är inkluderade (Malmö stad, 2016).  

Planeringssekreteraren uttrycker att ”den ekonomiska hållbarheten ligger också att alla 

människor ska ha samma möjligheter att skaffa sig ett bra liv så det går in i den sociala 

hållbarheten också”.  

Enligt planeringssekreteraren i Malmö stad försöker kommunen inom planerings- och 

implementeringsfasen skapa förutsättningar för att skapa ett hållbart samhälle. Ett sätt att 

göra det på är stadsbyggnadskontorets ambition att knyta samman områden som idag är 

åtskilda. Genom att utveckla infrastrukturen och den kollektiva trafiken på ett sätt som 

underlättar att invånarna rör sig inom de här områdena kan man skapa integration mellan 

olika invånargrupper. Även på Malmö stads hemsida och i kommunens 

hållbarhetsrapporter beskrivs de här integrationsfrämjande aktiviteterna som en del av 

hållbarhetsarbetet inom den sociala aspekten (Malmö stad, 2015, 2016, 2017). Förutom 



	

37 

 

att det främjar den sociala hållbarheten, främjar det även den miljömässiga hållbarheten. 

Ännu ett sätt att skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle är genom att bygga 

blandade bebyggelser i nya områden och därmed möjliggöra boendekarriär för invånarna 

(Malmö stad, 2015, 2016, 2017). Boendekarriär är viktigt för att motverka segregation 

och utanförskap, vilket nedanstående citat från planeringssekreteraren i Malmö stad 

tydliggör:  

Om det kommer folk från olika delar av samhället eller från olika 
samhällsklasser och dessa träffas och möts, så är det bättre för alla och 
detta är forskningen tydlig med. Svaga elever blir starkare av att vara i 
en miljö med starkare elever i skolan t.ex. Den tesen driver vi hårt när vi 
planerar staden… Det blir som en ond cirkel för området och området 
kan aldrig repa sig just för att det som i t.ex. Härjegården inte fanns 
någonstans som de här som fick det lite bättre skulle kunna ta vägen i sin 
bostadskarriär så de var tvungna att lämna Härjegården och då förlorade 
området också de goda krafter som de här människorna var. Det här är 
som sagt något vi inte vill ha i nya områden och därför försöker vi bygga 
blandat och möjliggöra boendekarriär inom samma område 
(Planeringssekreteraren, Malmö stad). 

Utöver de ovannämnda förutsättningarna för att skapa ett hållbart samhälle bygger 

Malmö stad också mötesplatser där olika invånare kan träffas och integrera, vilket 

möjliggör bättre förståelse och tolerans mot invånargrupper som är olik en själv. Det här 

främjar i sin tur integration mellan Malmöborna. Även på hemsidan och i 

hållbarhetsrapporterna beskriver Malmö stad vikten av att bygga gemensamma 

kontaktytor i syfte att skapa delaktighet bland kommuninvånarna (Malmö stad, 2015, 

2016, 2017).  

Som en del av presentationsfasen i hållbarhetsarbetet beskriver Malmö stad på hemsidan 

flera olika projekt och aktiviteter som har till syfte att integrera invånarna i kommunen. 

Kommunen rubricerar och beskriver de här olika projekten och aktiviteterna väldigt väl 

på sin sida. På hemsidan finns exempelvis rubriker som så arbetar vi med trygghetsfrågor 

i Malmö där bland annat underrubriker som delaktighet och mångfald, satsningar - social 

hållbarhet och särskilda utmaningar presenteras (Malmö stad, u.å). 

Under rubriken ”Delaktighet och mångfald” presenteras bland annat ”I Malmö möts vi”. 

Det är en verksamhet inom kommunen som arbetar för att främja integrationen mellan 

nyanlända och individer som har bott i Sverige under en längre period (Malmö stad, 
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2018). Malmö stad arbetar även fram utvecklingsplaner för att motverka diskriminering 

och som en del av arbetet samarbetar kommunen med andra kommuner och 

organisationer. Några exempel på organisationer som anges på hemsidan är ECCAR och 

Unesco LUCS. Utöver det här anordnar Malmö stad seminarier och utbildningsdagar för 

Malmöbor och Malmö stads anställda i syfte att motverka diskriminering (Malmö stad, 

2018). Kommunen har även arbetat fram en långsiktig utvecklingsplan för att främja 

jämställdhetsintegrering (Malmö stad, 2018). Sedan delar kommunen varje år ut ett pris 

till en individ, organisation eller en annan aktör som har gjort en god insats inom 

mänskliga rättigheter för att motivera intressenterna till att utveckla en socialt hållbar stad 

(Malmö stad, 2017).  

I syfte att skapa goda förutsättningar för en socialt hållbar stad anordnar kommunen bland 

annat ett ”dialogforum” som syftar till att motverka diskriminering mot utsatta grupper 

som vanligtvis tenderar att utsättas för hatbrott. Malmö stad samverkar med grund- och 

gymnasieskolor i syfte att redan i tidig ålder förstärka individers värdegrunder. (UMAF) 

står för Unga Mot Antisemitism och Främlingsfientlighet, vilka grundskoleförvaltningen 

samarbetar med i syfte att bredda varandras kompetenser och motverka diskriminering på 

lång sikt (Malmö stad, 2018). Ett annat exempel på hur kommunen arbetar för att skapa 

goda förutsättningar för en hållbar stad är genom det vetenskapligt grundade systemet 

(CTC) -Communities That Care som går i linje med Malmökommissionens 

rekommendationer för en social hållbar stad. Syftet med det här systemet är att skapa 

goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar (Malmö stad, 2015).  

Liksom alla andra kommuner är Malmö stad inte vinstdriven, istället lägger kommunen 

fokus på allmänhetens intresse och att skapa goda förutsättningar för samtliga invånare 

(Malmö stad, 2016, 2017). Vid hållbarhetsutveckling finns det många synpunkter att ta 

hänsyn till och kommunens roll är att ta hänsyn till samtliga synpunkter men också att 

sammanväga invånarnas intressen. Inom Malmö stad arbetar kommunen mycket med att 

inkludera samtliga intressenter i hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling, vilket även 

tydliggörs i kommunens hållbarhetsrapporter och på hemsidan. Enligt 

planeringssekreteraren i Malmö stad är utvärdering en viktig del av hållbarhetsarbetet i 

syfte att skapa legitimitet. Härutöver menar denne att utvärdering är något som 

kommunen kan och vill utveckla. Även i hållbarhetsrapporten anges utvärdering som en 

väsentlig del av hållbarhetsarbetet (Malmö stad, 2015). Denne talar också om att 
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hållbarhetsrapporter och information på hemsidan är viktig att utge för att visa att 

kommunen arbetar hållbart. Nedanstående citat tydliggör vikten av att utge information 

om hållbarhetsarbetet.  

Det är viktigt att vi gör de rapporterna sen tror jag inte att det är många 
som läser de men det är viktigt att de finns. Eller om vi säger så här, det 
är inte många som läser HELA de rapporterna. Men det kanske inte är 
viktigt att man gör det, men det är viktigt att kommunen kan visa att vi 
faktiskt gör de här grejerna så att man kan ha någonting att peka på när 
någon frågar (Planeringssekreteraren, Malmö stad). 

