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TITEL: Den svenska nationella strategin för hållbar utveckling. En process av 
betydelse eller bara ett anonymt dokument? 

PROBLEM: Sedan 2002 har Sverige en nationell strategi för hållbar utveckling, som 
ska vara ett strategiskt redskap för regeringen att samordna politiken 
inom ekonomi, miljö och sociala frågor. Den nu gällande versionen pre-
senterades av socialdemokratiska regeringen 2006. Frågorna som denna 
uppsats velat besvara är: Hur lade den socialdemokratiska regeringen 
upp strategiarbetet och hur valde den borgerliga regeringen att fortsätta 
detta arbete?  Vilka brister kan urskönjas? Vilken betydelse har strategin 
för regeringen Reinfeldt? 

SYFTE: Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av tidigare svensk miljö- 
och hållbarhetspolitik undersöka hur regeringen organiserat och genom-
fört arbetet med den nationella hållbarhetsstrategin. Tyngdpunkten för 
analysen ligger på den nu gällande strategin ”Strategiska utmaningar – 
En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling” (Skrivelse 
Skr. 2005/06:126).  Syftet är även att granska vilken betydelse strategin 
har för regeringen.  

METOD: I uppsatsen har en deskriptiv metod använts, och materialet har samlats 
in med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. I litteraturstudierna har 
utgångspunkten varit en särskild utgåva i European Environment nr 
17/2007 med vetenskapliga artiklar om nationella hållbarhetsstrategier. 
Vidare litteratursökning har gjorts på Mälardalens högskolas bibliotek i 
Västerås samt på internet.  

RESULTAT: Under 2006 växte det under det socialdemokratiska styret fram en pro-
cess, där det fanns mekanismer för implementering och initiativ till del-
tagande togs, om än först i implementeringsskedet. Strategin blev dock i 
mycket en socialdemokratisk deklaration för hållbarhet, snarare än en na-
tionellt ägd strategi. Den borgerliga regeringen har inte tagit strategin till 
sig och den process som var i gång 2006 avbröts. Det finns idag ingen 
aktivitet runt strategin och den har endast en kosmetisk betydelse. 
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Abstract 
At the UN Conference on Environment and Development in 1992 the nations stated that traditional 
environmental policies were not sufficient to handle the multidimensional challenges posed by sus-
tainable development. Governments needed to broaden their political decision making procedures in 
order to coordinate and integrate environmental, social and economic policies. Therefore a new tool 
was introduced in Agenda 21, National Strategies for Sustainable Development (NSDS). The aim of 
an NSDS would be to bring together actors from all parts of society to jointly reach a consensus on 
how to work towards the vision of a sustainable society. An NSDS would be seen as a strategic tool to 
help focus national policies for SD. The NSDS should be an iterative learning process consisting of 
phases of situation analysis, policy formulation, implementation, follow-up and independent audits. 
Commitment in the highest political level and institutional leadership would be necessary to give legi-
timacy and ensure continuity in the process.   

Sweden formulated its first NSDS in March 2002. The strategy has been revised twice since then, in 
2004 and 2006, all formulated by Social Democratic governments. In the autumn of 2006 a new Right-
wing Cabinet with four parties was installed in the government offices.  The main problem raised in 
this thesis is how the 2002-2006 Social Democratic Government organized the work with the 2006 
strategy and how the Right-wing Government has chosen to continue these efforts. The aim is also to 
discuss some short-comings in the process and to discern which political role the strategy plays today.  

The thesis uses a qualitative and descriptive approach to the problem. Empirical data were collected 
through six interviews and literature studies performed in the spring of 2008.  The starting point for 
the literature studies was a special issue in the European Environment No. 17/2007 where a number of 
scientific articles concerning national strategies for sustainable development were published.  

It is showed that during the Social Democratic government there were institutional mechanisms de-
signed for cross-sectoral co-operation, participation and implementation of the strategy, e.g a Co-
ordination unit for sustainable development in the government offices, as well as a Council for sus-
tainable development which were to facilitate local implementation of the strategy. Still, the strategy 
did not enjoy a high-level political status; regional strategies funded by the EU gained much more 
governmental attention. The NSDS strategy was formulated by civil servants at the government offices 
and the Council for SD was only invited as the strategy was to be implemented in local contexts. In 
many ways it seems that the Social Democratic government did not wish to establish the kind of broad 
and participative process that characterizes an ideal NSDS.  

However, in 2006 an intense implementation process got underway in 15 municipalities, coordinated 
by the Council for SD. At the end of 2006, however, the process ceased as the new Cabinet decided to 
discontinue the Co-ordination unit and the Council for SD. Instead a new Commission for Sustainable 
Development, chaired by the Prime Minister, was initiated in 2007. The Commission is to promote 
cross-sectoral cooperation and link government with Swedish industry and scientific field. Today, the 
strategy plays a highly marginal role in Swedish SD-policies. The strategy has not been with-drawn by 
the new government, but there is no activism around the strategy and it carries only a symbolic mean-
ing in international contexts.   
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Förord 
Det har gått snart elva år sedan jag med många ideal i bagaget började på programmet Ekologisk eko-
nomi på Mälardalens högskola i Västerås. Fyra år av studier har sträckts ut till elva kalenderår - många 
arter har hunnit utrotas och många floder förorenas - men nu, med denna uppsats, kan jag äntligen se 
fram emot min magisterexamen!  

Arbetet med denna uppsats började i januari 2008 när jag skickade en fråga till Katarina Eckerberg på 
SEI (Stockholm Environmental Institute) om hon visste om något projekt som jag kunde bidra med i 
form av en magisteruppsats i ekologisk ekonomi. Det visade sig då att hon och Åsa Persson blivit till-
frågade att bidra med ett kapitel om arbetet med den svenska nationella strategin för hållbar utveckling 
i en kommande bok om europeiska nationella strategier för HU. Jag skulle då undersöka hur den nya 
borgerliga regeringen fortsatt det arbete med strategin som påbörjats av socialdemokraterna. Då jag 
fann ämnet aktuellt och intressant tackade jag ja till uppdraget.  

Huvuddelen av uppsatsarbetet skedde våren 2008 då jag genomförde sex intervjuer, läste böcker och 
artiklar i ämnet och skrev på de olika kapitlen. Månaderna därefter gick det dock långsammare med 
skrivandet och av olika personliga skäl dröjde det till maj i år innan jag slutligen tog mig själv i kragen 
och skrev klart analys och slutsatser inför slutseminariet. Jag har många gånger hunnit tvivla på om 
det var rätt beslut att skriva den här uppsatsen på egen hand, då jag funderat på om jag skrivit tillsam-
mans med någon annan skulle haft helt annan motivation att skriva klart uppsatsen i tid.  

Under året som gått har jag många gånger fått frågan hur det går med uppsatsen. Svaret har vanligtvis 
blivit att det går långsamt framåt… Inte minst Evelina har gjort allt hon kunnat för att få min ände ur 
vagnen och satte till och med upp en deadline till slutet av april! Ledsen att jag inte gjorde det… men 
jag hoppas du nu är glad för min skull så här någon månad efter deadlinen! Tack för allt stöd du gett 
mig under året och tack för att du är en så bra kompis... 

Jag vill tacka Katarina och Åsa för att jag fick möjlighet att skriva om detta ämne och för att ni hjälpte 
mig med skriftligt material och tipsade om lämpliga respondenter.  

Vidare vill jag rikta ett stort tack till alla respondenter som tog sig tid att svara på mina frågor och ge 
sin syn på det arbete som funnits runt den nationella hållbarhetsstrategin. Utan er hade det inte varit 
möjligt att skriva denna uppsats.  

Jag vill också tacka Sylvia Dovlén som hjälp mig med handledning fram till hösten 2008. Vi hade 
givande diskussioner och du hjälpte mig att fokusera uppsatsens ämne och hitta teoretiska ramar. Tack 
också till Magnus Linderström, Birgitta Schwartz och opponenter för era kommentarer som hjälpte 
mig med den sista finputsningen. 

Sist men absolut inte minst, tack Daniel för allt du är och gör. 

 

Maarit Nurkkala 

Västerås i juni 2009. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Sedan hållbar utveckling blev ett vida känt och använt begrepp efter publiceringen av FN-rapporten 
”Vår gemensamma framtid” år 1987 har det diskuterats hur vi ska forma våra samhällen så att dagens 
generationer inte berövar möjligheterna för framtida generationer att skapa bra livsvillkor för sig själ-
va. Mängder av strategier, mål och handlingsplaner har producerats av politiker på såväl internatio-
nellt, som regionalt, nationellt och lokalt plan och företag har hängt på med antagandet av miljöpolicys 
och olika miljöledningssystem. De senaste åren har också sociala och etiska krav börjat ställas på leve-
rantörer av olika produkter. Den handlingsplan som antogs av de deltagande länderna på den dittills 
största miljö- och utvecklingskonferensen i Rio de Janeiro 1992 (UNCED), Agenda 21, fick ett stort 
genomslag världen över, inte minst i Sveriges kommuner.  

 Agenda 21 ansågs vara ett slagkraftigt dokument som erbjöd vägledning för att genomföra hållbar 
utveckling i världens alla länder. Vid uppföljningskonferensen tio år senare i Johannesburg konstate-
rades att utvecklingen inte gått åt rätt håll trots vissa framsteg inom det sociala området. Allt fler arter 
utrotas och utarmningen av viktiga ekosystem fortsätter i oförminskad eller till och med högre takt än 
1992.  Resurskonsumtionen och miljöföroreningarna har ökat. Orsakerna till bakslagen för miljöarbe-
tet kan bland annat spåras i avsaknaden av finansiella resurser för implementeringen av Agenda 21.1 
Faktum är att ”sedan Rio har mycket större framsteg gjorts världen över i att bygga miljöinstitutioner 
än att faktiskt skydda miljön eller att föra effektiv politik för hållbar utveckling”2.  

En slutsats som drogs på Riokonferensen var att traditionella sektoriella miljöplaner inte var tillräckli-
ga för att möta de utmaningar som en hållbar utveckling medför. Länderna behövde bredare politiska 
beslutssystem och kapacitet för att samordna och integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga frå-
gor. Det sågs som nödvändigt att aktörer från alla delar av samhället deltog i politiska beslutsprocesser 
för att hitta vägar till gemensamma mål. Därför introducerades i Agenda 21 nationella strategier för 
hållbar utveckling som ett nytt verktyg. 3 Kärnan i en hållbarhetsstrategi är en iterativ process av tanke 
och handling som styrs för att förverkliga hållbarhetsmål snarare än att producera en engångsplan i 
form av ett dokument. I processen växlas situationsanalys, formulering av policys och handlingspla-
ner, implementering, övervakning och regelbunden revidering, som ska tillförsäkra ett ständigt läran-
de. En hållbarhetsstrategi fastställer den långsiktiga visionen likaväl som de mål och åtgärder som ska 
genomföras på kort sikt.4  

Vid uppföljningsmötet till Riokonferensen 1997 (UNGASS) uppmanades alla länder att ha strategier 
klara till 2002 och i Johannesburg 2002 (WSSD) yrkades länderna att ha påbörjat implementeringen 
av strategierna 2005. I slutet av 2003 hade knappa 70 länder någon form av aktivitet kring en nationell 

                                                      

1 Hens & Nath, 2003. 
2 Hens & Nath, 2003, s. 13, min översättning. 
3 Agenda 21, kap. 8. 
4 Meadowcroft, 2007. 
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hållbarhetsstrategi. Undersökningar visar dock att även där sådana strategier finns spelar de en margi-
nell roll för regeringsarbetet.5  

I dagsläget är nationella hållbarhetsstrategier som mest utvecklade i Europa, även om det finns stora 
variationer mellan olika länder. Det är här som det största antalet strategier har antagits och de längsta 
kontinuerliga processerna kan hittas. Övervakningen är mer utvecklad och vissa strategier har hög 
politisk status. EU har utövat påtryckningar genom att uppmana alla medlemsländer att ha strategier 
klara till 2007. Utanför Europa har exempelvis Nya Zeeland nyligen antagit sin första strategi medan 
USA och Kanada saknar nationella hållbarhetsstrategier. I utvecklingsländerna saknas i de flesta fall 
en nationell hållbarhetsstrategi.6  

 

1.2 Problemområde och frågeställningar 
Sveriges första nationella hållbarhetsstrategi utkom i mars 2002, ”Nationell strategi för hållbar utveck-
ling” (Skrivelse Skr. 2001/02:172). Pådrivande för detta var det Europeiska rådet som på toppmötet i 
Göteborg i juni 2001 uppmanade alla medlemsstater att arbeta fram en nationell hållbarhetsstrategi, 
och i likhet med de flesta andra EU-länder gav Sverige ut strategidokumentet relativt snabbt för att 
kunna visa upp det på toppmötet i Johannesburg sensommaren 20027.  Strategin har sedan dess revide-
rats två gånger, 2004 och 2006.  

Det finns idag ett antal specifika landsstudier som gjorts kring nationella hållbarhetsstrategier, exem-
pelvis Storbritannien8, Norge9 och Tyskland10. Efter en långsam start har det också vuxit fram litteratur 
som behandlar nationella hållbarhetsstrategier ur ett komparativt perspektiv11. Ett exempel är den om-
fattande studie som gjorts av European Environmental Agency som undersökt de mekanismer och 
strukturer som de olika medlemsstaterna i EU använt för att integrera miljö och hållbar utveckling i 
sina olika politikområden. I detta sammanhang utgör nationella hållbarhetsstrategier ett verktyg som 
länderna använt med varierande grad av politisk entusiasm. Sverige lyfts inte fram ett föregångsland 
när det gäller arbetet med hållbarhetsstrategin, utan utmärks snarare för den integrering av miljön i 
olika sektorsområden som karakteriserat miljöpolitiken i Sverige sedan 1990-talet12 (se mer i kap. 5). 

De studier som gjorts om den svenska hållbarhetsstrategin har dock inte fångat den utveckling som 
skett efter 2006, när Sverige fick en ny regering med ny politisk färg. Det finns därför ett behov av att 
belysa denna problematik och det var också den fråga som initierade inriktningen för denna uppsats. 
Huvudfrågorna som denna uppsats försökt besvara är följande:  

                                                      

5 Meadowcroft, 2007.  
6 Ibid. 
7 Steurer, 2008. 
8 Russel, 2007. 
9 Lafferty et. al, 2007. 
10 Tils, 2007. 
11 Meadowcroft, 2007. 
12 European Environmental Agency, 2005. 
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• Hur lade den socialdemokratiska regeringen upp strategiarbetet och hur valde den borgerliga 
regeringen att fortsätta detta arbete? 

• Vilka brister kan urskönjas i strategiprocessen? 
• Vilken betydelse har strategin egentligen för regeringen Reinfeldt?  

   

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av tidigare svensk miljö- och hållbarhetspolitik under-
söka hur regeringskansliet från 2002 och framåt organiserat och genomfört arbetet med den nationella 
hållbarhetsstrategin, samt att lyfta fram kännetecken och brister i strategiprocessen. Fokus för uppsat-
sen ligger framför allt på den process som startade med den andra revideringen av strategin, ”Strate-
giska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling”(Skrivelse Skr. 
2005/06:126). Syftet är även att granska vilken betydelse strategin spelar för den borgerliga alliansre-
geringen.   

Uppsatsen är en magisteruppsats i ekologisk ekonomi och utgör den avslutande delen av programmet 
Ekonomi för hållbar utveckling på Mälardalens högskola i Västerås. Uppsatsen skrivs också som en 
del av ett projekt som två forskare, Katarina Eckerberg och Åsa Persson, på Stockholms Internationel-
la Miljöinstitut (Stockholm Environment Institute, SEI) arbetar med. I en kommande bok om nationel-
la strategier för hållbar utveckling i Europa kommer de att skriva ett kapitel om den svenska strategin. 

 

1.4 Avgränsningar 
En nationell hållbarhetsstrategi är både ett dokument och en process, där processen ska utgöra motorn 
i hållbarhetsarbetet. Fokus för uppsatsen ligger på att granska strategiprocessen, inte på strategidoku-
menten och deras innehåll. En idealisk strategiprocess för hållbar utveckling sker i demokratisk anda 
och involverar aktörer inom olika sektorer och beslutsnivåer i samhället, där regeringen ska fungera 
som nationell samordnare och ledare. Det är den svenska regeringen och dess handlingar gentemot 
andra aktörer som undersöks här, inte hur dessa agerat gentemot regeringen. Även om Sveriges natio-
nella strategi för hållbar utveckling ytterst syftar till att minska negativ påverkan från mänskliga akti-
viteter på natur och förbättra mänskliga förhållanden är det inte denna påverkan och effekterna av 
olika åtgärder som analyseras i uppsatsen. Sist men inte minst utgör tiden för uppsatsens genomföran-
de en avgörande begränsning för studiens omfattning. 

 

1.5 Begrepp och definitioner 
Gemensam beredning: Om en regeringsfråga berör fler än ett departement, eller fler än ett statsråd i 
samma departement, ska ärendet beredas i samråd med de berörda departementen/statsråden. Därmed 
måste alla berörda departement/statsråd ha godkänt förslaget innan regeringen fattar det formella be-
slutet. 

HU: förkortning för hållbar utveckling. 
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Hållbarhetsrådet (Rådet för hållbar utveckling): ombildades från det tidigare Institutet för ekolo-
gisk hållbarhet och fick organisatorisk placering under Boverket i januari 2005. Hållbarhetsrådet hade 
sitt säte i Umeå. Rådets uppdrag var att förankra och genomföra den nationella hållbarhetsstrategin, 
framför allt på regionalt och lokalt plan. Rådet lades ner i slutet av 2006. 

Hållbarhetskommissionen (Kommissionen för hållbar utveckling): bildades i mars 2007 med 
statsminister Fredrik Reinfeldt som ordförande. Från regeringen deltar också finansminister Anders 
Borg och miljöminister Andreas Carlgren. Bland övriga ledamöter märks företrädare från näringslivet, 
forskarvärlden och fristående organisationer. Kommissionen, som är organisatoriskt placerad i Stats-
rådsberedningen, är ett rådgivande organ till regeringen och dess syfte är att vara ett forum för analys 
och diskussion av strategiska frågor som har avgörande betydelse för hållbar utveckling, där klimatet 
varit i blickpunkten det första året. Kommissionen ska underlätta samverkan och sektorsövergripande 
arbete, och perspektivet är internationellt. Uppdraget är tydligt inriktat på att stödja regeringen när 
Sverige står för ordförandeskapet i EU hösten 2009, varefter kommissionens mandat upphör.13 

Interdepartemental: innebär att företrädare från flera regeringsdepartement ingår i ett organ. 

Miljömålsrådet: består av företrädare från centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner samt när-
ingsliv och frivilliga organisationer. Uppdraget är att följa upp och utvärdera utvecklingen av miljö-
kvalitetsmålen och samordna arbetet mellan de olika myndigheterna. Till rådet hör ett kansli som är 
placerad inom Naturvårdsverket. 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (”Hållbarhetsdepartementet”): Ombildning och 
breddning av det tidigare Miljödepartementet till att även omfatta bostads- och energifrågor som både 
före och efter perioden 2005-2006 hörde till Finansdepartementets respektive Näringsdepartementets 
domäner. Lades ner i början av 2007 varmed det ”gamla” Miljödepartementet återuppstod. 

Nationell hållbarhetsstrategi: en nationell strategi för hållbar utveckling är ett verktyg för regeringen 
att styra arbetet med hållbar utveckling på ett nationellt plan. Strategin är både ett dokument och en 
process och i processen poängteras tvärsektoriellt samarbete, deltagande från olika samhällsaktörer 
och en koordinering av miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.  

Proposition: Ett regeringsförslag som innehåller tydliga lagförslag och/eller öronmärkta pengar. 

Samordningskansliet för hållbar utveckling: ett interdepartementalt sekretariat som inrättades i 
Statsrådesberedningen i slutet av 2003 men flyttades till det nya Miljö- och samhällsbyggnadsdepar-
tementet i början av 2005. Kansliet hade till uppgift att pådriva och samordna hållbarhetsarbetet både 
inom regeringskansliet och på ett nationellt och internationellt plan. Kansliet, som lades ner av den 
borgerliga regeringen 2006, hade också en koordinerande roll i att följa upp och revidera den nationel-
la hållbarhetsstrategin. Inte att förväxla med det Samordningskansli som nyligen inrättats i Statsråds-
beredningen och har till syfte att samordna de fyra borgerliga regeringspartiernas politik14.  

                                                      

13 http://www.regeringen.se/sb/d/8882, 090519. 
14 http://www.regeringen.se/sb/d/10839/a/91675, 090324. 
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SEI (Stockholm Environment Institute): Ett oberoende internationellt forskningsinstitut som instif-
tades av den svenska regeringen år 1989. Institutet forskar i miljö- och hållbarhetsfrågor på alla nivåer 
och deras forskningsresultat utgör ofta underlag för politiska beslutsfattare.15  

Skrivelse: Är en typ av information från regeringen som inte är juridiskt bindande och inte innehar 
samma politiska styrka som en proposition då den inte kräver godkännande av riksdagen. 

Statsrådsberedningen: regeringskansliets centrala organ som leder och samordnar arbetet i reger-
ingskansliet och ansvarar för samordningen av den svenska EU-politiken.16 

Strategin: I uppsatsen använder jag ofta begreppet strategin, som i de flesta fall betecknar strategido-
kumentet från 2006 men ibland också kan syfta på strategiprocessen. Dokumentet och processen är 
inte alltid lätta att skilja åt – och är kanske inte heller alltid nödvändigt - och därför kan ”strategin” 
symbolisera både och.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i åtta kapitel på följande sätt: 

I kapitel 2 redovisar jag den förförståelse som präglar valen jag gjort i denna uppsats. Jag presenterar 
den ekologisk ekonomiska visionen om ett transdisciplinärt landskap som grund för en holistisk pro-
blemlösning. Diskussionen går vidare med reflektioner kring värderingarnas närvaro i forskningen 
samt behovet att en kritisk iakttagelseförmåga innan jag avslutar med en kort sammanfattning.  

I kapitel 3 redogör jag för min vetenskapliga ansats och metod. Jag går igenom teknikerna för datain-
samling, där litteraturstudier och intervjuer utgjort de två huvudsakliga tillvägagångssätten. Studiet av 
litteratur och arbetet med intervjuerna har skett parallellt, men litteraturläsningen har till viss del ut-
format valet av intervjufrågor. 

I kapitel 4 presenteras de teoretiska utgångspunkterna som används i analysen av det empiriska mate-
rialet.  Jag inleder med att beskriva vad en nationell hållbarhetsstrategi är och går sedan vidare till att 
lägga fram några nyckelprinciper som tagits fram som karakteriserande för en ”fullgod” nationell håll-
barhetsstrategi. Därefter presenteras begrepp som idealisk och kosmetisk strategi innan jag går in på 
Mintzbergs organisationsteoretiska resonemang kring effektiva strategier. Söderbaums tankar om de-
mokrati i beslutsprocesser följer därnäst innan jag för samman de teoretiska begreppen till en helhet.  

I kapitel 5 är ambitionen att ge en historisk bakgrund till de nationella hållbarhetsstrategierna. Sveri-
ges politik för miljö och hållbarhet har gått från att vara inriktad på miljöfrågor, till att på mitten av 
1990-talet svänga in på begreppet ekologiskt hållbar utveckling för att vid millennieskiftet alltmer 
övergå till hållbar utveckling som ett allomfattande begrepp inkluderande de tre dimensionerna miljö, 
ekonomi och sociala frågor. Detta är tydligt när den första nationella strategin för hållbar utveckling 
ser dagens ljus 2002.  Kapitlet avslutas med en summering av de tre hållbarhetsstrategierna. 

                                                      

15 www.sei.se, 090518.  
16 http://www.regeringen.se/sb/d/1477, 090521. 
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I kapitel 6 presenterar jag hur arbetet med den nationella hållbarhetsstrategin organiserats och genom-
förts, med särskilt fokus på den senaste versionen som gäller 2006-2010. Vilka mekanismer har an-
vänts för implementeringen av strategin och har deltagandet av olika samhällsaktörer säkerställts, i så 
fall hur? Materialet i detta kapitel bygger till största delen på de intervjuer jag genomfört men i vissa 
fall har jag kompletterat med information från andra källor. 

I analysen i kapitel 7 diskuteras regeringens arbete med den nationella hållbarhetsstrategin utifrån 
den teoretiska och analytiska referensramen som presenterades I kapitel 4. De olika begreppen relate-
ras till empirin, där först den avsedda strategin inringas. Sedan går jag igenom var och en av kärnkate-
gorierna i vilken jag också bakar in begreppen överlagd och frambrytande strategi. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring om strategin kan kategoriseras som realiserad/orealiserad och över-
lagd/frambrytande.  

I kapitel 8 diskuterar jag de huvudsakliga slutsatser som kunnat dras från de tidigare kapitlen och jag 
diskuterar hur framtiden för den svenska nationella hållbarhetsstrategin skulle kunna bli. 
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2 Författarens förförståelse  
I detta kapitel diskuterar jag de grundläggande förutsättningarna jag ser som vitala för en bra forskare och en 

bra vetenskap. Dessa är i mångt och mycket influerade av de tankegångar som framstående ekologiska ekono-

mer fört fram. I tre avsnitt behandlas den ekologisk ekonomiska synen på bra problemlösning, värderingarnas 

närvaro i forskningen samt behovet att en kritisk iakttagelseförmåga. Jag avslutar med en sammanfattning av 

den förförståelse som präglar mitt förhållningssätt till det jag studerar i uppsatsen. 

 

Ingen forskare är ett oskrivet blad. Som uppsatsförfattare har jag en förförståelse av både mitt studie-
objekt och världen i stort. Denna förförståelse präglas av mina kunskaper inom ekologisk ekonomi. 
Det innebär att jag delar den syn på människa, ekonomi, utveckling och forskning som förekommer i 
den ekologisk ekonomiska litteraturen.  

Ekologiska ekonomer betraktar människan som en mångfacetterad varelse som har många fler roller 
än den som framhävs i neoklassisk ekonomisk teori, konsumenten. Vidare förespråkas en pluralistisk 
syn på ekonomi, där neoklassisk teori endast är en skola bland flera andra. Inom ramen för program-
met Ekonomi för hållbar utveckling har jag också studerat statsvetenskap vilket sätter sin prägel på 
detta arbete. Mina personliga värderingar är också något som finns närvarande. Min utbildning och 
personliga värderingar påverkar således hur jag framställer resultat och slutsatser, och vilket material 
jag ser som relevant att ta upp, vilket läsaren bör hålla i minnet. Det betyder dock inte att jag inte strä-
var efter att vara saklig i min analys. I en kvalitativ studie, där forskaren inte i första hand är ute efter 
att bevisa samband utan snarare att upptäcka, tolka och förstå sitt studieobjekt, är trovärdighet och 
tillförlitlighet a och o i alla delar av forskningsprocessen17.  

Liksom Söderbaum18, professor i ekologisk ekonomi, vill jag i detta sammanhang använda mig av 
begreppet berättelse. Denna uppsats är min berättelse av de resultat jag kommit fram till. En annan 
forskare som studerat samma ämne hade kunnat konstruera en annan slags berättelse, kommit fram till 
andra slutsatser och lagt tyngdpunkten på andra aspekter. Det betyder inte att berättelserna skulle ha 
olika värde. Flera berättelser med de olikheter och likheter som kan finnas mellan dem, hjälper till att 
belysa det valda ämnet. Just detta, att forskarens roll är att belysa ett problem snarare än att peka på en 
för alla optimal lösning, menar Söderbaum är angeläget när man utgår från att forskaren alltid är influ-
erad av sina värderingar och intressen. (Mer om Söderbaums idéer om värderingar i avsnitt 2.2 nedan.) 

 

2.1 Ekologisk ekonomi – en tvärvetenskaplig kunskapssyntes 
Inom ekologisk ekonomi ställs miljö- och överlevnadsfrågor i centrum där det övergripande målet är 
långsiktig ekologisk uthållighet. Ekologisk ekonomi har utvecklats som en kritik mot neoklassisk mil-
jöekonomi som anses otillräcklig för att lösa miljöproblemen. Ett pluralistiskt och öppet förhållnings-
sätt såväl till parallella paradigmer inom ekonomi som till andra vetenskaper uppmuntras. Miljöpro-
blemen kan bara lösas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och ekologiska ekonomer betonar vikten av 
samarbete och ömsesidigt lärande över disciplingränserna. 19 Ekologisk ekonomi har en vision om en 
                                                      

17 Hultén et al., 2007. 
18 Söderbaum, 2000. 
19 Söderbaum, 1993. 
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transdisciplinär vetenskap där skyddet av det egna akademiska territoriet har ersatts av dialog och 
gemensam problemlösning.20  

Ekologiska ekonomer ser det globala ekosystemet som den begränsande faktorn för människans eko-
nomiska aktiviteter. I förhållande till jordens ekosystem är den globala ekonomin endast ett subsystem 
som är beroende av de resurser och tjänster som naturen tillhandahåller. Naturresurser skjuts in i det 
ekonomiska systemet där de förädlas och konsumeras varefter de går tillbaka till biosfären som avfall 
som naturen måste bryta ner. Hållbarhet handlar om att uppnå tre sammanlänkade mål:  

� Att uppnå och upprätthålla en hållbar skala av den globala ekonomin i relation till det globala 
ekosystemets bärkraft.  

� Att rättvist fördela varor och tjänster mellan jordens alla människor.  
� Att effektivt allokera resurserna till olika ändamål enligt människors preferenser.21  

För att vi ska ha en möjlighet att nå dessa mål och möta de utmaningar som vi ställs inför idag måste 
det intellektuella landskapet och revirtänkandet inom disciplinerna förändras. Problem behöver lösas 
ur ett transdisciplinärt perspektiv. Tankegången illustreras i nedanstående figur:  

A.   B. 

 

 

 

 

C.  

 

 

 

Figur 2.1. Olika sätt att se på problem. A. Den traditionella disciplinära synen på ett problem som ett ”intellek-

tuellt revir” där gränserna mellan disciplinerna är skarpa och kunskapsområdena åtskilda. B. Den interdiscipli-

nära synen där disciplinerna expanderar och täcker de tomma områdena. C. Den ekologisk ekonomiska visionen 

om ett transdisciplinärt landskap där ett problem ses som en helhet. (Figur efter Costanza et al., 1997, s. 78.) 

 

Standardsystemet där varje disciplin håller sig inom sina egna gränser (A), talar sitt eget språk och 
formar sin egen kultur medför svårigheter att samarbeta kring problem som kräver bidrag från flera 
olika kunskapsområden. Det saknas en övergripande syn vilket leder till att problem som inte hör till 
enbart ett disciplinärt område, eller som hamnar i de tomma luckorna mellan de akademiska reviren, 

                                                      

20 Costanza et al., 1997.  
21 Ibid. 
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blir väldigt svåra att hantera. I ett interdisciplinärt landskap (B) växer disciplinerna och börjar överlap-
pa kunskapsluckorna genom dialog och interaktion, men man håller sig fortfarande till det egna terri-
toriet. Den ekologisk ekonomiska visionen är ett intellektuellt landskap där gränserna mellan olika 
vetenskaper försvunnit (C) och gränserna för det intellektuella landskapet också är föränderliga. Fors-
kare ser på problem utifrån ett helhetsperspektiv. Poängen med detta är en tvärvetenskaplig syntes där 
kunskaper från olika discipliner knyts samman så att man har bättre förutsättningar att hantera de allt 
mer komplexa problem som inte kan lösas isolerat av en eller flera vetenskaper. Ekologisk ekonomi 
utgör därför inte ett alternativ till neoklassisk ekonomi utan innebär ett nytt sätt att se på problem som 
kan tillföra nytt värde till de existerande förhållningssätten.22 

 

2.2 Värderingar är alltid med oss 
Inom neoklassisk ekonomi framhålls, liksom inom naturvetenskaperna, forskarens objektivitet och 
olika metoders värdeneutralitet. Peter Söderbaum ifrågasätter att forskaren kan vara en objektiv iaktta-
gare som står utanför sitt studieobjekt. Söderbaum menar att objektivitetsidealet endast utgör ett möj-
ligt förhållningssätt. Ibland kan forskarens subjektivitet och engagemang vara en tillgång och detta är 
något som bör bejakas. Ur vetenskapsteoretisk synvinkel är subjektiviteten hos både forskaren och de 
människor som studeras intressanta. För forskaren handlar det om att vara lyhörd för det människor 
som ingår i studien berättar och återge deras tankar och idéer enligt de tolkningar som forskaren gjort 
av dem.23  

Utgångspunkten i Söderbaums resonemang är Gunnar Myrdals ord om värderingars närvaro och bety-
delse i samhällsvetenskaplig forskning. Forskarens värderingar präglar hela forskningsprocessen: 

“Värderingar är alltid närvarande. Någon oengagerad forskning har aldrig funnits och kan aldrig finnas. Resul-

tat eller svar föregås alltid av frågor. Varje bild är kopplad till ett visst perspektiv. De perspektiv som väljs och 

de frågor som ställs innefattar bestämda värderingar.”24 

Medan Myrdal talar om värden och värderingar använder sig Söderbaum av begreppen ideologi och 
ideologisk orientering. Det är genom sin personliga ideologiska orientering som varje människa ser 
världen. Den ideologiska orienteringen består av idéer och bilder som är medvetet eller omedvetet 
formade och som är mer eller mindre fragmentariska och osammanhängande. Idéerna och bilderna 
förändras med tiden och de både påverkas och kan användas för att påverka andra. Det är utifrån sin 
ideologiska orientering som en person värderar olika fenomen och den vägleder hur han/hon agerar i 
olika situationer.25 

Forskaren och forskningen är således inte frikopplade från värderingar. Söderbaum menar att det för-
siggår en ömsesidig påverkan och ett informationsutbyte mellan forskare och samhället i övrigt. Vilka 
problem som är viktiga att lösa avgörs inte så mycket av vetenskapen själv utan av de värderingar och 
ideologier som råder i samhället.26 Gilje och Grimen argumenterar utifrån Weber att all samhällsveten-
                                                      

22 Costanza et al., 1997. 
23 Söderbaum, 1993. 
24 Myrdal 1978, citerad i och översatt från engelska av Söderbaum, 1993, s. 42. 
25 Söderbaum, 2000. 
26 Ibid. 
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skaplig forskning och kunskap är värderelaterad. Med detta menas att de kulturvärden som betraktas 
som viktiga i ett visst samhälle påverkar vad som är intressant för forskare att studera, och styr därmed 
forskningens inriktning. Kulturvärden som är viktiga i vårt samhälle idag är till exempel kapitalism, 
kvinnofrigörelse och demokrati.27 

 

2.3 Ett kritiskt förhållningssätt 
En central del inom ekologisk ekonomi, liksom i högskolevärlden i stort, är att utveckla det kritiska 
tänkandet. Enligt Hultén et al är förmågan till kritiskt tänkande mer angeläget än någonsin i ett sam-
hälle där information i snabb takt strömmar genom informationsteknologins alla kanaler och där till-
gången till information och kunskap i många fall är större än någon kan överblicka.  I denna enorma 
kunskapsmassa är det av största vikt att kunna sålla, sortera, och ta ställning till vilken information 
som är viktig, relevant och trovärdig. Att tänka kritiskt underlättar vetenskapliga framsteg och effekti-
vare problemlösning, där kunskaper vidgas och fördjupas. Samtidigt tar det lång tid att lära sig  

Kritik uppfattas av många som något negativt men den historiska betydelsen av kritik är av mer neu-
tral karaktär och syftar till en noggrann granskning och bedömning, vars utfall kan bli både positiv och 
negativ. Utfallet är också beroende av vilken synvinkel man har. Att ha det kritiska tänkandet som 
förhållningssätt innebär att man ser kunskaper som hypotetiska, de går att förändra och förbättra. Ge-
nom att kunskaper är möjliga att förbättra går utvecklingen framåt och nya möjligheter öppnas.28   

 

2.4  Sammanfattning av författarens förförståelse 
De kurser jag läst inom ramen för mitt utbildningsprogram härrör från flera discipliner, vilket innebär 
att jag närmar mig mitt studieobjekt från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mitt kritiska förhållningssätt 
till neoklassiska teorier om människa och ekonomi innebär att jag ifrågasätter den traditionella politis-
ka retoriken kring tillväxtens nödvändighet för att skapa ett hållbart samhälle, en retorik som inte 
minst tydligt framgår i den nationella hållbarhetsstrategin. Att naturen sätter gränserna och villkoren 
för människors verksamhet och inte tvärtom, är grundbulten i min syn på relationen människa-natur.  
Att det stränga disciplinära sättet att angripa problem måste förändras för att vi ska kunna hantera da-
gens komplexa problem, är också enligt min mening helt vitalt.  

Att jag har ett kritiskt förhållningssätt innebär också att jag är medveten om att människors uttalanden 
och skrivna texter alltid präglas av ett visst perspektiv . Människors ideologiska orientering men också 
deras position påverkar vad de väljer att säga och hur de säger det. Men jag måste också vara medve-
ten om mina egna värderingar så att jag kan styra dem, samtidigt som de också kan bidra till nya in-
fallsvinklar. Jag ansluter mig till uppfattningen att kunskaper är hypotetiska och alltid går att förnya 
och förbättra. Det är det förhållningssättet jag har, och som läsaren också bör ha, till de kunskaper som 
framkommer i denna uppsats. 

                                                      

27 Gilje & Grimen, 1992. 
28 Hultén et al., 2007. 
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3 Metod och datainsamling 
I detta kapitel redogör jag för min vetenskapliga ansats och metod. Jag går igenom teknikerna för datainsam-

ling, där litteraturstudier och intervjuer utgjort de två huvudsakliga tillvägagångssätten. Studiet av litteratur och 

arbetet med intervjuerna har skett parallellt, men litteraturläsningen har till viss del utformat valet av intervju-

frågor. 

 

3.1En kvalitativ deskriptiv studie 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ deskriptiv metod. En kvalitativ ansats betyder att det material 
jag samlat in består av beskrivningar av händelser, alltså data som inte går att kvantifiera. En kvalitativ 
ansats innebär också att jag försöker förstå och tolka det inhämtade materialet i analysen, det som kal-
las för induktiv metod. Den deskriptiva metoden går ut på att redovisa materialet i form av strukture-
rade beskrivningar.  

Undersökningen i uppsatsen bygger dels på en litteraturstudie (kapitel 5) och dels på en intervjustudie 
(kapitel 6).  I litteraturstudien beskriver jag regeringens politik för miljö och hållbar utveckling sedan 
slutet av 1980-talet, med fokus på några utmärkande drag. I denna beskrivning ingår också en över-
siktlig studie av de tre nationella hållbarhetsstrategier som regeringen publicerat sedan 2002. Intervju-
studien i nästföljande kapitel syftar till att få svar på hur regeringen Persson och senare Reinfeldt arbe-
tat med den senaste nationella hållbarhetsstrategin från 2006. 