Vidare berättar utvecklingssekreteraren i Malmö stad att kärnsyftet med att upprätta en 

hållbarhetsrapport är att informera och inkludera kommunens intressenter i 

hållbarhetsarbetet. Denne menar att ”Resultatet av hållbarhetsrapporten är egentligen 

sekundärt i förhållande till den processen som man har under tiden”. 

4.2 Kristianstads kommun 
Nedan presenteras resultatet utifrån kategorierna Samverkan med intressenter och 

Engagemang av intressenter. 

4.2.1 Samverkan med intressenter 

Kristianstads kommun samarbetar med ett antal olika intressenter vid planerings- och 

implementeringsfasen i hållbarhetsarbetet. Intressenterna kan i grova drag indelas i 

följande sex grupper: politiker, ideella sektorn, privata sektorn, civilsamhället, 

kommunala förvaltningar och akademin. Samtliga intressentgrupper som är viktiga för 

hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling presenteras i intervjuerna, rapporterna och på 

kommunens hemsida.  

Planeringsstrategen på Kristianstads kommun menar att samtliga intressentgrupper är 

relevanta i hållbarhetsarbetet: ”Jag kan inte säga att vi behöver prioritera utan vi behöver 

arbeta alla tillsammans, både civilsamhället, näringslivet, kommunen och sen akademin.” 

Istället identifierar Agenda 21-samordnaren som arbetar mer operativt anser att barn och 

ungdomar är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid hållbarhetsarbetet: ”Jag tycker att barn 

och ungdomar är väldigt viktiga. Det är lite av en kliché men de är faktiskt vår framtid.”  
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Agenda 21-samordnaren engagerar allmänheten i hållbarhetsarbetet genom att genomföra 

olika kampanjer och aktiviteter. Kampanjerna och aktiviteterna inom 

implementeringsfasen syftar till att sprida budskap och information om den sociala och 

miljömässiga hållbarheten. Fokus vid de här kampanjerna och aktiviteterna ligger på barn 

och ungdomar eftersom agenda 21-samordnaren identifierar dessa intressenter som 

kommunens framtid. Utöver aktiviteter och kampanjer med fokus på barn och ungdomar 

har kommunen även utvecklat ett medborgarcenter där kommunens medborgare kan 

ringa in och lämna synpunkter kring olika frågor som berör stadsutvecklingen inom 

kommunen (Kristianstads kommun, 2018). 

Inom planeringsfasen har kommunen flera metoder för att kunna skapa dialog med 

kommuninvånarna. Några exempel är byastämmor där tjänstemännen från kommunen går 

ut till byn för att skapa dialog med medborgarna, hemsidan där medborgarna kan lämna 

förslag på eventuella utvecklingsområden, ställa frågor och lämna synpunkter samt 

klagomål (Kristianstads kommun, 2017). Dessutom kan privata aktörer göra en 

intresseanmälan om upphandling till kommunen direkt via hemsidan (Kristianstads 

kommun, 2018). Kommunen arrangerar även frukostmöten för att diskutera 

integrationsfrågor mellan den ideella sektorn, studieförbund och andra organisationer som 

fokuserar på integrationsarbete (Kristianstads kommun, 2018). I integrationsarbetet är det 

kommunala bolaget AB Kristianstadbygget (ABK) en viktig samarbetspartner 

(Kristianstads kommun, 2015, Kristianstads kommun, 2016, Kristianstads kommun, 

2017).  

Dessutom menar planeringsstrategen att den idéburna sektorn är viktig. I planerings- och 

implementeringsfasen samarbetar kommunen med den idéburna sektorn för att göra 

sektorn mer delaktig i de olika beslutsprocesserna vid hållbarhetsarbetet. Denne menar att 

kommunen samarbetar med olika representanter från förenings- och näringslivet. I 

nedanstående citat ges exempel på hur kommunen engagerar civilsamhället i 

hållbarhetsprojekt genom att använda olika kommunikationskanaler för att nå ut till 

allmänheten:  

Men exempelvis då så hade vi ett projekt i Februari som hette ”Wall of 
kindness” som handlade om att vi, vi ställde upp en container på Stora 
torg som vi inredde. Och det gjorde kommunen tillsammans med 
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stadsmissionen och FN-föreningen. Och då inredde vi den containern 
och så spred vi budskapet om att man skulle hänga en jacka om man 
hade över och så skulle man ta en jacka om man behöver. Det var ett 
typiskt hållbarhetsprojekt för det handlar om att vi ska ta vara på de 
resurser som vi har och vi ska ge till de som behöver. Då kände vi att det 
här är någonting som vi verkligen behöver få ut till allmänheten och då 
gjorde vi pressmeddelande och vi delade det i sociala medier och internt 
på våra sidor i kommunen osv. Så att det är lite så vi jobbar då 
(Planeringsstrategen, Kristianstads kommun). 

Miljöstrategen på Kristianstads kommun betonar vikten av att inkludera byn och 

landsbygden i hållbarhetsarbetet då den urbana utvecklingen medför till en tendens att 

endast fokusera på stadsbygden. Denne menar att det är viktigt att samarbeta med olika 

typer av ideella föreningar, exempelvis byföreningen när kommunen planerar att bygga i 

ett mindre tätortsområde eftersom byföreningen har goda kunskaper om byn och dess 

kultur. Vidare tydliggör miljöstrategen att kommunen engagerar sina intressenter vid 

stadsutveckling på följande sätt:  

Jag är inte säker på hur Kristianstad gör men majoriteten av kommuner 
arbetar med medborgardialoger, alla våra styrdokument som är ute på 
remiss är ofta både ute internt inom kommunen och externt så att man 
har utställning och man får tycka till på hemsidan. Så man vill ju arbeta 
både digitalt, via tyck-till appar, man kan lämna in klagomål, man kan 
lämna in synpunkter och så vidare, samt fysiska möten med 
medborgardialoger (Miljöstrategen, Kristianstads kommun).  

 

Medborgarförslag, lagstiftning och den växande trenden om att arbeta hållbart inom de 

olika sektorerna har medfört att kommunen upplevt påtryckningar från politikerna, 

allmänheten, ideella- och privata sektorn. Även kommunens tjänstemän är en stark 

drivkraft i hållbarhetsarbetet enligt planeringsstrategen. Påtryckningar från de olika 

intressentgrupperna redogörs i kommunens årsredovisningar och på kommunens hemsida.  

I Kristianstads kommun kommer påtryckningar från politikerna i form av krav att 

implementera agenda 21 och agenda 2030 inom kommunen (Kristianstads kommun, 

2018). Dessutom har kommunfullmäktige antagit de 16 nationella miljökvalitetsmålen 

som likt agenda 21 och agenda 2030 ska implementeras i hållbarhetsarbetet. Agenda 21- 

samordnaren i Kristianstads kommun identifierar påtryckningar från allmänheten genom 

informella möten med medborgarna i samband med de aktiviteter och kampanjer som 
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kommunen bedriver, vilket klargörs ytterligare i följande citat: ”Så påtryckningar från 

allmänheten finns men det är ett politiska beslut som styr och bestämmer hur mycket vi 

ska jobba med det och hur många som ska jobba med det.” 

Planeringsstrategen identifierar också påtryckningar från myndigheter. En myndighet som 

är drivande i den sociala hållbarheten är polisen som har utvecklat riktlinjer kring hur 

kommunen bör arbeta med hållbarhetsutvecklingen i utsatta områden. Denne berättar 

även att det kommer påtryckningar om att göra den ideella sektorn och olika föreningar 

mer delaktig i beslutsprocesser inom hållbarhetsarbetet. Miljöstrategen i Kristianstads 

kommun menar att det är nationella projekt och andra kommuners arbete kring hållbarhet 

som driver Kristianstads kommun fram i hållbarhetsutveckling, vilket tydliggörs i 

följande citat: ”Men jag skulle säga att det som driver mest är nationella projekt och lite 

att man sneglar men vad gör andra kommuner.”  

4.2.2 Engagemang av intressenter  

I syfte att hålla en hög hållbarhetsambition för medborgarna har kommunen utvecklat en 

strategisk färdplan där hälsa och delaktighet är ett delområde för visionen inom 

färdplanen. Det strategiska målområdet hälsa och delaktighet syftar till att kommunen ska 

uppnå jämlik hälsa och stärka delaktigheten bland kommuninvånarna (Kristianstads 

kommun, 2015). För att stärka delaktigheten och skapa jämlikhet bland 

kommuninvånarna bör tjänstemännen inom kommunen arbeta med frågor som berör 

integration, särskilt inom utsatta områden. Det här tydliggörs av miljöstrategen i 

Kristianstads kommun och i kommunens årsredovisningar. Planeringsstrategen på 

Kristianstads kommun menar att kommunen utvecklar strategier för att arbeta med 

integration och motverka segregation inom kommunen. Ett sätt att utveckla samhället 

hållbart är att ge samtliga invånare förutsättningar till att ta del av information och på så 

sätt möjliggöra att samtliga invånare kan vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara 

samhället. Agenda 21 samordnaren på Kristianstads kommun formulerar det på följande 

sätt: 

Sen är det så att jag jobbar med invandrargrupper och ger de information 
om källsortering, allemansrätten och annat. Det är också en del av den 
sociala hållbarheten, att ge alla samma information. Det är människor 
som kanske har det lite svårare att hämta den informationen själva 
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(Planeringsstrategen, Kristianstads kommun). 
  

Dessutom menar Agenda 21-samordnaren att det är särskilt viktigt att arbeta med barn i 

en tidig ålder för att ändra deras beteende och säkerställa att hållbarhetstänket utvecklats 

i ett tidigt stadie, vilket samordnaren utrycker i följande citat. 

Jag tycker att barn och ungdomar är väldigt viktiga. Det är lite av en 
kliché men de är faktiskt vår framtid. Du vet själv att när man lär barn 
att källsortera, att vissa frågor är viktiga och att vi behöver skydda 
naturen, det sitter sen. De kommer att fatta de rätta besluten som vuxna 
sen. Det är därför jag har miljöklubb just för barn, det är för att börja 
tidigt (Agenda 21- samordnaren, Kristianstads kommun).  

Även i årsredovisningarna framkommer det att det är viktigt att arbeta med barn i tidig 

ålder. Kommunen utger därför undervisningsverktyg till förskolor och skolor i syfte att 

skapa ett hållbarhetstänk hos de yngre generationerna. Det här sker i samarbete med Håll 

Sverige rent som har framställt ett ramverk av Grön flagg. På hemsidan skriver 

kommunen om den Urbana Hembygdsgården som är en mötesplats för samtliga 

kommuninvånare. Tanken är att arrangera aktiviteter som främjar integration mellan olika 

invånargrupper. Aktiviteterna är i form av språkgrupper, trafiksäkerhetskurser, läxhjälp 

och sommarlovsaktiviteter för barn och familjer. Sedan ger kommunen invånarna 

möjlighet att engagera sig och arbeta som volontär för att hjälpa till med de olika 

aktiviteterna (Kristianstads kommun, 2018).    

Kristianstads kommun arbetar utifrån en kommunikationspolicy som utgår från tre olika 

punkter. Den första är att det ska vara lätt att nå kommunen. Den andra är att allt som 

kommunen gör ska vara offentligt i syfte att underlätta arbete över gränserna. Den sista 

punkten är att kommunen ska vara inbjudande och skapa dialog med medborgarna. 

Exempel på hur kommunen kan arbeta med att kommunicera med medborgarna utifrån de 

ovanstående punkterna är genom sociala medier, bemötandeguiden på hemsidan, 

broschyrer, kampanjer och samrådsutställningar (Kristianstads kommun, 2018).  

I Kristianstads kommun berättar miljöstrategen om vikten av att i presentationsfasen 

rapportera om hållbarhetsarbetet då det är vedertaget att arbeta med de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen idag. Det anses vara en skam om kommunen inte informerar sina 
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intressenter om hållbarhetsarbetet. Planeringsstrategen bekräftar vikten av att informera 

sina intressenter om hur kommunen arbetar hållbart: 

När det gäller mitt område så är det så klart att jag redovisar ju det jag 
ansvarar för kan man ju säga, i form av rapporter osv. Det sprids väl 
kanske mest internt inom kommunen men vi försöker bli bättre på att 
kanske lyfta fram det i media för vi känner att det här är saker som vi 
tycker är viktigt att allmänheten vet om vad kommunen gör 
(Miljöstrategen, Kristianstads kommun). 

 

Kristianstads kommun har på sin hemsida presenterat kommunens arbete kring 

hållbarhetsfrågor. Kommunen har delvis redovisat för hur kommunen utvecklas och vilka 

intressenter de samarbetar med. Genom att lägga upp detalj- och översiktsplan, ge 

information om pågående projekt och beskriva visionen i färdplanen möjliggör 

kommunen att olika intressenter kan engagera sig i hållbarhetsarbetet (Kristianstads 

kommun, 2018).  
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5. Analys 
Syftet med studien var att undersöka hur kommunen engagerar sina intressenter i de olika 

faserna i hållbarhetsarbetet. I det här avsnittet diskuteras resultatet utifrån planerings-, 

implementerings-, utvärderings- och presentationsfasen. Nedan presenteras en analys av 

resultatet med koppling till den teoretiska referensramen. Underrubrikerna och innehållet 

i det här avsnittet är kopplade till den teoretiska referensramen men strukturen är inte 

byggd utifrån teorikapitlet eftersom teorierna är sammanvävda och väldigt 

sammanhängande. Därmed är nedanstående struktur att föredra för uppsatsens syfte.  

5.1 Utmaningar och förutsättningar 
Kommunerna arbetar på olika sätt vid de olika faserna vid stadsutveckling eftersom 

stadsutvecklingen formas beroende på förutsättningarna i kommunen. Förutsättningarna 

för Kristianstads kommun och Malmö stad är olika. Malmö stad är betydligt större än 

Kristianstads kommun vad gäller invånarantalet. Kristianstads kommun är större till ytan 

vilket leder till att kommunen är mer glesbefolkat än Malmö stad som är tätbefolkat. Det 

här leder till att Malmö stad behöver bygga staden mer kompakt i framtiden, medan 

Kristianstads kommun försöker locka till sig fler invånare och göra staden mer urbant.  