 

3.2 Litteratur- och dokumentstudier 
Inför litteraturstudien gjorde jag litteratursökningar på Mälardalens högskolas bibliotek i Västerås och 
på regeringens hemsida (strategierna). Jag hade även tillgång till ett utkast till ett bokkapitel av Måns 
Nilsson och Åsa Persson. Katarina Eckerberg och Åsa Persson på SEI har bistått med den särskilda 
utgåva om nationella hållbarhetsstrategier i tidskriften European Environment nr. 17/2007 som inne-
håller fem vetenskapliga artiklar med både teoretiskt och empiriskt material. I denna utgåva ingår tre 
landsstudier (Norge, Tyskland, Storbritannien). Dessa artiklar har bildat utgångspunkter för vidare 
materialsökning till både den teoretiska och den empiriska delen av uppsatsen. Vid litteratursökningen 
har jag använt varierande sökord: ”nationell strategi”, ”strategy”, ”strategic public management”, 
”(svensk) miljöpolitik”, ”LIP”, ”KLIMP”, ”kretsloppsmiljard”, ”deltagande”, ”institutionell teori”, 
med mera. Utöver detta har jag sökt efter information på specifika hemsidor, till exempel FN’s och 
OECD’s webbplatser samt sökt på olika författare. Jag har genomfört artikelsökningar på LIBRIS och 
Samsöks Tidskriftlista, men även på Google.  

 

3.3 Intervjuer  
Jag har använt mig av den intervjutyp som Bell kallar fokuserade eller styrda intervjuer29.  Den lämpar 
sig bra för undersökningar där forskaren söker respondenter som har specifika erfarenheter av ett visst 

                                                      

29 Bell, 2000. 
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fenomen och intervjuaren har förkunskaper om det ämne som ska behandlas 30. Fördelen med fokuse-
rade intervjuer är att det finns struktur i form av utvalda teman och ett antal frågor som intervjuaren 
skrivit ner på en intervjuguide. Samtidigt har respondenten möjlighet att elaborera sina svar och prata 
om det som han/hon finner intressant.  Forskaren har också möjlighet ”specificera och sondera” sva-
ren. Strukturen medför att ingenting av intresse glöms bort, analysen förenklas och intervjuaren håller 
sig till ett bestämt spår.31  

Ett problem som kan uppstå med intervjuer är att det finns en risk för skevhet i resultaten. Den stora 
flexibilitet som intervjun för med sig har en baksida i att intervjuaren med sin personliga närvaro kan 
påverka respondenten att svara på ett visst sätt och ibland ge vilseledande svar. Bristen på standardise-
ring och enhetlighet liksom den valda intervjutekniken kan också leda till skevhet.32  

Som forskare kan man förmodligen aldrig helt och hållet komma ifrån en viss skevhet i resultaten, 
men forskaren bör vara medveten om problemet och försöka kontrollera sig själv så mycket som möj-
ligt. Särskilt viktigt är det att vara medveten om hur frågorna formuleras när forskaren har starka åsik-
ter i det ämne som undersöks.33 

 

3.4 Genomförandet av intervjuerna 
Då uppsatsens syfte var att studera hur regeringen Reinfeldt tagit över arbetet med hållbarhetsstrategin 
och vilken betydelse den har för regeringen, ett område som det inte gjorts några undersökningar på 
tidigare, är det intervjuer som utgjort den viktigaste källan till data. Sammanlagt genomförde jag sex 
intervjuer våren 2008. I valet av respondenter utgick jag från de namn som Katarina Eckerberg tipsade 
mig om, personer som på olika sätt varit eller är involverade i regeringens hållbarhetsarbete. När jag 
sedan kontaktat dessa har några av dem själva ställt upp på intervju, medan andra hänvisat mig vidare. 
Det visade sig också i en del fall att respondenterna inte hade några aktuella uppgifter om regeringens 
eventuella arbete med hållbarhetsstrategin, varför vissa intervjuer blev korta. Efter att jag genomfört 
fem intervjuer med respondenter knutna till regeringen, kände jag ett behov av att få in ett annat per-
spektiv och kontaktade då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där jag fick kontakt med en 
lämplig respondent.  

En person som jag ringde till, en tjänsteman på miljödepartementet, hänvisade mig till en politiskt 
sakkunnig på samma departement. Denna person i sin tur bad mig återkomma ett par veckor senare 
och ville ha frågor via e-post med hänvisning till tidsbrist. I början av maj 2008 skickade jag över frå-
gorna, utan att få några svar. I slutet av augusti 2008 skickade jag in frågor på nytt, utan resultat.   

Utgångspunkten har varit att försöka få personliga intervjuer men i två fall har intervjuerna genomförts 
via telefon. I ett fall föredrog respondenten att få frågor ställda via e-post, som nämnts ovan. De per-
sonliga intervjuer som jag genomfört har jag spelat in på band efter respondenternas medgivande. Ef-
ter intervjuerna har banden transkriberats. Vid telefonintervjuerna antecknade jag svaren direkt i da-
torn. Jag har även haft möjlighet att återkomma till i stort sett samtliga respondenter med ytterligare 
                                                      

30 Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996. 
31 Bell, 2000. 
32 Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996. 
33 Bell, 2000. 
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frågor. Våren 2009 kontaktade jag respondenterna igen, då de fick möjlighet att kommentera uppgif-
terna i uppsatsen. Vissa uppgifter har jag därefter ändrat och korrigerat enligt de aktuella responden-
ternas önskemål.  

Som förberedelse till intervjuerna utarbetade jag en intervjuguide, som jag anpassade till de olika re-
spondenterna utifrån depositioner de har eller har haft i arbetet med hållbarhetsstrategin. Responden-
terna har fått stort utrymme att berätta fritt men jag har via intervjuguiden styrt intervjuerna för att få 
svar på vissa specifika frågor (se närmare i bilagorna). Jag upptäckte också under intervjuernas gång 
vilka frågor och teman som var aktuella för respektive respondent. De respondenter som intervjuats är 
följande personer (aktuell intervjuguide i parantes):  

� En tjänsteman som arbetar på sekretariatet för Kommissionen för hållbar utveckling (Bilaga 
1). 

� Lars Kristoferson, medlem i Kommissionen för hållbar utveckling, med bakgrund inom miljö-
rörelsen och tidigare ordförande i Världsnaturfonden (WWF) Sverige. (Bilaga2). 

� En f d chef på Samordningskansliet för hållbar utveckling (Bilaga 3). 
� En f d tjänsteman på Hållbarhetsrådet (Bilaga 4). 
� En f d tjänsteman på Samordningskansliet för hållbar utveckling (Bilaga 5). 
� Peter Wenster, tjänsteman på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Avdelningen för till-

växt och samhällsbyggnad, Sektionen för planering och hållbar utveckling. Arbetade även ti-
digare på hållbarhetsrådet. (Bilaga 6) 

Som framgår ovan ville endast två respondenter framträda med namn i uppsatsen, det rör sig i samtliga 
fall om tjänstemän som arbetat eller arbetar för regeringen. Möjligen är det dessa positioner som med-
förde att intervjupersonerna ville vara anonyma.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet har att göra med hur pålitligt ett mätinstrument är i frågan om det verkligen mäter det den är 
avsedd att mäta. På grund av svårigheten att bevisa validiteten i de instrument som används i sam-
hällsvetenskaplig forskning måste forskare värdera sina mätinstrument på andra sätt och det görs ofta 
genom att värdera deras grad av reliabilitet (tillförlitlighet). Reliabilitet är ett uttryck för i vilken grad 
ett mätinstrument ger upphov till variabelfel. Om du använder samma instrument för att mäta samma 
variabel vid två olika tillfällen och får olika resultat innehåller instrumentet variabelfel och det är där-
med inte fullt tillförlitligt.34 

Det ”mätinstrument” som främst använts inom ramen för denna uppsats har varit intervjuguiderna. De 
frågor som varit relevanta för mig att ställa är: Vad vill jag veta? Vilka teman är relevanta? Vilka frå-
gor ska jag ställa under varje tema? Hur ska jag bäst formulera frågorna? Hur precis ska jag vara? Då 
validitet och reliabilitet främst är begrepp som används inom kvantitativ forskning vill jag vara försik-
tig med att använda begreppet ”mäta”. Istället för att fråga om jag verkligen mätte det jag ville mäta, 
frågade jag mig om jag fick reda på det jag vill veta genom att ställa de här frågorna. Det var således 

                                                      

34 Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996. 
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en subjektiv bedömning från min sida och det kan diskuteras på vilket sätt intervjuguiderna blivit an-
norlunda utformade av en annan forskare och om de guiderna i så fall haft större ”validitet”. 

När det gäller reliabiliteten hos intervjuguiderna är det också svårt att avgöra i en kvalitativ studie som 
denna och kan diskuteras ur flera aspekter. En aspekt är tiden: om intervjuguiderna hade frambringat 
samma svar av samma respondenter ett år senare hade den haft hög reliabilitet. Om svaren varit annor-
lunda, hade man kunnat hänvisa till variabelfel och därmed låg reliabilitet hos intervjuguiderna som 
mätinstrument. Men även det faktum att regeringen kunnat ändra sitt förhållningssätt till den nationella 
hållbarhetsstrategin hade kunnat vara orsaken till de förändrade svaren men då hade det inte varit en 
fråga om låg reliabilitet. En annan aspekt är respondenterna: hur hade andra respondenter svarat? Hur 
hade politiker svarat på frågorna? Hade deras svar varit tillförlitliga, och hur tillförlitliga hade de varit 
i jämförelse med tjänstemännens svar? Vilka variabelfel hade man kunnat hänvisa till i det fallet?  

Slutsatsen är att även om det är relevant att diskutera mätinstrumentens validitet och reliabilitet även i 
en kvalitativ samhällsvetenskaplig studie som denna uppsats, kan man inte som forskare komma fram 
till exakta svar. Det blir i detta fall en subjektiv bedömning som jag som forskare får göra och mot 
bakgrund av den diskussion som förts i kapitel 2 om min förförståelse och vetenskapssyn, är det min 
strävan efter saklighet och tillförlitlighet som får fungera som ledstjärnor även i fråga om mätinstru-
mentens giltighet. 

 

3.6 Källkritik 
Att använda källor som är tillförlitliga är grundbulten i akademiska sammanhang. När det gäller tryckt 
material måste en bedömning göras av om de är sakliga och objektiva.  Att de är äkta, det vill säga 
motsatsen till förfalskade, är naturligtvis också elementärt. När det gäller objektivitet, att hitta en käl-
las ursprung, är primärkällor alltid att föredra framför sekundärkällor. Forskaren ska vara aktsam mot 
propaganda och vinklat material, där texten är till för att gagna någons intressen. Att källan ska vara av 
så sent datum som möjligt, på grund av att information uppdaterats, är viktigt men kan i vissa fall vara 
i konflikt till det s k samtidighetskravet som säger att man bör välja källor som är skrivna så nära i 
tiden som möjligt till den beskrivna händelsen. I det senare fallet bör man då söka källor med så tidigt 
publiceringsår som möjligt.35  

I mina val av skriftliga källor har jag inriktat mig på att söka mig till de primära källorna för att få så 
riktig information som möjligt. Det är också källor som kan anses ha hög auktoritet genom sin myn-
dighetsstatus, exempelvis regeringen och Naturvårdsverket. Det är därför min bedömning att dessa 
källor i stor utsträckning möter saklighets- och objektivitetskriterierna. Det har också varit angeläget 
att använda mig av så nypublicerade dokument som möjligt, framför allt för att få tillgång till de se-
naste rönen kring nationella hållbarhetsstrategier.  

 

                                                      

35 Ejvegård, 1996. 
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4 Teoretisk och analytisk referensram 
Här presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ska användas i analysen av det empiriska materialet.  Jag 

inleder med att beskriva vad en nationell hållbarhetsstrategi är och går sedan vidare till att lägga fram några 

nyckelprinciper som tagits fram som karakteriserande för en ”fullgod” nationell hållbarhetsstrategi. Därefter 

presenteras begrepp som idealisk och kosmetisk strategi innan jag går in på Mintzbergs organisationsteoretiska 

resonemang kring effektiva strategier. Söderbaums tankar om demokrati i beslutsprocesser följer därnäst innan 

jag för samman de teoretiska begreppen till en helhet.  

 

4.1 Vad är en nationell strategi för hållbar utveckling?  
En nationell strategi för hållbar utveckling syftar till att ta ett helhetsgrepp om en fragmentarisk politik 
för hållbar utveckling som förs på miljömässiga, sociala och ekonomiska områden, så att processerna 
blir mer integrerade och systematiska. Med hjälp av en sådan integrerad politik förbättras möjligheter-
na att identifiera, övervaka och vända ohållbara trender i samhället. En nationell hållbarhetsstrategi 
kan erbjuda en normativ riktning för både den politiska processen och politikens innehåll.36 Strategier-
na bör kombinera en långsiktig vision med målsättningar på medellång sikt och handlingar på kort 
sikt; en strategi ska erbjuda både ”en referensram för beslutsfattande och en handlingsplan med speci-
fika mål och tidsramar”37.  

Både innehållet och processen i en nationell hållbarhetsstrategi har definierats i internationella riktlin-
jer som givits ut av FN, OECD och EU. Innehållet i en nationell hållbarhetsstrategi bör: (1) baseras på 
en grundlig analys miljömässiga och ekonomiska data, (2)erbjuda en regeringsoberoende långsiktig 
vision, (3) bygga på existerande policys, strategier och planer, (4) integrera ekonomiska, sociala och 
miljömässiga policys, samt (5) erbjuda tydliga, realiserbara mål. När det gäller processen bör den (1) 
vara transparent, (2) bygga på tillitsfulla partnerskap och ha ett så brett deltagande som möjligt, (3) 
länka samman nationella och lokala nivåer, exempelvis genom att detaljerad planering, implemente-
ring och övervakning decentraliseras, (4) bygga in olika mekanismer för utvärdering, (5) vara flexibel, 
(6) backas upp av adekvat institutionell kapacitet och engagemang på hög politisk nivå, (7) erbjuda 
tydliga tidtabeller för implementering, och (8) visa på prioriteringar och målsättningar som ska länkas 
med budgetprocessen.38 

En nationell hållbarhetsstrategi involverar en bred process som bygger på deltagande och återkom-
mande faser av tanke och handling för att uppnå ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. I inled-
ningsskedet görs en analys av den aktuella situationen som sedan ska leda till formuleringar av policy 
och handlingsplaner, genomförande, övervakning och regelbunden granskning. Övervakningen och 
utvärderingen av de åtgärder som vidtagits ska säkra kontinuerligt lärande och vid behov justera den 
politiska riktningen.39  

 

                                                      

36 Steurer & Martinuzzi, 2007. 
37 Meadowcroft, 2007, s. 154, min översättning. 
38 Steurer, 2008. 
39 Meadowcroft, 2007. 
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4.2 Nyckelprinciper för nationella hållbarhetsstrategier 
Med FN’s och OECD’s praktiska riktlinjer som grund kan två grupper av principer urskiljas: principer 
för HU och principer för strategisk planering. Till principerna för HU räknas de två nyckelprinciperna 
(1) integrering av ekonomiska, sociala och miljömässiga mål samt (2) ett brett deltagande av intressen-
ter. Till principerna för strategisk planering kan tre huvudprinciper räknas: (3) nationellt ägarskap och 
engagemang, (4) en bred och koordinerad policyprocess, samt (5) fastställande av mål, resursfördel-
ning och övervakning.40  

Dessa fem huvudprinciper kan tillsammans med andra principer för nationella hållbarhetsstrategier 
utfästa av internationella organ aggregeras på ett något annorlunda sätt i fem centrala kategorier:  

Horisontell integrering innebär enligt bland annat FN en sammanlänkning av isolerade policyproces-
ser för ekonomi, miljö och sociala frågor, de tre pelarna i hållbar utveckling. Administrativa och insti-
tutionella strukturer och mekanismer som understödjer en sådan integrering kan bestå av t ex interde-
partmentala organ. Vertikal integrering mellan nationella och underliggande administrativa nivåer är 
idealt en ömsesidig iterativ process där den centrala nivån ger ut generella riktlinjer medan detaljerad 
planering och implementering överlämnas till lokala nivåer. Deltagande kan ske i många olika former 
och har en nyckelroll i en nationell strategiprocess för HU:41  

”Participation is marked as a fundamental prerequisite for successful strategies in view of legitimacy, mobiliza-

tion, engagement, gathering of skills, information and knowledge, capacity building and effective implementa-

tion and as a value in its own right.”42  

Exempel på strukturer och mekanismer som garanterar olika aktörers deltagande i strategiprocessen är 
nationella hållbarhetsråd, intressentdialoger m.m.43Av implementeringsmekanismer är ett kontinuerligt 
och långsiktigt nationellt ägande tillsammans med ett starkt politiskt engagemang på högsta regerings-
nivå de faktorer som ska säkerställa att de förändringar som strategin motiverar verkligen verkställs, 
att nödvändiga finansiella resurser avsätts och att institutioner tar ansvar för att strategin implemente-
ras i sina respektive områden. En annan mekanism för att underlätta genomförande är att de långsikti-
ga visionerna konkretiseras i aktiviteter på kortare sikt, med andra ord att regeringen tar ansvar för att 
hållbar utveckling implementeras i den dagliga politiken.44 Övervakning, utvärdering och/eller proce-

durer för granskning tillförsäkrar att strategier för HU blir en lärandeprocess som medför förbättringar 
i den fortsatta politiken och organiseringen av hållbarhetsarbetet.45 Användning av indikatorer, perio-
disk mätning och rapportering är några tänkbara instrument. Genom uppföljning förhöjs det politiska 
beslutsfattandet, lärandet utökas och implementeringen av strategin förbättras.46  

Diskussionen ovan om principer och kategorier kan åskådliggöras och sammanställas i tabell 4.1 på 
nästa sida: 

                                                      

40 Tils, 2007. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Steurer & Martinuzzi, 2007. 
44 Tils, 2007. 
45 Steurer & Martinuzzi, 2007. 
46 Tils, 2007. 
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FN- principer för HU-strategier OECD-principer för HU-
strategier 

Kärnkategorier  

Uttömmande, balanserad och integrerad Uttömmande och integrerad Horisontell inte-

grering 

H
ållbar 

utveck-
ling 

Förena nationella och lokala priorite-
ringar och åtaganden, stark roll hos loka-
la (kommunala) styrelser 

Förena nationella och lokala 
nivåer 

Vertikal integrering  

Folkligt deltagande, kommunikation Effektivt deltagande Deltagande  

Partnerskap med det civila samhället, 
privat sektor, externa organisationer 

Fokus på människor   

Delad strategisk och pragmatisk vision, 
sammankoppla kort sikt med medellång 
och lång sikt 

Konsensus om långsiktig 
vision 

Implementerings- 

mekanism 

 

Nationellt driven, ägarskap av många 
intressenter, kontinuerlig process 

Nationellt styrd och ägd   

Starkt politiskt engagemang, institutio-
nellt ledarskap, regeringens nyckelroll 

Engagemang på regeringens 
högsta nivå och hos infly-
telserika ledande institutio-
ner 

 Strategisk 
planering 

Utveckla och bygg på befintlig kunskap 
och kapacitet 

Utveckla och bygg på be-
fintlig kapacitet 

  

Bygg på befintliga strategier, policys 
och processer 

Byggande på befintliga 
processer och strategier 

  

Förankrad i solid teknisk analys Baserad på omfattande och 
pålitlig analys 

  

Övervakningsmekanism Införliva övervakning, lä-
rande och kontinuerlig för-
bättring 

Övervakning och 

utvärdering 

 

Tabell 4.1. Strategiprinciper och kärnkategorier i nationella HU-strategier. (Efter Tils, 2007, s. 166.) 

De fem centrala kategorier som urskiljs ovan fokuserar på de mest grundläggande elementen i natio-
nella hållbarhetsstrategier. Kategorierna bygger dels på normativa principer som utfärdats av interna-
tionella organ, dels på empiriska studier som gjorts av olika europeiska länders strategiprocesser som 
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kan tjäna som förebilder för andra länder. Kategorierna är dock inte vattentäta på något sätt, vissa me-
kanismer återkommer i flera kategorier.47  

 

4.3  Ideala och kosmetiska strategier 
Utifrån empiriska undersökningar av verkliga strategier har James Meadowcroft dragit slutsatsen att 
det finns ideala respektive kosmetiska strategier. En ideal strategi följer de internationella riktlinjerna 
där målet är en process som är fullt integrerad med regeringens strategiska beslutsfattande för hållbar 
utveckling och där de olika faserna institutionaliserats. Processen innefattar ett meningsfullt deltagan-
de, de tre dimensionerna av hållbar utveckling har integrerats, och det finns en koppling mellan lång-
siktiga visioner och mål och åtgärder på kort sikt. Den ideala strategin länkar samman vertikalt och 
horisontalt beslutsfattande, och intar ett generationsperspektiv: 48 ”Det här är en strategiprocess som 
blir invävt i statens institutionella struktur. Det är en strategi som verkligen spelar roll.”49 

En kosmetisk strategi å andra sidan saknar nästan helt politisk och administrativ relevans. Detta är 
egentligen ingen strategi, eftersom det inte finns någon plan att genomföra den. Kosmetiska strategier 
är framhastade dokument inför ett kommande internationellt toppmöte eller syftar till att tillfredsställa 
någon utomstående myndighet. En kosmetisk strategi innebär inte några faktiska förändringar, det 
slutliga dokumentet 50 ”ger enbart ett skimmer av hållbar utveckling till vad regeringen ändå redan 
gjorde”51.  

Ideala och kosmetiska strategier utgör två ytterligheter och verkliga hållbarhetsstrategier innehåller 
oftast drag av båda strategityperna. En kosmetisk strategi betyder dock inte att hela processen är förlo-
rad. Kosmetiska strategier kan trots brist på operationell betydelse skapa kopplingar mellan tidigare 
isolerade grupper både innanför och utanför regeringen. En sådan ”strategi” kan med tiden få en mer 
betydelsefull roll och röra sig mot det ideala hållet om strategin successivt etableras genom en iterativ 
process.52  

En nationell hållbarhetsstrategi som en del av en bredare politik för hållbar utveckling, där strategiska 
beslut fattas och verkställs i syfte att nå hållbarhet vid olika tidpunkter, av olika grupper och i olika 
forum. Alla beslut som rör hållbar utveckling kan därmed inte förväntas vara del av en formell strate-
giprocess. Därför ska nationella hållbarhetsstrategier ses som ”ett verktyg som regeringar kan använda 
för att förhöja strategiskt beslutsfattande för hållbar utveckling. ”53 Men det långa tidsperspektivet och 
det vittomspännande förhållningssättet till planering som finns inbäddat i en nationell hållbarhetsstra-
tegi är viktiga aspekter.  Strategin hjälper till att fokusera debatten, fixera prioriteringar, bygga samför-
stånd och göra val. Men den ideala, formella strategiprocessen försiggår mot bakgrund av bredare och 

                                                      

47 Steurer & Martinuzzi, 2007. 
48 Meadowcroft, 2007. 
49 Meadowcroft, 2007, s. 156, min översättning. 
50 Meadowcroft, 2007. 
51 Meadowcroft, 2007, s. 157, min översättning. 
52 Meadowcroft, 2007. 
53 Meadowcroft, 2007, s.157, min översättning. 



 

mer komplexa cykler av handling och lärande i samhället där många olika institutioner och processer 
ingår.54 

 

4.4 Strategier som planer och handlingsmönster
I detta avsnitt liksom i avsnitt 4.4.1 redovisar jag organisationsforskaren Henry Mintzberg teoretiska 
tankegångar om strategier i organisationer. Jag finner denna teori användbar även för det sammanhang 
som jag studerar, där jag ser nationen som en organisation. 
centrala ledning, kan paralleller dras till ett lands ce
svarande sätt utgör planerare i detta fall regeringskansliet med politiker och tjänstemän, och utfö
statliga myndigheter, företag, kommuner, ideella organisationer och enskilda medborgare

Enligt Mintzberg är en strategi både en plan som anger en riktning för en organisatio
såväl som ett mönster som anger ett konsekvent beteende över tiden. Medan den förra innebär framå
blickande kan den andra urskiljas först efteråt. En organisations in
och de handlingar som genomförts är en 
tioner för överlagda strategier. De strategier som 
aliserade. Men det finns också en tredje typ av strategier vars realiserande 
er fram gradvis och utan initial styrning, 
tankegång illustreras i figuren nedan

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figur 4.1. En realiserad strategi kan vara 

lagd) eller det handlingsmönster som en organisation med tiden hittar fram till

som utgör den frambrytande strategin kan ses som de enskilda 

siktligt växer till ett specifikt handlingsmönster eller strategi.

orealiserade strategier. (Figur efter Mintzberg, 1994, s.
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komplexa cykler av handling och lärande i samhället där många olika institutioner och processer 

Strategier som planer och handlingsmönster 
I detta avsnitt liksom i avsnitt 4.4.1 redovisar jag organisationsforskaren Henry Mintzberg teoretiska 
ankegångar om strategier i organisationer. Jag finner denna teori användbar även för det sammanhang 

som jag studerar, där jag ser nationen som en organisation. När Mintzberg talar om en organisations 
centrala ledning, kan paralleller dras till ett lands centrala politiska ledning, dvs. regeringen. På mo
svarande sätt utgör planerare i detta fall regeringskansliet med politiker och tjänstemän, och utfö
statliga myndigheter, företag, kommuner, ideella organisationer och enskilda medborgare

strategi både en plan som anger en riktning för en organisations handlingar, 
ett mönster som anger ett konsekvent beteende över tiden. Medan den förra innebär framå

blickande kan den andra urskiljas först efteråt. En organisations intentioner utgör en avs

och de handlingar som genomförts är en realiserad strategi. Mintzberg kallar helt förverkligade
. De strategier som överhuvudtaget inte förverkligas betecknas

finns också en tredje typ av strategier vars realiserande innebär att ett 
gradvis och utan initial styrning, dessa betecknas som frambrytande strategier. Mintzbergs 

figuren nedan:55 

 

En realiserad strategi kan vara resultatet av antingen fullständigt förverkligade intentioner (öve

eller det handlingsmönster som en organisation med tiden hittar fram till (frambrytande). De korta pilarna 

gin kan ses som de enskilda beslut som fattas i organisationen 

växer till ett specifikt handlingsmönster eller strategi. Strategier som inte genomförs överhuvudtaget blir

orealiserade strategier. (Figur efter Mintzberg, 1994, s. 24) 
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strategi 

 

komplexa cykler av handling och lärande i samhället där många olika institutioner och processer 

I detta avsnitt liksom i avsnitt 4.4.1 redovisar jag organisationsforskaren Henry Mintzberg teoretiska 
ankegångar om strategier i organisationer. Jag finner denna teori användbar även för det sammanhang 

När Mintzberg talar om en organisations 
ntrala politiska ledning, dvs. regeringen. På mot-

svarande sätt utgör planerare i detta fall regeringskansliet med politiker och tjänstemän, och utförare är 
statliga myndigheter, företag, kommuner, ideella organisationer och enskilda medborgare.  

ns handlingar, 
ett mönster som anger ett konsekvent beteende över tiden. Medan den förra innebär framåt-

avsedd strategi 
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Frambrytande strategier är något som alltså först kan urskiljas efteråt. En organisations beslut ger med 
tiden ett urskiljbart mönster som utkristalliseras till en specifik strategi. Verkliga strategier hamnar 
någonstans mitt emellan överlagda strategier och frambrytande strategier. Helt överlagda strategier 
antyder att inget lärande har skett längs vägen. Men få strategier är heller inte rent frambrytande efter-
som det antyder att organisationen inte har någon kontroll över sina handlingar. En organisation bör 
sträva efter att ha en viss grad av kontroll över strategin utan att samtidigt gå miste om lärandeproces-
sen. Därför kan organisationer ofta använda sig av paraplystrategier, där strategins huvuddrag eller 
konturer är fastlagda medan ett utrymme finns för detaljerna att växa fram inom dessa ramar. Effektiva 
strategier tar hänsyn till de förutsättningar som finns både för att förutse framtiden och behovet av att 
reagera på oväntade händelser.56 

I överlagda strategier finns en inbyggd tro på att strategier alltid härstammar från en central instans, 
den högsta ledningen eller en central planeringsavdelning. Det finns ett huvud som tänker och en 
kropp som agerar. Men i frambrytande strategier kan den ursprungliga idén eller initiativet gro var 
som helst i organisationen. Idén sprids mellan anställda i organisationen och efter en tid kan hand-
lingsmönstret genomsyra stora delar av organisationen. Sådana strategier har utvecklats och lärts in i 
en kollektiv process snarare än planerats formellt.57 

Om en strategiprocess ägs, kontrolleras, samordnas och formuleras av en grupp planerare som sitter 
isolerade på sina kontor reduceras alla andra till genomförare, vilket undergräver engagemanget för 
både strategiprocessen och de strategier som blir resultatet av den. Undersökningar som gjorts i olika 
delar av världen har visat att människor är mer produktiva och tillfredsställda när de kan genomföra 
sina egna planer istället för sådana som de endast blir tilldelade. Anledningarna till att produktiviteten 
och tillfredsställelsen är lägre när andra utför planeringen är många: 

� Känslan av fullbordande är mindre hos utförarna. 
� Övertygelsen om att framgångsrikt kunna genomföra planen och därmed bekräfta dess giltig-

het är mindre. 
� Viljan att se till att planen fungerar bra är mindre. 
� En tilldelad plan medger mindre flexibilitet och mindre utrymme för att modifiera och förbätt-

ra den. 
� Det finns mindre förståelse för en tilldelad plan. 
� De mänskliga resurserna används inte till fullo. 
� Kommunikationsproblemen är större och vid uttolkandet av instruktioner kan det uppstå fel 

och förvrängningar. 
� Känslor av konkurrens kan väckas mellan planerare och utförare.58 

 
Åtskiljandet av formulering och implementering av strategier i organisationer har en lång tradition i 
det västerländska samhället. Denna åtskillnad för också med sig att man värderar det rationella tän-
kandet och planerarna högre än samlandet av praktiskt erfarenhet och utförarna. Enligt en undersök-
ning som Mintzberg refererar till implementeras färre än tio procent av strategier framgångsrikt59. När 

                                                      

56 Mintzberg, 1994. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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en strategi misslyckas skyller ofta planerare och implementerare (utförare) av en strategi på varandra. 
Men problemet enligt Mintzberg är inte så mycket dålig formulering eller bristfälligt genomförande, 
utan snarast den påtvingade och konstgjorda separationen mellan formulering och genomförande. 
Denna skarpa åtskillnad är central i överlagda strategier.60 

 

4.4.1 Att överbrygga klyftan mellan formulering och implementering 
För att komma åt problemet menar Mintzberg att den strikta formuleringen i en strategiprocess bör 
ersättas av en interaktiv process av lärande och formande, där tänkande och handlande följer varandra 
kontinuerligt och så småningom strålar samman i ”livskraftiga beteendemönster”, det vill säga i reali-
serade strategier.61 

Denna lärandeprocess medför att klyftan mellan formulering och implementering överbryggs, antingen 
genom att implementeringen blir mer central eller att strategiformuleringen blir mer decentraliserad. 
Den första typen innebär att en ledare, på nära håll följer genomförandet av en formulerad strategi och 
är beredd att omformulera den om något oväntat inträffar. I komplexa situationer kan dock inte det 
strategiska tänkandet centreras utan klyftan måste bryggas över genom att utförarna (implementerarna) 
formulerar sina egna strategier. Ytterst kan en organisation ha en ”gräsrotsmodell” för strategiformule-
ring, det som kallas för frambrytande strategi, där nya idéer gror och sprids – åtminstone initialt - utan 
formell styrning.62 

Denna gräsrotsmodell (frambrytande strategi) och den rena planeringsmodellen (överlagd strategi) 
utgör två ytterligheter och omständigheterna avgör vilken som är bäst lämpad i en viss situation. När 
framtiden är någorlunda förutsägbar och det inte finns något större behov av lärande kan organisatio-
ner använda sig av mer överlagda strategier, där tänkande tydligt föregår handlandet. Ändå måste im-
plementeringen också vara en evolutionär process, eftersom ingen tanke på förhand kan specificera 
alla efterföljande händelser. När omständigheterna är mer komplexa, när framtiden är oviss och om-
världen är i ett stadium av genomgripande förändringar, måste nya strategier arbetas fram i lärande-
processer och man närmar sig således den frambrytande typen av strategigenomförande.63 

Upplösningen av den skarpa åtskillnaden mellan formulering och implementering synliggör också en 
annan aspekt av det strategiska tänkandet. Traditionella planeringsförespråkare har utgått från att pla-
nerare behöver hållas skilda från den dagliga verksamheten och dess ”kaos” för att kunna tänka och 
reflektera. Men Mintzberg menar att bara genom att vara involverad i denna verksamhet, genom att 
vara aktiv och engagerad i den, kan en person reflektera och tänka strategiskt. Tänkande och handlan-
de bör ske i en interaktiv process. Det räcker alltså inte med att tanke föregår handling, den måste ock-
så följa tätt in på den. Alltför formaliserat tänkande och formulerande kan, på grund av det ökade av-
ståndet, motverka handlande.64 

 

                                                      

60 Mintzberg, 1994. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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4.5 Demokrati i förhållande till planerings- och beslutsprocesser 
I de föregående diskussionerna om principer för framgångsrika nationella hållbarhetsstrategier och 
Mintzbergs tankar om att bryta klyftan mellan planerare och utförare kan deltagande och demokrati 
urskönjas som en röd tråd. En nationell hållbarhetsstrategi ska idealt sett bygga på brett nationellt 
ägarskap, beslut om strategins visioner, mål och åtgärder ska fattas gemensamt av medborgare, företag 
och andra aktörer i demokratisk anda medan regeringens roll är att inspirera, leda och koordinera arbe-
tet. Mintzberg i sin tur menar att en strategi har störst möjlighet att förverkligas om de som ska 
genomföra den också medverkar i dess planering, det vill säga att strategiprocessen demokratiseras. 
Av detta skäl ser jag det som motiverat att inkludera en teori om demokrati i denna uppsats och valet 
föll på Peter Söderbaums resonemang om demokrati i relation till planerings- och beslutsprocesser.  

Söderbaum talar om en planerings- och beslutsprocess som en serie av öppnande och stängande av 
dörrar. En aktör som försöker påverka en viss beslutsprocess, möter inte bara entusiasm och öppna 
dörrar utan också hinder och stängda dörrar eftersom det alltid finns andra aktörer med sina speciella 
egenintressen som de vill försvara i förhållande till den aktuella frågan.65  

Försök av vissa aktörer, exempelvis marknadsaktörer eller andra med specifika intressen i ett projekt, 
att sluta till processen för sin egen fördel, bör enligt demokratins principer motarbetas. Enligt Söder-
baum bör hela frågan om demokrati i relation till planerings- och beslutsprocesser ses i detta ljus.  Det 
pågår en maktkamp mellan olika inblandade aktörer och demokrati kan i detta sammanhang ses som 
ett försök att bilda en motvikt till dem som på grund av olika orsaker har mer makt än andra. Vidare 
menar Söderbaum att:  

”The principles of democracy state that all stakeholders or interested parties should be encouraged to ‘partici-

pate’ in the planning and decision process. Participation thus refers to the right to be informed about what is 

going on. Each party should be respected and should be able to influence the process. A willingness to listen and 

learn should characterize all actors and interested parties.”66 

Även om samförstånd eftersträvas, bör aktörerna vara medvetna om att alla inte delar samma vision, 
konflikter som existerar bör hanteras konstruktivt och utgöra en källa för nytänkande och kreativitet. 
Aktörerna ska kunna mötas i en öppen dialog på institutionellt utformade arenor där relationerna byg-
ger på förståelse och förtroende. Planerings- och beslutsprocessen bör därför vara så genomskinlig 
som möjligt och genom att aktörernas handlingar blir synliga uppmuntras ansvarsfullt beteende.  

I den diskussion som jag refererar till talar Söderbaum främst om demokrati i relation till sådana pla-
nerings- och beslutsprocesser som föregår större byggprojekt i exempelvis kommuner. Men, som den-
na uppsatsförfattare ser det, är steget inte långt till att betrakta en nationell hållbarhetsstrategi som en 
planerings- och beslutsprocess på nationell nivå, visserligen utan ett klart utstakat slutmål i varken 
fysisk eller tidsmässig mening, men det är en process och ett projekt som har ett visionärt mål: att ska-
pa det hållbara samhället som i sig innehåller fysiska inslag och kan innehålla tidsmässiga ramar. En 
sådan process drivs framåt av både små och stora beslut som fattas löpande av olika aktörer med olika 
intressen, där olika alternativ måste vägas mot varandra och där man måste försöka nå konsensus trots 
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olika uppfattningar om vad som är det hållbara samhället. Därför kan Söderbaums teori även applice-
ras till en nationell strategiprocess för HU. 

 

4.6 En sammanfogning av de teoretiska utgångspunkterna 
I detta avsnitt gör jag en ansats att sammanfoga ovanstående teoretiska resonemang till en helhet, där 
jag vill koppla de olika författarnas teoretiska utgångspunkter med varandra. Diskussionen åskådlig-
görs i figur 4.2 på följande sida.  

Ett land kan inom ramen för en bredare politik för hållbar utveckling använda sig av en nationell håll-
barhetsstrategi som ett strategiskt redskap för att koppla samman isolerade politikområden inom miljö, 
sociala aspekter och ekonomi. En nationell strategi kan både som dokument och process erbjuda en 
plattform för en demokratiskt förd debatt, lyfta fram prioriteringar och etablera gemensamma visioner, 
mål och åtgärder. I processen vävs tanke och handling, planering och genomförande, samman, och 
uppföljning av genomförda åtgärder ska säkerställa lärande och ständiga förbättringar. Som figuren 
visar kan en hållbarhetsstrategi, i yttersta fall, följa ett av två spår och identifieras som antingen en 
ideal strategi (högra sidan av figuren) eller en kosmetisk (vänstra sidan).  

En strategi som är nedskriven på ett formellt regeringsdokument kan med Mintzbergs terminologi 
benämnas den avsedda strategin.  När det finns en kontinuerlig, demokratisk process kan man tala om 
ett meningsfullt realiserande av strategin och därmed kan strategin kategoriseras som idealisk. Det är 
en strategi som spelar intar en hög politisk status, då den är förankrad hos och ägd av såväl regering, 
företag, fristående organisationer, myndigheter och enskilda medborgare.  En ideal nationell hållbar-
hetsstrategi förverkligas genom strukturer och mekanismer för de fem strategiska kärnområdena hori-
sontell integrering, vertikal integrering, implementering, deltagande samt övervakning och utvärde-
ring. Saknas något av dessa vitala element är det svårt, för att inte säga omöjligt, att tala om en ideal 
strategiprocess.   