I Malmö stad har den urbana utvecklingen bidragit till en heterogen befolkning, vilket 

kräver integration mellan olika intressenter för att utveckla staden hållbart (Vanolo, 

2014). För att möjliggöra integration mellan olika invånargrupper behövs god 

infrastruktur som knyter samman delar av staden som annars riskerar att bli segregerade 

(Meijer & Bolivar, 2016). Vidare kan integration främjas genom byggnation av 

mötesplatser som lockar till sig olika invånargrupper, där tanken är att det ska skapa tillit 

och tolerans bland invånarna (Sveriges kommuner och Landsting, 2013). Även 

Kristianstads kommun vill främja integration men arbetar på ett annat sätt eftersom 

kommunen har andra förutsättningar än Malmö stad. Kristianstads kommun eftersträvar 

att växa och därför bygger kommunen staden kring stadskärnan i syfte att skapa fler 

arbetsmöjligheter och mer rörelse inom staden. En anledning till att Kristianstads 

kommun vill bygga kring stadskärnan är att främja integration mellan olika 

invånargrupper. Studiens resultat visar att större kommuner tenderar att stöta på fler 

utmaningar i stadsutveckling eftersom de har många fler invånare att ta hänsyn till. Fler 
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invånare innebär flera olika kulturer, religioner och socioekonomiska bakgrunder som 

alla ska integreras för att uppnå ett socialt hållbart samhälle vid stadsutveckling (Meijer & 

Bolivar, 2016).  

Eftersom kommunerna är ansvariga för att säkerställa bättre levnadsstandard för 

allmänheten, ansvarar de även för att i planerings- och implementeringsfasen ta fram nya 

projekt och verktyg som kan bidra till att ändra invånarnas beteenden (Grossi & Pianezzi, 

2017). Det här överensstämmer med teorin om styrmentalitet som syftar till att kommuner 

ska framställa verktyg och processer som styr dess intressenter i önskvärd riktning 

(Hemmati m.fl., 2002). I hållbarhetsutvecklingen är det viktigt att invånarnas beteenden 

överensstämmer med kommunens vision och planer för hur de ska utvecklas hållbart. Det 

är av den anledningen som kommunerna arbetar allt mer aktivt med den sociala 

hållbarheten (Manetti, 2011). Resultatet av intervjuerna i Malmö stad visar att arbetet 

med den sociala hållbarheten är mer omfattande än Kristianstads kommun, vilket kan 

bero på att kommunen har ett större invånarantal. Det stora kommuninvånarantalet leder 

till en heterogen befolkning, vilket försvårar framtagandet av projekt och verktyg i 

planerings- och implementeringsfasen, vilket överensstämmer med det Brorström m.fl. 

(2018) uttrycker. Vidare uttrycker även Grossi och Pianezzi  (2017) att den huvudsakliga 

komplexiteten är att hitta lösningar som är passande för samtliga invånargrupper och som 

ger önskad effekt vid implementering. Vid implementering av olika projekt som syftar till 

att ändra invånarnas beteende tenderar olika invånargrupper att reagera på olika sätt vilket 

kan leda till att projektresultatet och kommunens önskvärda resultat inte är i samklang 

(Brorström m.fl., 2018). På så sätt möter Malmö stad fler och mer omfattande utmaningar 

än Kristianstads kommun vad gäller engagemang av intressenter i planerings- och 

implementeringsfasen vid hållbarhetsutveckling.  

Inom styrmentaliteten finns det två delar där det ena är att presentera problemet och det 

andra är att hitta en lösningsstrategi för problemet (Argento m.fl., 2016).  De båda 

kommunerna stöter på problem i form av utsatta områden där kriminaliteten, 

segregationen och osäkerheten växer. För att förebygga och åtgärda de här problemen har 

kommunerna utvecklat olika lösningsstrategier i form av projekt som de tillämpar vid 

stadsutveckling. Eftersom vi inte har intervjuat en stadsplanerare inom Kristianstads 

kommun vet vi inte vilka typer av projekt som kommunen arbetat fram i det här syftet. 

Malmö stad har däremot arbetat fram olika projekt för att främja boendekarriär inom 
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utsatta områden. Genom att skapa boendekarriär minskar kommunen samhällsklyftorna 

inom ett utsatt område vilket leder till att områdets ”starkare” människor bor kvar i 

området och hjälper till att förstärka området. Malmö stad arbetar även med att hjälpa 

kriminella att lämna det kriminella livet bakom sig genom att ge gängavhoppare stöd och 

trygghet. Det här är ett sätt att förebygga fortsatt kriminalitet inom de utsatta områdena 

inom kommunen. Kristianstads kommun möter inte samma utmaningar vad gäller 

gängrelaterade problem, därför arbetar kommunen inte lika mycket med den sociala 

hållbarheten som Malmö stad. En anledning till att Kristianstads kommun inte har 

liknande problem som Malmö stad är att kommunen har ett lägre kommuninvånarantal 

som leder till en mindre heterogen befolkning. Det är därför enklare att hitta 

lösningsstrategier inom Kristianstads kommun i syfte att integrera kommunens invånare 

och på så sätt motverka de problem som uppstår i kommunen (Grossi & Pianezzi, 2017). 

Ännu en anledning till att den sociala hållbarheten inte är lika framträdande i 

Kristianstads kommun är att kommunen försöker locka till sig fler invånare genom att 

bygga staden mer attraktiv kring stadskärnan. Härmed är Kristianstads kommuns 

utmaning, till skillnad från Malmö stads utmaning, att föra samman människor genom att 

bygga tätare. I Malmö stad är det redan väldigt tätbefolkat och därför bygger man staden 

mer kompakt och på ett sätt som integrerar människor utanför stadskärnan också (Vanolo, 

2014) 

5.2 Samverkan och intressentengagemang 
Trots att kommunerna har olika fokus vad gäller hållbarhetsarbetet är de överens om att 

samverkan med intressenter är nödvändigt inom planerings- och implementeringsfasen 

vid hållbarhetsutveckling. Hållbarhetsutvecklingen förutsätter att olika intressentgrupper 

inom kommunen ska ha möjlighet till att delta vid stadsutveckling (Hemmati m.fl, 2002, 

Camilleri, 2015). Att engagera intressenter ger kommunen möjlighet till att utveckla 

staden hållbart utifrån olika intressentgruppers perspektiv (Manetti, 2011). Det här kan 

kopplas till intressentteorin som beskriver att vissa intressenter har mer inflytande än 

andra intressenter i beslutsprocessen. Det här innebär att intressenter med mer makt 

tenderar att ha mer inflytande (Deegan & Unerman, 2011). Studien visar att politikerna är 

den intressentgruppen med störst inflytande eftersom de formulerar lagstiftningen. Trots 

att politikerna har störst inflytande är det allmänheten som är i fokus vid 
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hållbarhetsarbetet och därmed är de en viktig intressentgrupp vid planering- och 

implementeringsfaserna inom hållbarhetsarbetet.  

De båda kommunerna arbetar relativt lika när de engagerar sina intressenter i 

hållbarhetsarbetet men det finns även vissa punkter som skiljer sig åt. Vilka intressenter 

som kommunen samverkar med är frågespecifikt och skiljer åt beroende på vilket område 

som berörs. När kommunerna arbetar med att engagera intressenterna i hållbarhetsarbetet 

sker det främst genom representanter och föreningar istället för enskilda personer. Det här 

faller naturligt i ett demokratiskt samhälle där ett antal utvalda individer förespråkar en 

större grupp av människors åsikter (Grossi & Steccolini, 2014). Eftersom representanter 

och föreningar förespråkar en grupp av individer möjliggörs effektivare kommunikation 

mellan kommunen och olika intressentgrupper, till skillnad från om kommunen hade 

kommunicerat med många olika enskilda individer. Genom att kommunicera med 

representanter och föreningar är det mer kostnads- och tidseffektivt, därmed sparar det 

kommunen resurser. Att engagera samtliga intressenter i alla faser inom 

hållbarhetsarbetet kan bli kostnads- och tidskrävande (Land , Macura, Bernes, & 

Johansson, 2017). 

Ett exempel på hur kommunerna engagerar sina intressenter är genom att ge samtliga 

intressenter samma möjligheter till att ta del av information (RUS - Länsstyrelserna i 

samverkan, 2014). Det här gör kommunerna genom att offentliggöra information på 

hemsidan och i årsrapporter. Att lägga upp översikts- och detaljplan på hemsidan, 

informera om olika projekt och redovisa för hållbarhetsarbetet som utförts är några 

exempel på hur kommunerna kommunicerar den här informationen. Genom att publicera 

information om det utförda hållbarhetsarbetet skapas transparens och ansvarighet 

gentemot intressenterna, vilket kan kopplas till legitimitetsteorin (Grossi & Steccolini, 

2014, Fernando & Lawrence, 2014).  

Legitimitetsteorin beskriver att kommuner som presenterar detaljerad information om 

hållbarhetsarbetet möjliggör för intressenterna att bedöma om kommunerna arbetar 

utifrån samhällets normer och förväntningar (Fernando & Lawrence, 2014). När 

informationen har nått ut till intressenterna kan intressenterna ge konsultation till 

kommunerna genom att lämna synpunkter och förslag till exempel via hemsidan eller via 

medborgarcenter (Sveriges kommuner och Landsting, 2013). Det här kan även göras 
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genom medborgardialoger där kommunerna till exempel anordnar byastämmor, 

utställningar, aktiviteter och kampanjer. De här kommunikationsformerna ger 

civilsamhället möjlighet till inflytande vid olika beslutsprocesser, vilket kan kopplas till 

intressentteorin eftersom civilsamhället identifieras som huvudintressenten inom det 

kommunala hållbarhetsarbetet (Mitchell m.fl, 1997). Till skillnad från näringslivet, 

ideella sektorn och myndigheter är civilsamhället sällan direkt delaktig i medbeslutandet. 

Enligt kommunerna representeras civilsamhället av de här intressenterna vid 

beslutsprocesser som berör stadsutveckling.  

5.3 Information som grund 
Båda kommunerna arbetar aktivt med att engagera sina intressenter i hållbarhetsarbetet. 

Malmö stad utger mer omfattad information om hållbarhetsarbetet genom att upprätta 

hållbarhetsrapporter, vilket gör de mer legitima enligt legitimitetsteorin (Fernando & 

Lawrence, 2014). Trots att hållbarhetsrapportering är relativt nytt inom Malmö stad 

upprättar kommunen hållbarhetsrapporter med detaljerad information om hur de arbetar 

hållbart utifrån de tre dimensionerna. Varje år fokuserar kommunen på ett specifikt 

område i form av teman i hållbarhetsrapporten. Temat väljs utifrån kommunens 

utmaningar och utvecklingsområden. Hållbarhetsrapporten upprättas i syfte att användas 

internt för att ge motivation och information till tjänstemännen inom kommunen. Det här 

skiljer sig från syftet med hållbarhetsrapporten inom den privata sektorn som främst 

syftar till att informera externa aktörer om hållbarhetsarbetet. Det här beror på att den 

privata sektorn, till skillnad från den offentliga sektorn, är vinstdrivna och ansvariga 

gentemot sina ägare. I den offentliga sektorn är kommunerna ansvariga gentemot 

allmänheten och därmed är kärnsyftet med att upprätta en hållbarhetsrapport att inkludera 

samtliga intressenter i hållbarhetsarbetet (RUS - Länsstyrelserna i samverkan, 2014).  

Kristianstads kommun informerar intressenterna genom att i årsredovisningen ge 

sammanfattad information om hållbarhetsarbetet. Trots att hållbarhetsredovisningen för 

kommunen är sammanfattad och koncist har även den till syfte att motivera 

tjänstemännen inom kommunen och informera medarbetarna samt allmänheten om 

hållbarhetsarbetet. De båda kommunerna poängterar även att det är viktigt att redovisa 

hållbarhetsarbetet för politikerna i syfte att kunna utvecklas framåt, vilket Beddewela & 

Fairbrass (2014) också poängterar är viktigt.  
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De båda kommunerna använder även hemsidan som en kommunikationskanal för att nå ut 

till sina intressenter. På hemsidorna presenteras både översiktlig och detaljerad 

information om bland annat hållbarhetsarbetet, vilket bidrar till att kommunerna vill 

framstå som legitima inför sina intressenter (Grossi & Steccolini, 2014). Det här kan 

kopplas till legitimitetsteorin som beskriver att kommuner blir legitima genom att 

presentera information om hållbarhetsarbetet (Fernando & Lawrence, 2014).  

Studien visar att det allmänt är svårt att navigera på kommuners hemsidor eftersom 

kommunerna tenderar att publicera kortfattad information om väldigt många olika 

områden, därmed kan det bli problematiskt att navigera rätt när användare söker på 

hemsidorna. Malmö stad har underlättat navigationen relativt genom att ha tydliga 

rubriker och underrubriker om de olika ämnesområdena. Samtidigt kompletterar 

kommunen de här rubrikerna med kortfattad information om hur kommunen konkret 

arbetar med olika ämnesområden, pågående projekt och hur intressenterna kan engagera 

sig inom de här projekten. Utöver det här har kommunen publicerat olika typer av 

dokument i form av bland annat översikts- och detaljplaner. Att uppdatera intressenterna 

om hållbarhetsarbetet via olika kommunikationskanaler leder till att kommunen uppfattas 

som mer legitima men eftersom kommuner arbetar i allmänhetens intresse är handlingar 

oftast viktigare än att utge information via de här kanalerna. Eftersom kommuner 

fokuserar på att förbättra levnadsstandarden för invånarna är inte uppdateringar på 

hemsidan en prioritet i alla lägen. Eftersom tjänstemän inom kommuner är en del av den 

offentliga verksamheten som finansieras med skattemedel är det av stor vikt att prioritera 

rätt. Det här blir också en ansvarsfråga med tanke på att kommunen måste kunna försvara 

sina val vid stadsutveckling (Almquist m.fl., 2013). Det är kanske delvis därför som 

kommuner ger kort men koncist information om hållbarhetsarbetet på hemsidorna. Sedan 

kompletteras den informationen med utförliga och detaljerade beskrivningar av 

hållbarhetsarbetet i form av rapporter som allmänheten kan ta del av.  