En realiserad strategi kan vara överlagd eller frambrytande. Förverkligas strategin helt efter planerna 
kan man tala om den förstnämnda typen. Under strategiprocessens gång kan dock nya idéer och fram-
gångrika handlingsmönster födas på olika håll, som leder till en mer frambrytande form av strategi 
som mer eller mindre avviker från åtgärderna i den avsedda strategin.  

För att säkerställa lärande och en process som leder till förbättringar behövs mekanismer för övervak-
ning, granskning och utvärdering av de åtgärder som genomförts. Här kan tillämpningen av noga utar-
betade indikatorer utgöra ett viktigt mätinstrument. En sådan uppföljning kan sedan utgöra underlag 
för en revidering av det formella strategidokumentet där mål och åtgärder anpassas till den nya infor-
mationen och kunskapen som samlats under processens gång.  

En avsedd strategi i form av ett dokument kan också förbli orealiserad och endast tjäna ett symboliskt 
syfte, och då talar vi om den kosmetiska varianten (till vänster i figuren). Kanske tillkom strategin på 
grund av yttre påtryckningar, för att tillfredsställa någon yttre myndighet, och kanske hänvisar man till 
den ibland men det finns ingen avsikt att genomföra den och därmed bidrar den inte heller till några 
förändringar. Men även en kosmetisk strategi kan med tiden väckas till liv, sätta igång tankar och pro-
cesser, och få en politisk betydelse och därmed kan den röra sig mot det ideala hållet (streckad linje i 
figuren). 
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Figur 4.2. En sammanfogning av de teoretiska och analytiska utgångspunkterna. En nationell hållbarhets-
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5. Svensk politik för miljö och hållbar utveckling under två decennier 
I detta kapitel är ambitionen att ge en historisk bakgrund till de nationella hållbarhetsstrategierna.  Sveriges 

politik för miljö och hållbarhet har gått från att vara inriktad på miljöfrågor, till att på mitten av 1990-talet 

svänga in på begreppet ekologiskt hållbar utveckling för att vid millennieskiftet alltmer övergå till hållbar ut-

veckling som ett allomfattande begrepp inkluderande de tre dimensionerna miljö, ekonomi och sociala frågor. 

Detta är tydligt när den första nationella strategin för hållbar utveckling ser dagens ljus 2002.  Kapitlet avslutas 

med en summering av de tre hållbarhetsstrategierna. 

 

5.1 Den internationella dimensionen i svensk miljöpolitik 
Sveriges miljöpolitik har länge präglats starkt av den internationella dimensionen. På grund av geogra-
fiska och atmosfäriska förhållanden är Sverige speciellt sårbart för föroreningar som härstammar från 
källor i andra länder. Detta förhållande fick svenska politiker att redan på 1960-talet inse vikten av ett 
samarbete på internationell nivå för att komma till rätta med gränsöverskridande miljöproblem. Efter 
att Sverige nationellt lyckats minska sina egna utsläpp av miljöfarliga ämnen, stod det klart att Sverige 
i hög grad påverkas av emissioner utanför sina gränser. Framför allt gällde detta problemen med för-
surning och övergödning, och det blev därför nödvändigt att utsläppen av de försurande och övergö-
dande substanserna, NOx och SOx, kunde minskas på ett internationellt plan. Därför var Sverige en 
pionjär inom detta område, långt innan andra länder började inse sambanden mellan exempelvis sva-
velutsläpp från oljeförbränning och försurade skogar långt utanför utsläppsplatserna.67   

För att kunna utöva en så kraftfull påverkan som möjligt på internationell miljöpolitik har Sverige 
ansett det som viktigt att själva föregå med gott exempel. Bilden av ett progressivt land på miljöområ-
det har ingått som en del av den generella inriktningen Sverige haft att föra en aktiv utrikespolitik, 
inom t ex handel och bistånd. Ett annat område där Sverige verkat på internationellt plan är reglering-
en av produkter. Med kretsloppsprincipen, försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen som ar-
gument har Sverige försökt få till åtgärder när det gäller produkters innehåll, deras toxicitet och för-
packningar. På kemikalieområdet har Sverige spelat en aktiv roll i både FN, OECD och EU.68 

Det internationella samarbetet på miljöområdet är viktigt för Sverige både inom och utom EU. På 
1990-talet riktades ansträngningarna mer till regionalt samarbete än till globalt, där internationella 
konventioner fungerade som ledstjärnor. Sveriges möjlighet att tala med egen röst och därmed föra 
fram sitt specifikt nationella miljömässiga budskap har dock minskat sedan vi blev medlem i EU, där 
EU i internationella kontexter talar med en samlad röst. Därför har också Sveriges ansträngningar i 
högre grad fokuserats på att påverka de andra medlemsstaterna till att föra en så progressiv miljöpoli-
tik som möjligt. När det inte varit möjligt för Sverige att agera på egen hand har man sökt samarbete 
med de nordiska länderna och andra stater som inte är medlemmar i EU.69  
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5.2 Integrering genom sektorsansvar 
Fram till slutet av 1980-talet behandlades miljön som en egen sektor i svensk politik.  Under Brundt-
landrapportens inverkan från 1987 intog den svenska regeringen en ny tvärsektoriell ansats till miljön 
och miljöpolitiken.70 Blicken var riktad mot de stora miljöhoten och förebyggande arbete sågs som det 
enda långsiktiga sättet att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem. Alla måste mer än tidigare ar-
beta för en bättre miljö, som utgjorde själva grunden för en god levnadsstandard. Miljöpolitiken sågs 
då som en självklar del av välfärdspolitiken.71 Det övergripande ansvaret för att samordna och integre-
ra miljöfrågor i andra politikområden lades på det nyinrättade miljö- och energidepartementet under 
den nya miljöministern Birgitta Dahl. Miljöfrågorna hade tidigare hanterats av jordbruksdepartemen-
tet.72 Det kan ses som en paradox att det nya tvärsektoriella synsättet på miljöfrågorna ledde till en 
högre grad av sektorisering av dessa frågor på regeringsnivå i form av ett separat departement.73 

Fram till slutet av 1980-talet hade miljöpolitiken och miljölagstiftningen lidit av dålig samordning 
mellan olika sektorer, där olika sektorsmål ofta var i konflikt med varandra och med allmänna miljö-
mål. Fördelningen av ansvar var dåligt definierad och det saknades miljökompetens i de olika sekto-
rerna. En bättre samordning mellan de olika disparata delarna av miljöpolitiken efterfrågades och re-
geringens proposition ”Miljöpolitik för 1990-talet (Prop. 2987/88) var det första försöket att se miljö-
politik ur ett gemensamt perspektiv.  Idén om sektorsansvar hämtades från Brundtlandrapporten och 
kom att bli en princip i 1990-talets svenska miljöarbete.74 

Genomförandet av det praktiska miljöarbetet lades på dem som planerade och bedrev olika verksam-
heter, nämligen de befintliga sektorsmyndigheterna. Dessa myndigheter skulle se till att målen för 
miljön integrerades med målen för den ordinarie verksamheten. Regeringen hade stort förtroende för 
att myndigheterna kunde hantera miljön i samklang med sina ordinarie uppgifter. 75 Att myndigheterna 
fått ta ett stort eget ansvar men också haft stor frihet att formulera och implementera sina egna strate-
gier, policymål och åtgärder för sina olika verksamheter, är karakteriserande för svensk politik. När 
miljön lades till myndigheternas ordinarie ansvarsområden blev de också skyldiga att rapportera om 
utvecklingen av sitt nya mandat. Det har dock funnits få incitament och oftast har inga extra resurser 
tillförts för myndigheternas nya uppgifter.76  

Sedan 1995 är alla statliga myndigheter skyldiga att beakta konsekvenserna för hållbar utveckling av 
sina respektive verksamheter. Detta generella sektorsansvar ställer krav på beslutsfattare att ta miljö-
hänsyn i alla större policyförslag såsom transport, jord- och skogsbruk, och energi. 1998 komplettera-
des det generella sektorsansvaret med ett särskilt sektorsansvar för 24 centrala myndigheter, vilket 
innebär att dessa myndigheter måste integrera miljöfrågor i sina aktiviteter och agera som drivkrafter 
för ekologiskt hållbar utveckling i sina respektive sektorer. Dessutom infördes krav på rapportering till 
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Miljömålsrådet om arbetet kring sektorsansvaret. En del myndigheter har uttryckt en önskan om att 
sektorsansvaret borde vidgas till en bredare hållbarhetsaspekt, istället för enbart miljöaspekter.77 

Enligt Asplund har den strikta sektorsuppdelningen av samhället varit en grundförutsättning för inte-
grerandet och genomförandet av miljöpolitiken. Kravet på integrering kan ses som ett sätt att få alla att 
medverka i genomförandet av miljöpolitiken utan att man behöver bryta upp sektorsindelningen. Sek-
torsmyndigheterna ses som regeringens förlängda arm som har ansvar för att utveckla de verksamheter 
som hör till sektorn. Men det utökade sektorsansvaret för miljön har också lett till att miljösektorn 
förlorat problemformuleringsprivilegiet och mandatet att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. 
Miljösektorns monopol på att rikta miljökrav mot övriga samhällsektorer har därmed brutits. Miljösek-
torn har alltmer fått inrikta sig mot övervakning och uppföljning av olika miljöåtgärder. Men sek-
torsindelningen medför också problem för myndigheterna som inte alltid tydligt kan definiera vilka 
verksamheter som hör till vilken sektor eftersom många projekt har en tvärsektoriell karaktär.78  

Asplund anser att det är problematiskt att regeringen valt att behålla de existerande sektorsmyndighe-
terna utan någon omorganisering eller kompetensförstärkning.  Dessa institutioner har under lång tid 
byggts upp för att sköta sina egna uppgifter inom sina respektive ansvarsområden. Den kompetens och 
den kultur som karakteriserar varje myndighet påverkar hur man tagit till sig det nya miljöansvaret. 
Samtidigt har det funnits få riktlinjer för vad integrering egentligen innebär och hur den ska gå till rent 
praktiskt. Liten hänsyn har tagits till potentiella målkonflikter och olika syn på miljöproblematiken. 
Trots att en miljöanpassning av verksamheterna kan antas innebära stora omställningar både för myn-
digheterna och resten av samhället, har regeringen betraktat integrering som något relativt enkelt och 
smärtfritt. 79  

 

5.3 Miljöpolitik och ekologiskt hållbar utveckling 
Den svenska regeringens tolkning av hållbar utveckling har länge karakteriserats av en fokusering på 
miljöaspekten och den ekologiska dimensionen. FN’s stora konferens om miljö och utveckling i Rio 
de Janeiro 1992 ledde inte någon radikal omtolkning av begreppet. 1993 släppte till exempel Natur-
vårdsverket rapporten ”Ett hållbart samhälle” som lanserades som en nationell plan för hållbar utveck-
ling. I rapporten identifierades tretton stora miljöhot. Hållbar utveckling sågs alltså snarast från ett 
miljöperspektiv än som ett begrepp som skulle integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. 
Detta trots att det svenska samhället under 1990- talet genomled hög arbetslöshet och ökade sociala 
klyftor:80 ”Regeringen har valt att koncentrera sig på mer tekniska och rent miljömässiga frågor, än att 
tolka hållbar utveckling i termer av social och ekonomisk distribution av välfärd, jämlikhet och rättvi-
sa.”81 Uppmärksamheten har dessutom koncentrerats till miljöfrågor av teknisk och organisatorisk 
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natur som varit lätta att förstå och förändra. Problematiseringen av mer fundamentala frågor som eko-
nomisk tillväxt och individuella livsstilar har därmed undvikits.82 

I början av 1990-talet var idén om kretsloppssamhället det som genomsyrade miljöpolitiken. Genom-
slaget kom med den borgerliga fyrpartiregeringen 1991-1994, med centerpartiet som idégivare och 
drivkraft. Det främsta uttrycket för regeringens vilja att förverkliga kretsloppssamhället var krets-
loppspropositionen (prop. 1992/93:180) som bland annat introducerade producentansvaret för för-
packningar.83 Kretsloppstanken markerade en ny era i det svenska miljöskyddet och bevarandet av 
naturresurser.  I praktiken innebar det att återvinning och återanvändning blev nyckelprinciper för 
realiserandet av det hållbara samhället.84   

År 1990 hade regeringen formulerat fyra miljömål som allmänna nationella mål för hållbar utveckling: 
att skydda människors hälsa, biologisk mångfald, natur- och kulturlandskap samt hållbart nyttjande av 
naturresurser.85  Därefter tillkom regelbundet nya miljömål och i mitten av decenniet kunde miljöde-
partementet räkna in hela 167 olika miljömål, vars status, ansvarighet och uppföljning var oklara. 86 
För att reda upp situationen föreslog regeringen en ny miljömålsstruktur och år 1999 antog riksdagen 
15 miljökvalitetsmål. Dessa miljökvalitetsmål skulle vara vägvisare till den ekologiskt hållbara ut-
vecklingen. Eckerberg menar att den nya målstrukturen inte visade på någon ”förändring av förståel-
sen för hållbar utveckling som något annorlunda än traditionell miljöpolitik”87. Målen rör endast mil-
jö- och resursrelaterade aspekter medan ekonomiska, kulturella, och sociala aspekter utelämnats.88 

Miljökvalitetsmålen har utökats till 16 stycken och målen kan sägas utgöra ramverket för miljöarbetet 
i Sverige. Arbetet med miljömålen är länkat till sektorsansvaret. Naturvårdsverket har ansvaret för de 
flesta av målen men några har överförts till andra myndigheter. Miljömålsrådet har sedan 2002 ansva-
ret för att samordna sektorsmyndigheternas arbete och årligen rapportera resultat i arbetet med miljö-
kvalitetsmålen till regeringen. Vart fjärde år görs en utvidgad utvärdering. Miljökvalitetsmålen har i 
många fall utgjort ett ramverk för regionala och lokala miljömål och i början fanns en intention för att 
målen skulle utgöra grunden för utvecklingen mål för de olika sektorernas verksamhet. Så har dock 
inte blivit fallet, utan sektorsmyndigheterna har istället utvecklat miljömål som inte har någon formell 
anknytning till systemet med de nationella miljökvalitetsmålen.89 

En vitalisering och breddning av miljöpolitiken skedde när Göran Persson som ny socialdemokratisk 
statsminister hösten 1996 utmålade sin vision om det nya ”Gröna Folkhemmet”. Det övergripande 
målet var att inom en generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen var lösta. Sy-
stemet med miljökvalitetsmålen var instrumentet som skulle användas för att bygga detta ekologiskt 
hållbara samhälle, och förankringen av målen skulle ske genom sektorsansvaret. Den nya miljöpoliti-
ken skulle vara en drivkraft för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.90 Underbyggt i visionen 
                                                      

82 Eckerberg, 2000. 
83 Corell & Söderberg, 2005. 
84 Kronsell, 1997.      
85 Eckerberg, 2000. 
86 Nilsson och Persson, 2008. 
87 Eckerberg, 2000, s. 227, min översättning. 
88 Eckerberg, 2000; Asplund, 2005. 
89 Nilsson och Persson, 2008; Regeringens skrivelse 2003/04:129. 
90 Asplund, 2005. 



 

36 

 

om den ekologiskt hållbara välfärdsstaten fanns en tro på att de ekologiska förändringarna som behöv-
des kunde byggas på samma sätt som man en gång byggde folkhemmet: att nå bred politisk enighet 
kring förutsättningarna för produktion, högre levnadsstandard, och ökad trygghet för alla medborgare. 
Men i det gröna folkhemmet fanns en motsättning mellan ekonomiskt tillväxt å ena sidan och miljö-
skydd och social jämlikhet å den andra.91  

Att den socialdemokratiska regeringen valde att se hållbar utveckling främst i ett ekologiskt perspektiv 
hade att göra med deras uppfattning att industrialiserade länder på grund av sin höga resurskonsumtion 
och stora miljöbelastning hade ett särskilt ansvar för att utveckla miljöteknologi och resurseffektivitet. 
De ekologiska aspekterna definierade sålunda vad som behövde göras och det var ur regeringens syn-
vinkel också viktigt att föra fram den ekologiska dimensionen eftersom det nationella målet var att de 
viktigaste miljöproblemen skulle vara lösta i Sverige inom en generation. 92  

Den nya ekologiska inriktningen fick också inverkan på regeringens egen administration. Sedan 1999 
har regeringskansliet ett miljöledningssystem som innebär att miljöhänsyn ska tas vid varje beslut. Om 
den ansvarige för en proposition tror att förslaget kommer att inverka på miljön måste en bedömning 
göras. 93 

Fram till 2001 gav de olika departementen årligen ut rapporter om hur de hade arbetat för hållbar ut-
veckling. Dessa rapporter gick under namnet ”Hållbara Sverige”. Att ställa miljökrav vid den offentli-
ga upphandlingen var ett sätt för regeringen att öka efterfrågan på miljövänliga produkter.94   

 

5.4 Ansvaret för miljön decentraliseras 
Sedan 1980-talet har ansvaret för miljöarbetet gradvis flyttats alltmer från central till lokal nivå. Upp-
fattningen var att kommunerna skulle spela en större roll i miljöskyddet och sektorsansvaret på den 
nationella nivån skulle genomföras också på kommunal nivå. Varje kommun hade till uppgift att se till 
att dess olika sektorer, såsom avfallshantering, trafik och energi, liksom industrin, skulle ta hänsyn till 
miljöaspekter. Huvudansvaret skulle finnas hos de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna, 
liksom hos deras plan- och byggnämnder. Tidigare detaljerade riktlinjer från statligt håll ersattes av 
ramlagstiftning, där landsting och kommuner fick en större frihet att anpassa planering och implemen-
tering till de lokala förhållandena. Bland flera mekanismer som stärkte den kommunala autonomin95 
fanns framför allt den nya Kommunallagen som trädde i kraft 199296. Den nya lagen medgav kommu-
nerna stor frihet att själva utforma sin kommunala organisation i fråga om vilka nämnder och förvalt-
ningar de ville inrätta. Trots statliga farhågor om en bortorganisering av miljö- och hälsoskyddsnämn-
derna har dock de flesta kommuner behållit dessa.97 
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I fråga om det Agenda 21-arbete som inleddes efter Rio-konferensen 1992 hade kommunerna för-
språng gentemot staten. I kommunerna blev gensvaret för Agenda 21 omfattande. Ett fyrtio-sextiotal 
kommuner förde ett pionjärarbete vars projekt kunde ses som tidiga tecken på mer genomgripande 
förändringar av kommunal politik inom olika områden, såsom infrastruktur och individuella livsstilar. 
Intressant är att i ”många fall har dessa kommuner antagit policymål och instrument som är mycket 
mer långtgående i sin orientering mot att uppnå hållbar utveckling än initiativ tagna på den nationella 
nivån”98 . Många har introducerat nya former av deltagande och tagit med grannsamverkansgrupper, 
skolor och lokala företag i processen.99  Men överlåtandet av Agenda 21-arbetet till kommunerna hade 
en nackdel i det att det saknades resurser för att samordna och stödja dem i övergången från planering 
till genomförande100. 