Trots att Kristianstads kommun inte har lika tydliga rubriker på hemsidan har kommunen 

publicerat bra med information. Kommunen har bland annat publicerat verksamhetsplan, 

strategiskt färdplan samt detalj- och översiktsplan. Kristianstads kommun kan förbättra 

möjligheten för intressenterna att ta del av informationen kring hållbarhetsarbetet genom 

att på hemsidan ge kortfattad information, under lämplig rubrik, om planerade aktiviteter 

och pågående projekt som berör hållbarhetsarbetet. Det här bör kommunen göra dels i 
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syfte att verka mer legitim i intressenternas ögon, dels för att engagera intressenterna mer 

(Grossi & Pianezzi, 2017, Meijer & Bolivar, 2016, Fernando & Lawrence, 2014). Ju 

enklare det blir för intressenter att ta del av informationen, desto mer delaktiga kan 

intressenterna bli i stadsutvecklingen (Manetti, 2011, Camilleri, 2015, Hemmati m.fl., 

2002). Informationen utgör underlag för utveckling av synpunkter, utan tillräckligt med 

information kan intressenter inte lämna synpunkter och ha inflytande i beslutsprocesser 

vid stadsutveckling. En stor fråga i att engagera intressenter i beslutsprocesser är också att 

intressenterna ska ha tillräckligt med kunskap om ämnet som de fattar beslut om. Om 

intressenterna inte har bra med underlag och goda kunskaper om ämnet kan effekten av 

resultatet bli att kommunen inte utvecklas i linje med kommunens vision (Sveriges 

kommuner och Landsting, 2013).  

En viktig del av hållbarhetsarbetet är utvärdering. Utvärdering är något som kommunerna 

uttrycker att de kan bli bättre på. Vid utvärdering av den miljömässiga aspekten av 

hållbarhetsarbetet är det relativt enkelt att ta fram mått och indikatorer som mäter 

verkställandegraden av det önskade resultatet. Utvärdering av den sociala aspekten av 

hållbarhetsarbetet är däremot betydligt mer komplicerad och komplex. Utvärderingen av 

den sociala aspekten tenderar att vara subjektiv eftersom den sociala aspekten berör 

människor och människors synpunkter bygger på den specifika individens erfarenheter 

och värderingar (Vallance m.fl., 2012). Utöver det här har kommunerna i dagsläget inte 

utvecklat mått och verktyg som effektivt kan mäta den sociala aspekten. En stor 

anledning till det här kan vara att arbetet kring den sociala aspekten är relativt nytt inom 

kommunerna och att dessa inte har hunnit utveckla välanpassade mått och indikatorer än.  

Intervjupersoner från båda kommunerna anser att utvärderingsfrågan är något som 

kommunerna behöver bli mycket bättre på. Utöver det här ansåg Malmö stad att 

utvärderingen inom den sociala aspekten är en miljö- och kostnadsfråga. Eftersom den 

sociala aspekten berör människor är det många synpunkter att ta hänsyn till och att 

utforma enkäter och andra verktyg kostar kommunen mycket pengar (Land m.fl., 2017). 

För att underlätta en del av utvärderingsprocessen är digitaliseringen ett viktigt 

hjälpmedel. Genom att utveckla digitala kommunikationskanaler kan kommunen effektivt 

samla in synpunkter kring många olika frågor på ett tids- och kostnadseffektivt sätt 

(Meijer & Bolivar, 2016). Tidigare i det här avsnittet redogörs för hur intressenter 

engageras i planerings- och implementeringsfasen i hållbarhetsarbetet. Studien visar att 
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det är svårt att engagera intressenterna lika mycket i utvärderingsfasen, speciellt inom den 

sociala aspekten som är relativt nytt. Med tanke på att den sociala aspekten först fått 

uppmärksamhet på senare år har kommuner inte hunnit utveckla effektiva mått och 

utvärderingsprocesser. Vad gäller presentationsfasen är det svårt att engagera intressenter. 

Den här fasen är mer till för att ge information om hållbarhetsarbetet samt bidra med 

transparens. Genom att vara transparent kan kommunen hållas ansvarig i de fall 

hållbarhetsarbetet avviker från samhällets normer (Grossi m.fl., 2014, Almquist m.fl., 

2013). 

5.4 Påtryckningar formar strukturen 
Eftersom kommunerna har så många olika synpunkter att ta hänsyn till kan de känna 

påtryckningar om att arbeta hållbart från ett antal olika håll (Deegan & Unerman, 2011). 

Påtryckningarna av att arbeta hållbart inom kommunerna sker formellt genom politiska 

beslut som fattas nationellt och internationellt. Det här stämmer överens med 

institutionella teorin som inom den tvingande isomorfin beskriver att påtryckningar 

kommer ovanifrån och leder till att kommunen anpassar sin struktur utifrån de här 

påtryckningarna (Beddewela & Fairbrass, 2014). Agenda 21 är ett bra exempel på hur 

kommuner anpassar hållbarhetsarbetet utifrån påtryckningar från sina intressenter. Båda 

kommunerna arbetar utifrån de tre hållbarhetsaspekterna eftersom staten har antagit 

agenda 21 där de tre olika hållbarhetsaspekterna beskrivs. Resultatet av studien visar att 

samtliga hållbarhetsaspekter är beroende av varandra. Ett exempel är arbetet med psykisk 

ohälsa, där flera undersökningar i Malmö stad har visat att psykisk ohälsa kan förebyggas 

genom god stadsplanering (Malmö stad, 2017). Faktorer som utsläpp och buller från 

kollektivtrafiken samt möjligheter till integration mellan kommuninvånare påverkar den 

psykiska hälsan. Härutöver ska kommunen ha tillräckligt med resurser för att bygga 

staden på ett sätt som motverkar psykisk ohälsa hos kommuninvånarna. Det här är ett av 

många exempel på hur de olika hållbarhetsdimensionerna hänger samman vid 

stadsutveckling. Härmed är det av stor vikt att samtliga aspekter inkluderas i 

hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling. Det här visar att den sociala hållbarheten är minst 

lika viktig som den miljömässiga och ekonomiska aspekten.  

Mycket av hållbarhetsarbetet som kommunerna genomför sker eftersom kommunerna 

känner påtryckningar från politikerna, men även från den ökade internationella trenden. 
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Allt eftersom hållbarhetsfrågor blivit mer globalt omdiskuterade har kommuner 

implementerat dessa frågor i hållbarhetsarbetet i syfte att inte gå emot normen. 

Kommuner behöver inte nödvändigtvis följa den internationella trenden men anser att det 

är till fördel att följa trenden. Eftersom politiska beslut är tvingande för samtliga 

kommuner resulterar det i att kommunerna tenderar att efterlikna varandra vid de olika 

faserna i hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling. Sedan kommer det påtryckningar om att 

arbeta hållbart från övriga intressentgrupper också, både civilsamhället och näringslivet är 

drivande aktörer i hållbarhetsarbetet. Den institutionella teorin grundar sig på ett socialt 

kontrakt som finns mellan kommunen och dess intressenter. Det sociala kontraktet är en 

form av påtryckning om att kommunen ska arbeta hållbart utifrån intressenternas krav och 

förväntningar. Om kommunen inte arbetar hållbart är de inte heller legitima i 

intressenternas ögon (Deegan & Unerman, 2011). Den urbana utvecklingen, särskilt inom 

Malmö stad, har lett till att det är svårare för kommunen att engagera samtliga intressenter 

i samtliga faser inom hållbarhetsarbetet samt att det blivit svårare att fullfölja det sociala 

kontraktet. 

5.5 Sammanfattning av analysen 
Eftersom kommunerna har olika utmaningar och förutsättningar arbetar de på olika sätt 

för att bygga en hållbar stad. Den sociala hållbarheten har blivit allt mer intressant att 

arbeta med inom kommunerna och studien visar att ju mer urbant en kommun är desto 

mer arbetar kommunen med den här aspekten. Ännu en utmaning som den urbana 

utvecklingen medför är komplexiteten i att engagera olika typer av intressenter med 

varierande etiska, religiösa och socioekonomiska bakgrunder. Trots att de studerade 

kommunerna möter på olika utmaningar och förutsättningar arbetar de relativt lika vad 

gäller samverkan med intressenter och intressentengagemang vid hållbarhetsarbetet. 

Intressentengagemanget grundar sig på informationsflödet som kommunen utger. Utan 

information är det inte möjligt för intressenterna att ge konsultation och delta i 

beslutsprocessen eftersom intressenterna då saknar tillräcklig med beslutsunderlag (se 

figur 1). I den här studien finns en tydlig skillnad i vilken mån kommunerna utger 

detaljerad information om hållbarhetsarbetet till sina intressenter trots att de använder 

samma kommunikationskanaler. Studien visar även att kommunerna anpassar 
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hållbarhetsarbetet och strukturen utifrån påtryckningar från olika intressentgrupper som 

verkar nationellt och internationellt.    
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6. Slutsats 
I det här avsnittet presenteras studiens slutsatser om hur kommuner engagerar intressenter 

i kommunalt hållbarhetsarbete vid stadsutveckling. Därefter presenteras studiens bidrag 

till problemområdet och slutligen ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser  
Syftet med studien var att undersöka hur intressenter engageras i det kommunala 

hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling. Studiens resultat visar att kommuner i stor 

utsträckning engagerar sina intressenter i planerings- och implementeringsfasen i 

hållbarhetsarbetet. Intressentengagemanget sker i mindre utsträckning inom 

utvärderingsfasen eftersom kommunerna ännu inte konstruerat verktyg och 

utvärderingsprocesser som kan mäta den sociala aspekten i hållbarhetsarbetet, vilket 

överensstämmer med studien av Brorström m.fl. (2018). Att presentera information utgör 

en förutsättning för intressentengagemang men det är inte en fas där intressenterna direkt 

engageras och därmed sker inget intressentengagemang i presentationsfasen i 

hållbarhetsarbetet.  

Studiens resultat visar på att båda kommunerna arbetar hållbart utifrån de tre olika 

dimensionerna vid stadsutveckling. Att hållbarhetsarbetet inom kommunerna utgår från 

de tre olika dimensionerna beror på att staten antagit agenda 21 (Regeringen, 2016). 

Antagandet av bland annat agenda 21, de internationella- och nationella hållbarhetsmålen 

tyder på att mycket av hållbarhetsarbetet inom kommunerna grundar sig på politiska 

beslut. Politiska beslut har också utformat svenska lagar som kommunerna måste ta 

hänsyn till vid bland annat stadsutveckling. Enligt svensk lag ska kommuner skapa 

delaktighet och samverkan mellan samtliga intressentgrupper (RUS - Länsstyrelserna i 

samverkan, 2014). Trots att samtliga intressentgrupper anses vara viktiga, ligger fokus på 

civilsamhället vid stadsutveckling. Kommunerna fokuserar särskilt på barn och ungdomar 

eftersom de är kommunernas framtid.  

Resultatet av studien visar även att integration mellan olika invånargrupper är en viktig 

del av hållbarhetsarbetet. Genom att bygga städerna på ett sätt som underlättar integration 

mellan olika invånargrupper kan kommunerna skapa goda förutsättningar för ökat tillit 

och transparens mellan de här olika grupperna (Sveriges kommuner och Landsting, 
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2013). Ökad tillit och tolerans är lösningen på många av de utmaningar som kommunerna 

möter. Genom att öka tilliten och toleransen mellan invånarna kan kommunen motverka 

utanförskap, kriminalitet och hatbrott. Till skillnad från studien av Vallance m.fl. (2012) 

som menar att fokus vid hållbarhetsutveckling läggs mest på den miljömässiga och den 

ekonomiska aspekten, visar vår studie att den sociala aspekten har blivit allt mer 

framträdande och relevant att arbeta inom. Arbetet med den sociala hållbarheten har 

särskilt blivit mer relevant att arbeta inom stora städer.  

Utöver det här visar studiens resultat att kommuner behöver engagera sina intressenter 

mer. Båda kommunerna arbetar aktivt med att involvera sina intressenter i 

hållbarhetsarbetet. Trots att kommunerna har väldigt många projekt och aktiviteter som 

de olika intressentgrupperna kan engagera sig i är det inte alltid klart för samtliga 

intressenter att den möjligheten finns. Kommunerna kan kommunicera de här 

möjligheterna bättre genom att bland annat underlätta navigeringen på hemsidorna. Sedan 

kan även sociala medier vara ett bra alternativ för att nå ut till allmänheten med tanke på 

att majoriteten av kommuninvånarna är aktiva på sociala medier. Kommunerna använder 

i dagsläget de här kommunikationskanalerna men användningen sker i de flesta fall på ett 

ineffektivt sätt. Digitaliseringen är ett bra hjälpmedel som kommunerna kan dra stor nytta 

av om det används på rätt sätt (Meijer & Bolivar, 2016).     

6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Studiens teoretiska bidrag  

Syftet med den här studien var att undersöka hur kommuner engagerar intressenter i 

hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling eftersom tidigare studier inte har undersökt det i 

lika stor utsträckning. Studien har på så sätt bidragit med information som kan tillföras 

forskningsområdet och ge en mer detaljerad beskrivning av hur intressenterna engageras i 

kommunalt hållbarhetsarbete. Genom kombinationen av de fyra olika teorierna i kapitel 

tre och de fyra olika faserna av hållbarhetsarbetet bidrar studien med ett nytt perspektiv 

på hållbarhetsarbetet. Eftersom tidigare studier inte behandlat samma forskningsfråga är 

studien av stor betydelse för forskningsområdet då den för ljus på frågor som inte tidigare 

belysts eller utforskats inom den offentliga sektorn. Härutöver visar studiens resultat att 

den sociala aspekten har blivit allt viktigare inom hållbarhetsarbetet vilket strider mot 
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många tidigare och äldre studier. Vår studie bidrar härmed till att motsäga tidigare studier 

och bekräfta ett fåtal nyare studiers resultat som visat att den sociala aspekten fått allt mer 

utrymme inom hållbarhetsarbetet.  