Från statens sida tillsattes Nationell kommitté för Agenda 21 år 1995. Denna ersattes tre år senare av 
en nationell samordnare för lokala Agenda 21. Dessutom tillkom ett nytt organ med lokala och natio-
nella företrädare vars uppgift var att vara en kommunikationskanal mellan aktörer involverade i lokala 
Agenda 21 processer och staten.101 

 

5.5 Finansiella morötter för ekologiskt hållbar utveckling 
I slutet av 1990-talet tog regeringen initiativ till nya satsningar på hållbarhetsområdet. 1997 tillsattes 
Delegationen för ekologiskt hållbar utveckling, en kommission bestående av fem ministrar. I mars 
samma år presenterade delegationen regeringens plan för att implementera hållbar utveckling i Sveri-
ge. Detta innehöll ett investeringsprogram om sammanlagt 27,6 miljarder kronor som till 2001 skulle 
delas ut till olika initiativ för förbättrad ekologisk hållbarhet, effektivare användning av energi och 
naturresurser samt ökad användning av förnybara resurser och ökad återvinning. Programmet skulle 
dessutom bidra till ökad sysselsättning.102  

En miljard kronor, kallade ”Perssons kretsloppsmiljard”, skulle bidra till ekologiskt hållbar utveckling 
och ökad sysselsättning i kommunerna. Pengarna riktades till projekt som investerade i kretsloppsan-
passning av byggnadssektorn, avfallssektorn och VA-systemen. Villkoren för att få anslag var att det 
aktuella projektet skulle bidra till att förbättra miljön, använda ny miljöteknik eller nya arbetsmetoder, 
samt skapa nya jobb. Programmet sträckte sig från 1997 till 2001.103 

Medan kretsloppsmiljarden var teknikorienterad saknades detta krav för de lokala investeringspro-
grammen (LIP), som riktade sig till kommunerna för samarbetsprojekt med andra lokala aktörer. LIP 
syftade till att öka den ekologiska hållbarheten inom ramen för en lokal samverkan där fokus låg på 
miljöeffekter. LIP avslutades 2002. Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) var efterföljare till LIP och 
riktade sig till kommuner, företag och andra aktörer som ville investera i åtgärder som syftade till att 
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långsiktigt minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som det förbättrade kommunalt klimatsamar-
bete. Genom Klimp kunde olika aktörer bidra till att nå det svenska klimatmålet.104 

 

5.6 ”Grönt ledarskap” 
Den svenska regeringen har till stor del fört en miljö- och hållbarhetspolitik som präglats av toppstyr-
ning. Regeringens uppgift har varit att lägga fast de strategiska övergripande målen för olika politik-
områden medan myndigheter, kommuner och andra aktörer haft till uppgift att genomföra markarbetet. 
Samtidigt har aktörer på lägre administrativa nivåer än den nationella haft begränsat inflytande över 
policyprocesser på den högsta nivån. Detta kan kännetecknas som ”grönt ledarskap”. I arbetet för att 
nå Sveriges klimatmål har regeringen haft nära samarbete med företag inom transport- och energisek-
torerna, däremot har miljöorganisationer mer sällan involverats i policyprocesserna.  Att regeringen 
inte lagt ned några större resurser på att öka inblandningen av gräsrotsorganisationer i beslutsfattandet 
sägs bero på att det är tids- och resurskrävande.105 

 

5.7 En nationell strategi för hållbar utveckling 
I början på det nya årtusendet märktes en breddning i regeringens tolkning av begreppet hållbar ut-
veckling. Hållbar utveckling sades innebära en balansering mellan ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
trygghet och god miljö. Ekonomisk tillväxt sågs som drivkraft för att öka sysselsättningen och därmed 
välfärden.106  

Den bredare ansatsen kom också till uttryck i den första nationella strategin för hållbar utveckling som 
kom i mars 2002. Syftet med strategin var tvådelad: dels att uppfylla Sveriges internationella åtagande 
till toppmötet i Johannesburg och dels att stämma av och planera för hållbar samhällsutveckling i Sve-
rige. Hållbarhetsstrategin skulle ses mot bakgrund av det internationella arbetet för hållbar utveckling 
och den svenska strategin skulle samverka och samordnas med internationella strategier, speciellt 
EU’s.107 Strategin skulle utgöra ”ett första steg till ett mer samlat och systematiskt arbete för hållbar 
utveckling.”108 

Strategin skulle ta sin avstamp i den förda politiken och belysa och utnyttja samband och synergieffek-
ter mellan olika politikområden. Den skulle vara ”ett levande dokument” som skulle följas upp och 
revideras regelbundet. Målet var ett hållbart samhälle som definierades som:109 ”ett samhälle där eko-
nomisk tillväxt, full sysselsättning, social trygghet och sammanhållning inte sker till priset av en mil-
jöpåverkan som så småningom slår tillbaka mot tillväxtens möjligheter.”110  
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I strategin intar regeringen ett resursperspektiv till hållbar utveckling och såväl naturresurser som kul-
tur- och kunskapsarvet ska förvaltas och användas på ett hållbart sätt. Till det behövs bättre tekniska 
och institutionella lösningar. Miljöpolitik ses som motorn för tillväxt, utveckling och sysselsättning. 
De demografiska utmaningarna med lågt barnafödande, allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder 
kan hota välståndet i Sverige om inte välfärdspolitiken reformeras till att stimulera högre födelsetal, en 
bättre folkhälsa, utbildning och skapande av en aktiv ålderdom.  En hållbar politik bygger på att alla 
nivåer från det lokala till det globala samverkar. Ett aktivt deltagande från medborgarna slås fast som 
grundläggande.111 

Den långsiktiga visionen konkretiseras med mål och åtgärder på kort och medellång sikt i åtta strate-
giska kärnområden: 

� Framtidens miljö – allas vårt ansvar  
� Begränsa klimatförändringarna  
� Befolkning och folkhälsa 
� Social sammanhållning, välfärd och trygghet  
� Sysselsättning och lärande i ett kunskapssamhälle  
� Hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft  
� Regional utveckling och sammanhållning 
� Utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.112 

 

Målen, åtgärderna och kärnområdena speglar den politik som regeringen förde inom olika områden 
under åren kring millennieskiftet. Mål och åtgärder utgår i många fall från tidigare propositioner, stra-
tegier och skrivelser som regeringen presenterat. De verktyg och styrmedel som ska användas är ”allt 
från lagstiftning och skatter till ’mjuka’ verktyg som information och frivilliga åtaganden”113. Konse-
kvensbedömningar av olika slag liksom indikatorer för uppföljning är andra exempel på verktyg. Upp-
följning av åtgärderna skulle ske genom 30 hållbarhetsindikatorer som presenterades första gången på 
toppmötet i Göteborg 2001.114 

En första revidering skulle ske 2003. Stor tilltro sattes till indikatorernas förmåga att avgöra om Sveri-
ge är på rätt väg. I skrivelsen menar regeringen att i utvecklingen och revideringen av strategin behöv-
de viktiga aktörer konsulteras så att de kunde bidra med sina förslag.115  

 

5.8 En svensk strategi för hållbar utveckling 
2004 kom den första revideringen av strategin. Den kom som en följd av FN’s världstoppmöte om 
hållbar utveckling i Johannesburg sensommaren 2003, EU’s strategi för hållbar utveckling som antogs 
i Göteborg i juni 2001 samt den s k Lissabonprocessen vars strategi syftar till hållbar tillväxt, social 
sammanhållning och miljödriven teknikutveckling. Strategin hade tre utgångspunkter: 
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� Att hållbar utveckling i Sverige endast kan uppnås inom globalt och regionalt samarbete där 
EU utgör en central arena. 

� Hållbar utveckling måste integreras i alla politikområden, som är lika med de åtta strategiska 
kärnområdena som definierades i den första strategin. 

� Det är viktigt att värna de kritiska resurserna för hållbar utveckling: naturresurser, människors 
hälsa och kompetens, infrastruktur och bebyggelse.116 

Under den aktuella mandatperioden skulle fyra strategiska framtidsfrågor vara centrala:  

� Miljödriven tillväxt och välfärd där sambandet mellan tillväxt och miljöförstöring har brutits.  
� En god hälsa.  
� En samlad politik för hållbart samhällsbyggande. 
� Barn- och ungdomspolitik för ett åldrande samhälle.117  

Det slås fast att de problem som hör till de olika strategiska frågorna har Sverige gemensamt med 
andra länder och de måste därför lösas inom ramen för ett internationellt samarbete. Dokumentet följer 
upp åtgärderna som presenterades i den förra strategin och tar upp pågående och planerade åtgärder 
inom de åtta strategiska kärnområdena. Mål och åtgärder speglar och hänvisar liksom i den första stra-
tegin till framlagda och planerade regeringsförslag inom de olika områdena. Fiskeripolitik, it-politik, 
regionalpolitik, folkhälsopolitik, näringslivspolitik och miljöpolitik är några områden.118 

När det gäller verktyg tas sektorsansvaret upp. Hållbarhetsbedömningar, som är en utveckling och 
breddning av olika miljökonsekvensbedömningar, behandlas. Informella och mer formella och syste-
matiska dialoger, frivilliga överenskommelser och partnerskap mellan staten och näringslivet som 
potentiella styrmedel åt företagens hållbarhetsarbete diskuteras. Inga nya indikatorer för uppföljning 
presenteras, regeringen hänvisar till de tidigare 30 indikatorerna.119 

 Under knappt två månader runt årsskiftet 2003/2004 kunde myndigheter, kommuner och organisatio-
ner lämna in synpunkter på vilka problem och åtgärder de som såg viktiga för att förbättra strategin. 
Bland de förslag som redovisades framkom att rollfördelningen mellan olika nivåer och aktörer be-
hövde bli tydligare och att regeringen måste skapa ett större politiskt tryck i hållbarhetsfrågan. I fråga 
om kommande revideringar aviserades nästa till år 2006 för att komma i fas med andra nationella och 
internationella processer, och därefter var tanken att uppföljning skulle ske en gång per mandatperiod. 
Inför kommande uppföljningar och revideringar avser regeringen ”i ett tidigt skede bjuda in olika ak-
törer, organisationer och enskilda, för att på så sätt öka intresset och bredda ägarskapet för strategin 
och dess genomförande.”120  

I slutet av 2003 inrättades ett samordningskansli för hållbar utveckling vid Statsrådsberedningen.121 
Dess uppgift var att ”samordna arbetet med hållbar utveckling i samtliga departement och att vara 
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idéskapande samt pådrivande i det nationella och internationella arbetet.”122 Kansliet skulle ha en ko-
ordinerande roll under det fortlöpande arbetet med uppföljning och revidering av den nationella håll-
barhetsstrategin. 123  

 

5.9 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 
utveckling 
Denna andra reviderade version av den svenska nationella hållbarhetsstrategin, som presenterades för 
riksdagen i mars 2006, är den nu gällande svenska strategin. Till hjälp för att nå uppsatta mål och för-
verkliga det hållbara samhället har regeringen utvecklat fyra strategiska utmaningar, som utgör en 
vidareutveckling av de fyra strategiska framtidsfrågorna som identifierades i strategin från 2004. Frå-
gorna måste hanteras på alla beslutsnivåer i samhället och de ska inte ses som skarpt åtskilda från var-
andra. Dessa strategiska utmaningar ska mötas genom 99 pågående eller planerade åtgärder: 

Bygga samhället hållbart, som handlar både om att göra avvägningar mellan olika intressen som rör 
den fysiska planeringen, regional utveckling, infrastruktur och stads- och boendemiljöer, liksom att 
öka delaktighet och medbestämmande. En åldrande befolkning, urbanisering och avfolkning av mind-
re kommuner och landsbygd, utgör här stora utmaningar. 

Stimulera en god hälsa på lika villkor. Allas rätt och lika möjlighet till en god hälsa handlar om att 
ha ett arbete och en bra arbetsmiljö, ekonomisk och social trygghet, trygga uppväxtförhållanden för 
barn, delaktighet och medinflytande. En god folkhälsa är också bra för den ekonomiska tillväxten. 

Möta den demografiska utmaningen. Sverige måste rusta sig för att kunna möta en framtid med en 
allt större och äldre befolkning. Detta ska göras med fler i arbete och fler arbetade timmar och väl 
fungerande och hållbara socialförsäkringssystem. 

Främja en hållbar tillväxt. Tillväxten ska baseras på hållbara produktions- och konsumtionsmönster 
som ger upphov till nya företag, nya arbetstillfällen och export. Målet för energiförsörjningen är att 
den i framtiden helt ska kunna baseras på förnybara bränslen. Ny kunskap, innovationer och ny teknik 
utgör viktiga delar av tillväxten.124 

Tre förutsättningar för att nå framgång med hållbarhetsarbetet diskuteras. För det första måste visionen 
om det hållbara samhället förankras hos alla medborgare och organisationer i Sverige och här utgör 
utbildning och dialog viktiga hjälpmedel. Det Råd för hållbar utveckling, Hållbarhetsrådet, som reger-
ingen bildade 2005, hade just till uppgift att konkretisera idén om hållbar utveckling i praktiska åtgär-
der i det lokala sammanhanget. För det andra måste hållbarhetsarbetet karakteriseras av ansvarstagan-
de och ledarskap inom alla typer av organisationer. Detta spelar en viktig roll för att också individen 
ska kunna agera hållbart. För det tredje behövs en tvärsektoriell samverkan och samordning. För att 
förnya och samordna den statliga förvaltningen instiftade regeringen en ny myndighet, Verket för för-

                                                      

122 Regeringens skrivelse 2005/06:126, s. 6. 
123 Regeringens skrivelse 2005/06:126. 
124 Regeringens skrivelse, 2005/06:126. 
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valtningsutveckling (Verva). En samordning av politikområden på den regionala nivån ska skötas av 
länsstyrelserna.125 

Strategin presenterar en ny uppsättning av indikatorer, som tagits fram med hjälp av Statistiska Cen-
tralbyrån, för uppföljning av hållbarhetsarbetet i Sverige. Hållbarhetsrådet skulle anpassa indikatorer-
na till lokala och regionala förhållanden under åren 2006-2009. Indikatorerna var avsedda att användas 
vid en uppföljning och vid den planerade revideringen år 2010. Inför revideringen uttryckte s-
regeringen avsikter på att ha närmare dialog och konsultationer med ungdomar, högskolor och univer-
sitet, myndigheter och andra organisationer genom bland annat informella referensgrupper. Revide-
ringen skulle samordnas med strategiprocessen på EU-nivån. EU har föreslagit ett system med kolle-
gial granskning (peer review) av medlemsländernas nationella hållbarhetsstrategier, vilket den svenska 
s-regeringen ställtz<x sig positiv till.126 

                                                      

125 Regeringens skrivelse 2005/06:126. 
126 Regeringens skrivelse 2005/06:126. 
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6. Den nationella hållbarhetsstrategin och regeringen  
I detta kapitel skildras hur arbetet med den nationella hållbarhetsstrategin organiserats och genomförts. Vilka 

mekanismer har använts för implementeringen av strategin i regeringskansliet och har deltagandet av olika 

samhällsaktörer säkerställts, i så fall hur? Materialet i detta kapitel bygger till största delen på de intervjuer jag 

genomfört men i vissa fall har jag kompletterat med information från andra källor. 

 

6.1 Organisationen av hållbarhetsarbetet på regeringskansliet 
Begreppet hållbar utveckling har i regeringskansliet förankrats och etablerats inom många politikom-
råden, men det har inte varit en direkt följd av strategin från 2006 eller av dess föregångare. Visserli-
gen har de olika strategierna gällande Agenda 21 och hållbar utveckling spelat en viktig roll för för-
ändringarna, men det finns andra faktorer som bidragit till dem.127 Kravet på gemensam beredning av 
regeringsärenden utgör enligt en av respondenterna en viktig del i regeringskansliets arbete med håll-
bar utveckling. Regeringskansliet har också sedan 1999 ett miljöledningssystem som innebär att mil-
jöhänsyn måste tas vid varje regeringsbeslut. Om den ansvarige för en proposition tror att förslaget 
kommer att ha påverkan på miljön måste en bedömning göras. 128  

Rent organisatoriskt genomfördes en del förändringar under socialdemokraternas tid vid makten i 
samband med arbetet med hållbarhetsstrategierna. Genom att bilda ett nytt bredare departement i janu-
ari 2005 där miljö-, energi- och bostadspolitiken förenades, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartemen-
tet, markerade regeringen sin nya integrerade ansats till hållbarhetsfrågor.129 Officiellt var motivering-
en till sammanslagningen att på nytt markera den politiska betydelsen av det gröna folkhemmet130. 
Samordningskansliet för hållbar utveckling, som inrättades 2003, hade uppdraget att förbereda och 
koordinera arbetet med hållbarhetsstrategin och rent allmänt lyfta upp hållbarhetsfrågorna i regerings-
kansliet. Samordningskansliet var ett interdepartementalt arbetsorgan med tjänstemän från närings-, 
miljö-, utrikes-, finans- och socialdepartementen och var de första åren placerad i Statsrådsberedning-
en. Det var dock inte särskilt tydligt definierat vilken uppgift kansliet hade och det gick åt en del kraft 
och tid att definiera detta.131 I samband med att det nya departementet konstruerades flyttades också 
Samordningskansliet dit från Statsrådsberedningen. 132 

Men samordningen av arbetet med hållbar utveckling inom regeringskansliet har inte varit enkelt och 
har genom åren funnit olika lösningar. Med Agenda 21-arbetet, som var tätt knutet till FN-processen 
och arbetet där med konferenserna i Rio och Johannesburg, var det Miljödepartementet i nära samar-
bete med UD som hade ansvaret för samordningen. Därefter sökte Göran Persson som statsminister 
(1998-2002) bättre sätt att samordna arbetet inom regeringskansliet och inrättade då Samordnings-
kansliet för hållbar utveckling. Avsikten med att placera samordningskansliet inom Statsrådsbered-
ningen var att man därifrån hade legitimitet att samordna alla departement.   På det sättet skulle de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna hanteras samtidigt och likadant, så att hållbar utveck-

                                                      

127 Tjänsteman på hållbarhetskommissionens sekretariat, pers medd, 080423. 
128 F d tjänsteman i samordningskansliet, pers medd, 080505. 
129 Regeringens skrivelse 2005/06:126. 
130 Nilsson & Persson, 2008. 
131 F d tjänsteman på samordningskansliet, pers medd, 080505. 
132 Regeringens skrivelse 2005/06:126.  
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ling inte bara skulle ses som en miljöfråga. När sedan samordningskansliet flyttades till det nya Håll-
barhetsdepartementet ansåg vissa röster att kansliet förlorade en del av sin legitimitet gentemot de 
andra departementen. Den nya borgerliga regeringen valde att omvandla Hållbarhetsdepartementet 
tillbaka till ett renodlat Miljödepartement och energifrågorna flyttades till Näringsdepartementet. 
Samordningskansliet lades ner och ansvaret för samordningen av hållbarhetsstrategin ligger idag på 
Enheten för hållbar utveckling i Miljödepartementet.133  

Det organ som i början av 2005 fick uppdraget att implementera den nationella hållbarhetsstrategin, 
Rådet för hållbar utveckling (Hållbarhetsrådet), ombildades från det tidigare Institutet för ekologisk 
hållbarhet. Det nya rådet placerades under Boverket och hade sitt säte i Umeå. Hållbarhetsrådet arbe-
tade med att skapa underlag för kommuner och andra lokala och regionala aktörer att jobba med delak-
tighet och förankring av den nationella hållbarhetsstrategin. I rådet arbetade tolv tjänstemän som till-
sattes av samordningskansliet. En styrelse utsågs i maj 2005, men då det fanns svårigheter att utforma 
konkreta verksamhetsplaner dröjde det till årsskiftet 2005/2006, ett år efter bildandet, innan den prak-
tiska verksamheten tog fart.134 

Både samordningskansliet och hållbarhetsrådet lades ner av den nya borgerliga regeringen i slutet av 
2006. Istället bildades en Kommission för hållbar utveckling samt ett Vetenskapligt råd för klimatfrå-
gor och en parlamentarisk Klimatberedning, som var de tre institutioner skulle jobba med hållbarhets-
frågorna under den nya regeringen.135 Uppdragen hos de första två organen var tydligt knutna och 
begränsade till regeringens arbete med klimatpropositionen som kom i mars 2009 och har numera 
avslutats136. Den återstående instansen, hållbarhetskommissionen, är ett rådgivande organ till regering-
en och ska:137  

”främja arbete över sektorsgränser, anlägga ett internationellt perspektiv och se till såväl ekologiska, sociala 

och ekonomiska aspekter. Regeringen utvecklar samverkan mellan näringsliv, politik och forskning för klimatin-

satser. Klimatförändringarna ska stå i fokus för kommissionens arbete.”138 

Kommissionen är ett forum där aktörer från samhällets olika delar möts för diskussion, analyser och 
dialog, men ska även inspirera till vidare debatt om hållbarhetsfrågor i samhället. Den inriktar sig på 
strategiska områden som anses viktiga för skapandet av hållbar utveckling. Perspektivet är i mycket 
orienterat till Sveriges roll på det internationella planet och byggs på ett underlag av vetenskapliga 
iakttagelser. 139  Till sin hjälp har kommissionen ett sekretariat som tar fram faktaunderlag och ansva-
rar för organiseringen av kommissionens interna och externa möten140. I kommissionen, som leds av 
statsminister Fredrik Reinfeldt, sitter 13 ledamöter med företrädare från regeringen, näringslivet och 
den akademiska världen. Dessutom medverkar EU-kommissionär Margot Wallström som för in det 

                                                      

133 Tjänsteman hållbarhetskommissionens sekretariat, pers medd, 080423. 
134 F d tjänsteman på samordningskansliet, pers medd, 080505. 
135 F d tjänsteman i hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
136 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/69/66/fd457e80.pdf, 090324; 
http://www.regeringen.se/sb/d/9023/a/80779, 090324. 
137 http://www.regeringen.se/sb/d/8882, 090324. 
138 http://www.regeringen.se/sb/d/8882, 080827. 
139 http://www.regeringen.se/sb/d/10886, 090324. 
140 http://www.regeringen.se/sb/d/8882/a/109313, 090324. 
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europeiska perspektivet. 141. Däremot saknas politikerrepresentanter från regioner, kommuner och 
landsting142. I kommissionens mandat nämns att den kan spela en viktig roll i samband med en kom-
mande revidering av den nationella strategin för hållbar utveckling143.   

 

6.2  Planering och genomförande 
Under år 2005 arbetade tjänstemän på regeringskansliet med att ta fram den nya reviderade hållbar-
hetsstrategin för perioden 2006-2010.  Interdepartementala arbetsgrupper ansvarade för varsin strate-
gisk utmaning. 144 (Se avsnitt 4.8 om de fyra strategiska utmaningarna). När hållbarhetsrådet togs in i 
arbetet kring årsskiftet 2005/2006 var strategin i stort sett färdigskriven och rådet fick endast ”vara 
med i sluttampen av strategiformuleringen” i februari 2006.145 I januari 2006, två månader innan do-
kumentet publicerades, arrangerade Regeringskansliet tillsammans med hållbarhetsrådet en första 
konsultation om hållbarhetsstrategin med aktörer på lokal och regional nivå samt andra nyckelaktörer. 
Syftet var att informera om pågående arbete med att vidareutveckla strategin, inhämta synpunkter och 
att initiera en dialog om samarbete för genomförandet av strategin.146 Den tidigare tjänstemannen på 
hållbarhetsrådet upplevde dock i det här skedet att det mestadels var en envägskommunikation från 
regeringens sida då strategin redan var färdigskriven när rådet togs in i arbetet. Strategin var inte för-
ankrad och de som hade till uppgift att ansvara för implementeringen – hållbarhetsrådet – hade inte 
fått delta i det föregående strategiformuleringsarbetet.147  

Det fanns heller ingen direkt koppling mellan strategiformuleringen och den nationella budgetproces-
sen. Indirekt fanns en koppling genom att det i strategin refererades till åtgärder som redan var på gång 
och som därför föranlett budgetäskanden, men en tidsmässig samordning saknades.148   

Efter att dokumentet publicerats i mars 2006 presenterade företrädare från regeringskansliet den nya 
strategin för inbjudna gäster, aktörer från olika delar av det svenska samhället liksom för utländska 
besökare. En respondent menar att medan personer som inte var insatta eller normalt inte var intresse-
rade av hållbarhetsfrågor tyckte att det som presenterades lät fint och bra, upplevdes detta av de invol-
verade att det bara var vackra ord, att det var en strategi som inte ägdes av någon. Frågor om hur olika 
samhällsaktörer skulle förhålla sig till de olika strategiska utmaningarna blev hängande i luften, efter-
som det inte förekommit några dialoger.149  

Under 2006 arbetade hållbarhetsrådet med strategins genomförande i nära samarbete med femton 
kommuner som varierade i fråga om både storlek, geografiskt läge och politisk majoritet150. Ett ”gott 

                                                      

141 http://www.regeringen.se/sb/d/8882, 080827. 
142 Wenster, Peter, pers medd, 080515. 
143 http://www.regeringen.se/sb/d/10886/a/109665, 080828. 
144 F d tjänsteman på samordningskansliet, pers medd, 080505. 
145 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
146 Regeringens skrivelse 2005/06:126. 
147 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
148 F d chef för samordningskansliet, pers medd, 080429. 
149 Wenster, Peter, pers medd, 080515. 
150 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
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samarbete” fanns också med Sveriges kommuner och landsting (SKL)151. Fokus under detta år låg på 
den sociala dimensionen av hållbarhet. Anledningen var att en stor del av kommunernas arbete handlar 
om de sociala aspekterna och man ville se hur integrerad den sociala dimensionen var i kommunernas 
utvecklingsarbete. På konferenser och möten med kommunerna där exempelvis socialkontor fanns 
företrädda diskuterades miljöpolitik och sociala frågor, delaktighet och demokrati, och hur politikerna 
kunde föra samman dessa olika aspekter av hållbarhet. Hållbarhetsrådet hade omfattande samarbete 
med andra myndigheter och kontakter med olika sektorsexperter från t ex Folkhälsoinstitutet, Social-
styrelsen, Ungdomsstyrelsen och Boverket var viktiga. Hållbarhetsrådet själv hade begränsade resurser 
och det var därför väldigt angeläget att samarbeta med andra och utnyttja den kompetens som fanns på 
andra myndigheter.152 

 I slutet av 2006 hölls en konferens där hållbarhetsrådet och kommunerna diskuterade framgångsfakto-
rer, delaktighet, demokrati och framtida utmaningar. Inför år 2007 skulle hållbarhetsrådets arbete in-
riktas mot den ekonomiska dimensionen av hållbarhet, men detta arbete hann aldrig påbörjas då rådet 
lades ner i slutet av 2006. 153 

 

6.3. Engagemang och ägarskap 
Hur har då den borgerliga regeringen tagit över den nationella hållbarhetsstrategin? Har den någon 
betydelse för regeringen? Vem äger den? Kan man säga att den är nationellt ägd? Tjänstemannen på 
hållbarhetskommissionens sekretariat säger att han från den nuvarande borgerliga regeringen har sett 
väldigt få hänvisningar till den nationella hållbarhetsstrategin. Hållbar utveckling är något som reger-
ingen säger sig prioritera men strategin kom i ett nytt läge när det blev en ny regering. I dagsläget 
finns ingen konkret uppföljning av den nationella hållbarhetsstrategin och därmed finns det heller inga 
resurser avsatta för att arbeta med den. Det finns ingen koppling mellan strategins åtgärder och den 
nationella budgetprocessen. 154  

Den borgerliga regeringen har dock inte dragit hållbarhetsstrategin: ”Den gäller fortfarande i interna-
tionella sammanhang, men intresset är obefintligt för att driva den.”155 I hållbarhetskommissionen har 
det aldrig förekommit diskussioner om den nationella hållbarhetsstrategin. Lars Kristofersons tolkning 
av de diskussioner som ägt rum är att regeringen prioriterar arbetet kring hållbar utveckling och speci-
ellt klimatfrågan på den europeiska och internationella nivån, men regeringen är i dagsläget inte be-
redd att genomföra några mer kraftfulla åtgärder på egen hand i Sverige. Ambitionen är att säkerställa 
det nya klimatavtalet vid förhandlingarna i Köpenhamn i december 2009, då Sverige innehar ordfö-
randeskapet i EU. Kommissionens mål är ”klart utsatt, att vi ska framför allt stödja regeringen vad 

                                                      

151 Wenster, Peter, pers medd, 080515. 
152 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
153 Ibid. 
154 Tjänsteman hållbarhetskommissionens sekretariat, pers medd, 080423. 
155 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
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gäller ordförandeskapet i EU hösten 2009”156. Det bekräftas också av regeringens hemsida, där det 
sägs att det är bara till utgången av 2009 som kommissionens mandat gäller, därefter upplöses den.157  

Enligt Kristoferson präglas hållbarhetskommissionen av ett sökande efter sin form; det finns en poten-
tial som inte har utnyttjats. Det har funnits en viss otålighet bland flera av medlemmarna och en vilja 
att få mer spännande uppgifter på sitt bord, liksom att få diskutera själva syftet med kommissionen. 
Diskussionerna hittills har mest har mest rört sig kring dagsaktuella ämnen och har inte resulterat i så 
mycket konkret. Till viss del tror Kristoferson att sekretariatet inte har hunnit byggas upp ordentligt, 
men misstanken om att kommissionen i själva verket aldrig varit tänkt att få en seriös uppgift börjar 
växa. Kommissionen ordnade dock en första hearing hösten 2007, som Kristoferson själv hade tagit 
initiativ till.158 Det var en hearing där regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor presenterade sin 
rapport inför regeringens kommande klimatproposition. Kommissionen har sedan dess genomfört ett 
antal seminarier med centrala teman för hållbar utveckling, där underlaget utgjorts av aktuella veten-
skapliga rapporter.159 

Respondenterna hade olika syn på om hållbarhetsstrategin hade en praktisk eller symbolisk betydelse. 
Medan en av intervjupersonerna inte trodde att strategin har någon större betydelse varken praktiskt 
eller symboliskt160 menade en annan att den i huvudsak är en symbolisk produkt, ett vackert dokument 
som få känner till och inget regeringen bryr sig om i praktiken, men som ändå kunde ha en viss prak-
tisk betydelse för kommunerna, där den nationella strategin kunde stödja det lokala arbetet för hållbar 
utveckling. Respondenten upplevde dock att strategin var en envägskommunikation från regeringens 
sida, att den inte förankrats hos dem som skulle genomföra den.161 Peter Wenster tycker att den har en 
liten praktisk och symbolisk betydelse, men inte i förhållande till vad den borde ha. Det faktum att inte 
ens hållbarhetskommissionen där statsministern själv sitter inte diskuterat hållbarhetsstrategin är enligt 
Peter Wenster ett tecken på att strategin inte har någon större betydelse för politikerna: 

”Alltså när du pratar med dem som sitter i hållbarhetskommissionen och de själva säger att de inte tar upp den, 

då är det ju självklart, har inte de tagit upp den, som är i kommissionen och inte känner att de äger den där, vem 

ska då ta upp den?”162 

Under intervjuerna framkom också uppfattningar om att den nationella hållbarhetsstrategin inte priori-
terades av regeringen som istället riktade in sig på andra strategier. Så här säger respondenten som 
arbetade på hållbarhetsrådet:163  

”Den nationella hållbarhetsstrategin hade en liten betydelse inom regeringskansliet även om Miljö- och sam-

hällsbyggnadsdepartementet försökte driva på övriga delar av regeringen för att öka betydelsen.  Hållbarhets-

rådet försökte marknadsföra och lyfta den, men för många lokala och regionala aktörer var den nationella stra-

tegin för regional utveckling och entreprenörskap viktigare eftersom den bland annat styr pengar från EU. ’Mo-

                                                      

156 Kristoferson, Lars, pers medd, 080429. 
157 Kristoferson, Lars, pers medd, 080429. 
158 Ibid. 
159 http://www.regeringen.se/sb/d/10851, 090611. 
160 Tjänsteman hållbarhetskommissionens sekretariat, pers medd, 080423. 
161  F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
162 Wenster, Peter, pers medd, 080515. 
163 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
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ney talks’. Det fanns inga pengar kopplade till hållbarhetsstrategin, men man ville flagga med den internatio-

nellt.”164 

Andra orsaker till att hållbarhetsstrategin haft så låg prioritet är att den nationella strategin för regional 
utveckling är mer konkret och tillväxtorienterad, förutom att den backas upp finansiellt av EU. En 
ytterligare aspekt som bidrog till det marginella intresset var tidsbrist. Strategin skulle revideras vart-
annat år, det var riksdagsval och regeringsombildningar, samtidigt som det inte existerade någon plan 
för hur arbetet skulle organiseras. Det fanns dessutom en uppsjö av olika strategier för olika frågor och 
det var ett stort problem att de inte var samordnade. Det förekom inga diskussioner om hur strategier-
na skulle prioriteras och om det fanns målkonflikter mellan dem. Detta var något som hållbarhetsrådet 
försökte påverka regeringen att göra. I egenskap av nationell hållbarhetsstrategi borde denna ha varit 
en paraplystrategi som var överordnad de andra.165  

 

6.4 Socialdemokraternas hållbarhetsstrategi? 
Även om det står i Hållbarhetskommissionens mandat att den kan ha en viktig roll i en revidering av 
den nationella hållbarhetsstrategin, finns det hos regeringen Reinfeldt inga konkreta planer på att göra 
detta. En anledning kan vara att strategin främst var en konstruktion av och för den förra (socialdemo-
kratiska) regeringen. Hållbarhetsstrategin var en deklaration för vad den dåvarande socialdemokratiska 
regeringen avsåg att göra och var ämnad som en information till riksdagen om regeringens planer. De 
förslag som den innehöll behövde inte riksdagens stöd, vilket också är orsaken till att det blev en skri-
velse och inte en proposition av strategin. Tanken var istället att de konkreta förslag som krävde riks-
dagens godkännande skulle komma i andra propositioner:166 

”Jag skulle nog säga att den här strategin, det var en strategi för regeringen snarare än en nationell hållbar-

hetsstrategi. Så det betyder ju att den i första hand gällde regeringen och myndigheterna. /…/ Ska man då ha 

vad som brukar kallas en nationell strategi där man ska ha med näringsliv och frivilligorganisationer och kom-

muner, då behöver man gå tillväga på ett annat sätt, på ett bredare sätt, med en annan typ av process som är 

mycket mera omfattande och krävande, och det gjorde man inte.”167 

Att den nationella hållbarhetsstrategin var en skapelse av och för den förra regeringen är också något 
som en annan av respondenterna för fram. Socialdemokraterna inte var intresserade av att göra ett brett 
strategiarbete och av att förankra strategin hos de andra riksdagspartierna. Socialdemokraterna hade 
lagt beslag på hållbarhetsfrågan och ville behålla den för sig själva. I och med revideringen 2006 blev 
det mer en hållbarhetsstrategi än de tidigare versionerna, och de övergripande visionerna och de fyra 
strategiska utmaningarna har en partiövergripande karaktär. De åtgärder som föreslås i strategin är 
dock partipolitiskt influerade och det kanske de ska vara.168 

 

                                                      

164 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
165 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
166 Tjänsteman, sekretariatet för hållbarhetskommissionen, pers medd 080423. 
167 Tjänsteman hållbarhetskommissionens sekretariat, pers medd, 080423. 
168 F d tjänsteman i hållbarhetsrådet, pers medd, 080430 
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6.5 Strategin det mest hemliga dokumentet som finns? 
Vid frågan om vem strategin är riktad mot ger respondenterna lite olika svar. En menar att den riktade 
sig ganska brett utåt mot hela samhället eftersom den innehöll förslag på vad olika delar av samhället 
kunde göra, men den riktade sig också mot regeringen och departementen.169 En annan anser att stra-
tegin riktade sig mot lokala och regionala genomförare, näringsliv och forskning, eftersom alla behö-
ver bidra.170 En tredje hävdar att regeringen skrev den till sig själv, för att ”visa hur duktig man är”.171  

Få kommuner har hänvisat till den nationella hållbarhetsstrategin. Ibland kan tjänstemän, som vet att 
den finns, och när de vill lyfta hållbar utveckling i kommunen, hänvisa till den och ta stöd från den. Få 
känner till den nationella strategin och ”strategin är det mest hemliga dokumentet som finns”. En stra-
tegi som den nationella hållbarhetsstrategin måste ständigt diskuteras och alla deltagare måste känna 
sig hemma i diskussionen, ingen ska känna sig som ”gisslan i någon annans system”172.  Olika delar av 
strategin bör speglas mot olika samhällssektorer där man frågar sig ”vad betyder det här för oss?”. Att 
regeringen gjorde fel när de tog fram strategin betyder inte att man inte kan påbörja processen och 
diskussionen ändå, eftersom strategin inte är något slutet dokument och ”en strategi för hållbar utveck-
ling blir ju aldrig klar”173. Den känsla av ägandeskap som en demokratisk process och diskussion för 
med sig är a och o för en nationell hållbarhetsstrategi:174  

”Som väljare styr vi politikerna, som konsumenter styr vi näringslivet och då måste ju de anpassa sig. Därför är 

det så viktigt med det här Agenda 21-snurret, och också sådana här strategier för hållbar utveckling, blir ett 

dokument som ägs av medborgarna, så de förstår vad det handlar om. Det är ju det, all makt kommer från folket. 

Då får man ju säga vad man vill. Sen kan du bli lurad av reklam, utav politiker och andra, men i längden är det 

ju så. Och därför måste de här strategierna funka i det sammanhanget, och inte vara några dokument som ingen 

har läst.”175  

 

6.6 Sammanfattning av viktiga händelser 
Tabell 6.1 på nästa sida ger en kortfattad översikt över det som hänt och vad som planerats kring den 
svenska nationella hållbarhetsstrategin mellan 2002 och 2010.  De olika punkterna i tabellen har dis-
kuterats i den föregående texten samt kapitel 5.   

  

                                                      

169 F d chef på samordningskansliet, pers medd, 080429. 
170 F d tjänsteman på hållbarhetsrådet, pers medd, 080430. 
171 Wenster, Peter, pers medd, 080515. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
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År/Händelse Parlamentarisk 
situation i Sverige 

Internationell 
händelse 

Strategi Institutionell 
förändring 

2002 

Socialdemokratisk 
regering före och 
efter val i septem-

ber 

FN’s toppmöte 
om hållbar 
utveckling 
(WSSD) 

”Nationell strategi 
för hållbar utveck-

ling” Skr. 
2001/02:172 

 

2003 
Socialdemokratisk 

regering 
  

Samordningskansli för 
hållbar utveckling inrät-
tas i Statsrådsberedning-

en (dec) 

2004 
Socialdemokratisk 

regering 
 

”En svensk strategi 
för hållbar utveck-

ling” Skr. 
2003/04:129. 

Första reviderin-
gen. 

 

2005 
Socialdemokratisk 

regering 
  

Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet 

bildas 

Samordningskansliet 
flyttas till det nya dep. 

Hållbarhetsrådet bildas 

2006 

Socialdemokratisk 
regering till sep. 

 

Sep: Riksdagsval; 
ny borgerlig reger-

ing 

 

”Strategiska utma-
ningar – en vidare-

utveckling av 
svensk strategi för 
hållbar utveckling” 
Skr. 2005/06:126. 

Andra revideringen 
(mars). 

Hållbarhetsrådet arbetar 
med implementering av 
strategin i 15 kommuner 

Samordningskansliet 
läggs ned (dec). 

Hållbarhetsrådet läggs 
ned (dec). 