Studien bidrar med en ny modell som är skapad utifrån olika teorier och modellen kan 

användas i andra studier som berör intressentengagemang inom kommuner. Modellen kan 

även vidareutvecklas eller skapas utifrån andra teorier som grund. Den här modellen ger 

en klar bild av hur kommuner utifrån påtryckningar samt utveckling av nya verktyg och 

mått är ansvariga för att arbeta hållbart i syfte att säkerställa en bättre levnadsstandard för 

sina invånare. Modellen visar även att en stor anledning till att kommuner arbetar hållbart 

är att fullfölja det sociala kontraktet och att kunna behålla en god image som kommun 

genom att ge ut information till sina intressenter och få intressenterna att känna sig 

delaktiga i beslutsprocesser inom hållbarhetsarbetet.  

 

6.2.1 Studiens praktiska bidrag 

Utöver studiens teoretiska bidrag har studien även bidragit till praktiska bidrag som till 

exempel att skildra komplexiteten av hållbarhetsarbetet på lokal nivå. Studien skulle 

kunna vara av intresse för kommuner och lokala myndigheter som arbetar med hållbarhet 

på lokal nivå genom att studien ger praktiska exempel på utmaningar som kommuner 

stöter på vid stadsutveckling. Sedan visar studiens resultat även att kommuner behöver 

anpassa sig mer till det digitaliserade samhället för att få större intressentengagemang 

inom det kommunala hållbarhetsarbetet. Vidare visar studien betydelsen av samverkan 

mellan kommunen och dess olika intressenter vid stadsutveckling. 

Studien ger exempel på hur kommuner kan arbeta hållbart vid stadsutveckling och hur 

kommuner kan engagera sina intressenter genom att utveckla en förenklad navigering på 

hemsidan för att allmänheten eller intressenterna ska kunna ta del av information och 

sedan utgöra en viktig del i beslutsprocessen. Den ger även exempel på hur andra 

kommuner engagerar sina intressenter och att man då kan efterlikna arbetssätt och 

struktur. Den ger praktiska exempel på hur kommuner kan arbeta med alla tre 

dimensioner samtidigt vid stadsutveckling och bidrar även med exempel på varför 

hållbarhetsrapporter är viktiga att upprätta, både för att främja motivation internt och för 
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att bidra till att få kommunerna att framstå som legitima inför sina intressenter. Genom att 

bidra med praktiska exempel på utmaningar, förslag på lösningar som bidrar till 

effektivisering inom kommunalt hållbarhetsarbete ger studien en bra översikt över hur 

dessa kommuner arbetar. Eftersom andra kommuner kan använda resultatet från den här 

studien till att göra jämförelser utgör studien ett bra underlag för kommuner vid 

stadsutveckling. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
I syfte att undersöka den här frågan ur ett annat perspektiv hade vidare forskning kunnat 

bedrivas utifrån intressenternas perspektiv kring kommunens hållbarhetsarbete. Det hade 

varit intressant att undersöka hur intressenterna anses att de engageras i 

hållbarhetsarbetet. Forskningen hade kunnat bidra till att identifiera kommuners 

utvecklingsområden och därmed varit av stor praktisk betydelse för kommuners 

utveckling gällande intressentengagemang. Vidare forskning hade även kunnat undersöka 

vad det är som motiverar vissa kommuner till att upprätta hållbarhetsrapporter men inte 

andra. Det hade även varit intressant att undersöka huruvida upprättelsen av 

hållbarhetsrapporter medför positiva effekter i form av bland annat motivation internt 

inom kommuner.  

För att kunna generalisera resultatet av undersökningsområdet skulle det även varit 

intressant att undersöka om fler kommuner under förutsättning att allt annat är lika skulle 

lett till samma resultat. Utöver det här hade det även varit intressent att undersöka om en 

liknande undersökning men med fler respondenter som arbetar operativt inom kommunen 

hade gett samma resultat i en ny undersökning. Utöver dessa olika typer av 

undersökningar hade det även varit intressant att genomföra en undersökning som visar 

om det finns skillnader mellan hur intressenter engageras på en operativ nivå jämfört med 

hur intressenter engageras på en högre hierarkisk nivå. Kanske hade det varit så att 

resultaten hade sett olika ut i hur intressenterna engageras i olika hierarkiska nivåer.  

 Det hade även varit intressant att undersöka om det finns skillnader i hur 

intressentengagemanget fungerar mellan den privata- och offentliga sektorn. Kanske hade 

resultatet visat att den miljömässiga aspekten och ekonomiska aspekten är viktigare än 

den sociala aspekten i den privata sektorn eftersom bolag inom den privata sektorn är 

vinstdrivna, jämfört med organisationer i den offentliga sektorn. Det hade även varit av 
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intresse att enbart undersöka en hållbarhetsdimension och hur en organisation eller ett 

bolag i den offentliga eller privata sektorn engagerar intressenter i just den 

hållbarhetsdimensionen. Det hade även varit intressant att undersöka uppsatsens 

forskningssyfte utifrån andra teorier. Det hade varit möjligt att genomföra 

undersökningen utifrån exempelvis agentteorin, där kommunen och dess intressenter har 

en principal- och agentroll, för att se hur agenten och principalen fullföljer 

kommunikation och engagemang emellan varandra. Slutligen hade det varit intressant att 

undersöka varför hållbarhetsarbetet inom den sociala aspekten skiljer sig till den mån den 

gör mellan kommuner. På så sätt hade vidare studier inom området möjligtvis kunnat 

identifiera bakomliggande orsaker mer konkret och därefter komma med lösningar på hur 

den sociala aspekten skulle kunna förstärkas inom det kommunala hållbarhetsarbetet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
            Inledande fråga 

1. Vad	är	din	position	och	vilka	är	dina	arbetsuppgifter?		
 
Frågor om hållbarhetsarbete  
 

2. Vad	innebär	det	att	arbeta	hållbart	inom	kommunen?	
3. Vilka	typer	av	hållbarhetsprojekt	är	aktuella	inom	er	kommun	just	nu	

(stadsutveckling,	urbanisering)?	Ge	exempel.		
4. Innehåller	dessa	projekt	olika	faser?	(Planering,	implementering,	mätning	

och	presentation	av	resultatet.)	Ge	exempel.	
5. Varifrån	kommer	påtryckningar	att	arbeta	hållbart?		
6. Vilka	typer	av	påtryckningar	finns?		

	
Frågor om intressenter 
 

7. Vilka	är	era	intressenter	inom	hållbarhetsarbetet?		
8. Hur kommunicerar ni med era intressenter? 
9. Känner ni att ni behöver prioritera era intressenter? Varför?  Hur?  
10. Hur går det till med mätningen av hållbarhetsarbetet?  
11. Hur engagerar ni era intressenter i de olika hållbarhetsprojekten? (Planering, 

implementering) 
12. Hur presenterar ni hållbarhetsarbetet till era intressenter? Är det viktigt att 

presentera? Varför? 
13. Hur hanterar ni återkopplingsinformationen från intressenter? 

 
Avslutande fråga 
 

14. Bör vi beakta något mer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