Processen avbryts 

2007 
Borgerlig fyrparti-

regering 
  

Regeringens Kommis-
sion för hållbar utveck-

ling bildas i Statsrådsbe-
redningen 
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2008 
Borgerlig fyrparti-

regering 
   

2009 

Borgerlig fyrparti-
regering 

 

Sverige ordförande 
i EU (juli-dec.) 

FN’s klimat-
möte i Köpen-

hamn (dec) 
  

2010 
September: Riks-

dagsval 
 

Tredje reviderin-
gen? 

 

 

Tabell 6.1. Översikt över hållbarhetsarbetet i regeringen med fokus på den nationella hållbarhetsstrategin, åren 

2002-2010. Egen tabell. 
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7. Analys 
I detta kapitel diskuteras regeringens arbete med den nationella hållbarhetsstrategin utifrån den teoretiska och 

analytiska referensramen som presenterades I kapitel 4. De olika begreppen relateras till empirin, där först den 

avsedda strategin inringas. Sedan går jag igenom var och en av de kärnkategorierna i vilken jag också bakar in 

begreppen överlagd och frambrytande strategi. Kapitlet avslutas med en diskussion kring om strategin kan kate-

goriseras som realiserad/orealiserad och idealisk/kosmetisk.  

 

7.1 Den avsedda strategin 
Som läsaren kanske minns från kapitel 4 innehåller begreppet strategi enligt Mintzberg176 både en 
framåtblickande och en tillbakablickande del. En strategi anger en plan, en önskad färdriktning, för 
organisationen (eller landet i det här fallet), den orealiserade delen. Men en strategi kan också benäm-
nas som ett specifikt handlingsmönster som utkristalliserats med tiden, något som man ser tillbaka på 
och som sålunda har realiserats. Den framåtblickande delen, eller med andra ord den avsedda strategin, 
anger vad organisationen vill göra i framtiden. Det är detta som den socialdemokratiska regeringen 
fastställde i strategin från 2006. Enligt detta dokument bör hållbarhetsarbetet i Sverige centreras kring 
de fyra strategiska utmaningarna Bygga samhället hållbart, Stimulera en god hälsa på lika villkor, 
Möta den demografiska utmaningen samt Främja en hållbar tillväxt. Med dessa som grund definierade 
regeringen ett antal mål och åtgärder som skulle genomföras de närmaste åren. I dokumentet uttrycktes 
också en avsikt att revidera strategin år 2010.  

I mångt och mycket kan strategidokumentet definieras som den slags paraplystrategi som Mintzberg 
talar om, nämligen där strategins huvuddrag är fastlagda medan det finns ett utrymme för detaljerna att 
växa fram inom dessa ramar. Många av åtgärderna är exempelvis väldigt löst formulerade och medger 
stort svängrum för olika aktörer. Men det finns andra aspekter som talar för en mer överlagd form av 
strategi, som diskuteras nedan. 

 

7.2 De fem kärnkategorierna 

7.2.1 Horisontal integrering 
Grundtanken i begreppet hållbar utveckling, att förena skilda policys för ekonomi, miljö och sociala 
frågor, ställer krav på att det finns strukturer och mekanismer som säkerställer horisontal integre-
ring177. I Regeringskansliet kan den gemensamma beredningen av regeringsförslag samt miljöled-
ningssystemet betraktas som sådana mekanismer. Dessa tillkom dock inte som en följd av den natio-
nella hållbarhetsstrategin. Det gjorde däremot samordningskansliet för hållbar utveckling, som skapa-
des för att vara spindeln i nätet på regeringskansliet när det gäller hållbarhetsfrågor och den nationella 
hållbarhetsstrategin. Att kansliet bestod av en interdepartemental arbetsgrupp gav den dess tvärsekto-
riella mandat, och dess organisatoriska placering i Statsrådsberedningen gav kansliet legitimitet att 
samordna alla departement. Detta skulle borga för att hållbar utveckling fick en tvärsektoriell status 
där ekonomi, miljö och sociala frågor hanterades integrerat. Med omplaceringen av samordningskans-

                                                      

176 Mintzberg, 1994. 
177 Tils, 2007. 



 

53 

 

liet till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet är det troligt att kansliet förlorade en del av sin 
legitimitet gentemot de andra departementen, även om den tvärsektoriella ansatsen om möjligt blev 
tydligare. 

En annan, till omfånget större, mekanism för horisontal integrering var ombildningen av Miljödepar-
tementet till ett Miljö- och samhällsbyggnadsdepartement, där miljöfrågorna hanterades samtidigt med 
energi- och bostadsfrågor. Denna omorganisering markerade regeringens nya ansats att försöka hante-
ra hållbarhetsfrågan ur ett mångdimensionellt perspektiv där energi och bostäder ses som vitala kom-
ponenter för ett hållbart samhällsbyggande. Departementet skulle nyinstitutionalisera betydelsen av 
det gröna folkhemmet. 

Den tvärsektoriella ansatsen fortsatte när den andra revideringen av hållbarhetsstrategin skulle utföras, 
då arbetsgrupper med företrädare från olika departementet arbetade med de fyra strategiska utmaning-
arna. Utmärkande för dessa utmaningar är att de är sektorsövergripande i sin karaktär där varje utma-
ning rymmer två eller flera dimensioner av hållbarhet. Idag utgör hållbarhetskommissionen en form av 
tvärsektoriell instans i regeringskansliet, med miljöminister, finansminister och statsminister som före-
trädare för regeringen. 

 

7.2.2 Vertikal integrering 
Idealt ska den vertikala integreringen realiseras genom en kontinuerlig och ömsesidig process mellan 
den nationella och den lokala/regionala nivån, där staten ger ut generella riktlinjer och lokala aktörer 
förankrar och implementerar dessa i det lokala sammanhanget178. När den första strategin togs fram 
2002 fanns inga mekanismer eller strukturer för vertikal integrering. Inför uppföljningen och revide-
ringen 2004 konsulterade regeringen bland annat kommuner för att hämta in förslag på hur strategin 
kunde förbättras. Det var dock först med bildandet av hållbarhetsrådet 2005 som det introducerades en 
formell, institutionell länk mellan nationell och lokal nivå.  Men trots hållbarhetsrådets uppgift var att 
bistå kommunerna med att implementera strategin på lokal nivå, inbjöds de inte att delta i framtagan-
det av den andra revideringen av strategin som pågick under 2005, utan togs in först när strategin stod 
redo för tryckpressarna i januari 2006. Det var i samma skede som regeringen bjöd in lokala och regi-
onala aktörer samt andra nyckelaktörer för att informera om strategin, inhämta synpunkter och inleda 
en dialog om samarbete för genomförandet av strategin.  

Att hållbarhetsrådet i sin roll som lokal förankrare av strategin inte gavs tillträde till strategiformule-
ringsarbetet kan ses som något av en fortsättning på den toppstyrning – eller ”grönt ledarskap” – som 
utmärkt regeringens hållbarhetsarbete. Det var regeringen som på egen hand utan inflytande från lägre 
administrativa nivåer tog sig privilegiet att formulera en nationell hållbarhetsstrategi innehållande både 
visioner, mål och åtgärder – en strategi som ska vara nationellt och gemensamt ägd - medan andra 
aktörer togs in först när strategiformuleringsarbetet var klart och det var dags att utföra markarbetet.  
Det har sålunda inte funnits den typ av ömsesidig process mellan central och lokal nivå som Tils179 
avser, utan snarare en envägskommunikation från regeringen. Det har saknats den typ av demokratisk 

                                                      

178 Tils, 2007. 
179 Ibid. 
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anda som Söderbaum180 menar ska prägla en beslutsprocess, där alla parter har möjlighet att påverka 
besluten, där aktörer lyssnar på och respekterar varandra.  Å andra sidan kan också strategidokumentet 
från 2006 tolkas som ett öppet ramdokument med generella riktlinjer, och att regeringen därför över-
lämnade detaljerna till kommuner och andra aktörer. Frågan blir då var gränsen ska dras för vad som 
är generella riktlinjer och vad som är en tilldelad, av regeringen färdigkonstruerad plan vars genomfö-
rande överlåts till andra. 

 

7.2.3 Deltagande 
För att säkra ett brett folkligt engagemang för en nationell hållbarhetsstrategi är deltagande en nyckel-
princip. Tils181 menar att för framgångsrika strategier utgör deltagande ett fundamentalt krav eftersom 
det ger legitimitet åt beslutsprocessen, mobiliserar och engagerar människor, det samlar kunskaper och 
färdigheter, bygger upp kapacitet och säkrar en effektiv implementering. Att deltagande ökar förståel-
sen och engagemanget för strategin är, som vi sett, också centrala tankegångar hos Mintzberg182.  
Människor som formulerar, kontrollerar, implementerar och äger sina egna strategier och planer är mer 
tillfredsställda och produktiva än de som enbart får strategier utdelade till sig med uppmaningen att 
implementera dem.  

Enligt Söderbaum183 innebär deltagande att en aktör har rätt till information om vad som pågår, ha 
möjlighet att påverka beslutsprocessen och bli respekterad. Alla påverkade aktörer ska uppmuntras till 
att delta och samverkan ska ske genom en ömsesidig vilja att lyssna, lära och förstå. Dörrarna till be-
slutsprocessen bör sålunda hållas öppna så att alla kan få insyn och ha inflytande i den. Detta var dock 
inte fallet när strategin för 2006 togs fram. Regeringen aviserade i strategin från 2004 att den inför 
kommande revideringar i ett tidigt skede skulle bjuda in olika aktörer för att bredda ägarskapet och 
underlätta genomförandet av strategin. Vad som menas med tidigt skede har dock tolkats olika av de 
olika aktörerna. Regeringen tolkade detta som genomförandefasens början, medan åtminstone två av 
respondenterna menade att deltagandet och ägarskapet börjar redan vid formuleringsfasen. Men i den-
na inledande fas var dörrarna till regeringskansliet stängda, tjänstemännen formulerade mål och åtgär-
der för de strategiska utmaningarna i interna arbetsmöten utan att externa aktörer kunde påverka pro-
cessen, än mindre ha insyn i den. Några institutionella arenor där aktörer från olika delar av samhället, 
inklusive regeringen, kunde mötas för en demokratiskt förd diskussion och debatt om strategiska vi-
sioner och mål, fanns inte i den viktiga formuleringsfasen. Idag finns ett forum för strategiska diskus-
sioner på ministernivå i regeringens hållbarhetskommission med möjligheter för externa aktörer att 
delta. Men också kommissionens sammansättning uppvisar en demokratisk brist i att kommuner och 
regioner inte finns representerade.  

Regeringens förfarande med strategin från 2006 påminner sålunda väldigt mycket om den typ av stra-
tegi som Mintzberg kallar överlagd184, där det fanns en stark åtskillnad i fråga om planering och ge-
nomförande. Även om regeringen kan sägas delta i implementeringen av åtgärderna, var den ensam 

                                                      

180 Söderbaum, 2000. 
181 Tils, 2007. 
182 Mintzberg, 1994. 
183 Söderbaum, 2000. 
184 Mintzberg, 1994.  
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om planeringen. Den inbjudan till hållbarhetsrådet, kommuner och andra nyckelaktörer i januari 2006 
kom ur demokratisk synvinkel för sent och gjorde att processen inledningsvis inte mötte det genom-
skinlighetskrav som Söderbaum185 talar om. Därmed uppnådde inte regeringen heller det breda natio-
nella ägandet som slås fast som en viktig princip för en framgångsrik implementering186. Det faktum 
att de andra riksdagspartierna inte deltog i strategiformuleringen – att strategin inte blev en partiöver-
skridande politisk överenskommelse – är förmodligen orsaken till att strategin inte fått någon praktisk 
betydelse för den borgerliga regeringen och att också de organ som arbetade med strategins genomfö-
rande, samordningskansliet och hållbarhetsrådet, lades ner när den nya regeringen tillträtt i slutet av 
2006. 

Att deltagandet inte gavs något utrymme i formuleringen av strategin innebär således att regeringen – 
och därmed hela Sverige – förmodligen gick miste om en mängd kunskaper, engagemang och mobili-
sering hos företag, myndigheter och medborgare. Genom att inte ta in dessa, genom att inte skapa all-
män debatt, avgjorde kanske också strategins fortsatta överlevnad och öde. 

 

7.2.4 Implementering 
Det yttersta ansvaret för att en nationell hållbarhetsstrategi genomförs ligger hos regeringen, hos alla 
politiker inklusive statsministern. Ett starkt engagemang på högsta regeringsnivå är en avgörande fak-
tor för att strategin ska få genomslagskraft. Dess politiska styrka kan också avläsas i de finansiella och 
personella resurserna som avsätts för strategiarbetet och strategins koppling till den nationella budge-
ten. En annan mekanism som hör samman med den ovanstående är de långsiktiga visionerna konkreti-
seras i aktiviteter på kortare sikt, med andra ord ansvarar regeringen för att hållbar utveckling imple-
menteras i den dagliga politiken.187   

Under socialdemokraternas tid från 2002 fanns tecken på att hållbarhetsstrategin fick allt större poli-
tisk betydelse i det att samordningskansliet och hållbarhetsrådet bildades. Det var genom dessa organ, 
framför allt hållbarhetsrådet, och de aktiviteter som rådet initierade i kommunerna, som regeringen 
avsåg att konkretisera och implementera strategin. Att samordningskansliet placerades i Statsrådsbe-
redningen kan tolkas som att hållbarhetsstrategin hade hög prioritet hos regeringen. Det gjordes regel-
bundna uppföljningar och ansträngningar gjordes för att förbättra strategin, till exempel i form av kon-
sultationer. I andra avseenden fanns tecken på att hållbarhetsstrategin inte spelade den viktiga politiska 
roll den borde ha haft. Ett sådant var den brist på resurser i form av personal och pengar som hållbar-
hetsrådet som genomförare av strategin upplevde sig ha. Att åtgärderna i strategin inte var kopplade 
till några poster i nationalbudgeten, var ett annat. Att regeringen inte initierade en bred demokratisk 
process redan med strategiformuleringsarbetet, är ett tredje. Som vi sett tidigare var strategin dåligt 
förankrad inte bara i hållbarhetsrådet, utan även hos företag som hade svårt att se kopplingen mellan 
de fyra strategiska utmaningarna och deras egen verksamhet. Denna koppling hade förmodligen kun-
nat tydliggöras och strategin i allmänhet kunnat förankras genom en tidigt förd debatt som också hade 
underlättat och vitaliserat genomförandet. 

                                                      

185 Söderbaum, 2000. 
186 Se tabell 4.1 på s. 23 i denna uppsats. 
187 Se t ex Tils, 2007. 
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Trots dessa brister fanns det ändå aktiviteter runt hållbarhetsstrategin och kanske var arbetet som allra 
intensivast 2006 när hållbarhetsrådet var ute i kommunerna för att omvandla strategin till lokala åt-
gärdsprogram. Det var i detta läge som Sverige gick till val och valde en borgerlig regering och där-
med kom den nationella strategin i ett nytt läge. Även om hållbar utveckling sades vara viktigt för 
alliansen, är strategin närmast bortglömd av dagens regering. Det finns inga hänvisningar till den, det 
finns ingen planerad uppföljning till den, det finns inga resurser avsatta för att arbeta med den, det 
finns ingen koppling till den nationella budgetprocessen och den diskuteras inte på hållbarhetskom-
missionens möten. Det finns idag inget regeringsengagemang att tala om för den nationella hållbar-
hetsstrategin. Strategin har därför endast en symbolisk betydelse där man vid lämpliga tillfällen flag-
gar med den i internationella sammanhang. Därmed saknas en ytterst vital implementeringsmekanism. 

Ett kontinuerligt och långsiktigt nationellt ägande åstadkoms genom att alla berörda känner sig delak-
tiga i beslutsprocessen, att alla har blivit informerade om vad som pågår. Detta har inte varit fallet med 
hållbarhetsstrategin, som redan har konstaterats i ovanstående avsnitt. Strategidokumentet benämndes 
av en respondent som det mest hemliga och anonyma dokumentet som finns, det finns ingen som kän-
ner att de äger den, inte ens hållbarhetskommissionen. Trots bristen på förankring hos exempelvis 
hållbarhetsrådet i formuleringsfasen blev det dock ändå ett år av genomförande av strategiåtgärder 
som var planerade att fortsätta även 2007. Att implementeringsprocessen avstannade hade således inte 
att göra med bristen på förankring, utan var följden av nya politiska beslut. 

Den klyfta mellan formulering och implementering som karakteriserat processen runt den senaste stra-
tegin, har underminerat både känslan av deltagande och ägande av strategin. Inget regeringsparti har 
utnyttjat det potential som finns en nationell hållbarhetsstrategi att överbrygga denna klyfta och skapa 
en process där tanke och handling vävs samman till en kontinuerlig, demokratisk, öppen och effektiv 
beslutsprocess för hållbarhet. Det är just denna typ av flexibla lärandeprocesser som behövs i dagens 
föränderliga och svårtolkade värld. Enligt Mintzberg188 kan klyftan mellan formulering och implemen-
tering överbryggas antingen genom att centralisera implementeringen eller genom att decentralisera 
strategiformuleringen. I komplexa situationer kan dock inte det strategiska tänkandet centreras utan 
klyftan måste bryggas över genom att utförarna, det vill säga alla människor och organisationer, for-
mulerar sina egna strategier. I det här fallet betyder det att processen runt en nationell hållbarhetsstra-
tegi blir mer decentraliserad och öppnas upp för en fortgående debatt. Processen blir då av karaktären 
formulering-implementering-uppföljning-lärande-omformulering-implementering och antar då den typ 
av strategi som Mintzberg189 kallar frambrytande, men också en slags paraplystrategi. Det finns en 
central ledning och samordning men goda idéer tillåts växa och spridas lokalt. Omvänt kan också ”le-
darna”, det vill säga regeringen, genom att aktivt delta i implementeringen, få nya infallsvinklar och 
kunskaper.  

 

7.2.5 Övervakning och utvärdering 
En regelbunden och väl genomförd uppföljning har potentialen till att öka lärandet och förbättra ge-
nomförandet av strategin190. I strategin från 2006 finns en uppsättning indikatorer avsedda att använ-

                                                      

188 Mintzberg, 1994. 
189 Mintzberg, 1994. 
190 Steurer & Martinuzzi, 2007.  
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das vid mätning av olika parametrar av hållbar utveckling. I dagsläget finns dock ingen aktuell eller 
planerad uppföljning till 2006 års strategi. Den kontinuitet som en regelbunden uppföljning för med 
sig riskerar därmed att avbrytas. Det återstår att se vad detta får för följder för den planerade revide-
ringen av strategin år 2010. 

 

7.3  Realiserad eller orealiserad? 
Enligt Mintzbergs teori191 är en realiserad strategi resultatet av antingen fullständigt förverkligade 
intentioner eller det handlingsmönster som en organisation med tiden hittat fram till. Det mönster som 
strategiprocessen hade fram till slutet av 2006 var, som i de flesta fall, en blandning av både överlagd 
och frambrytande strategi. Den var överlagd i den betydelsen att regeringen hade en plan som den 
sedan avsåg att genomföra med hjälp av framför allt hållbarhetsrådet. De 99 åtgärder som fanns upp-
tagna i strategiskrivelsen var det som skulle genomföras. Hade dessa genomförts enligt plan hade stra-
tegiprocessen kunnat karakteriseras som mer eller mindre överlagd. Det som också talar för att det var 
en överlagd strategi var att planeringen skedde åtskilt från implementeringen både tidsmässigt, geogra-
fiskt och personellt, vilket är ett utmärkande drag i överlagda strategier.  Men trots det hade implemen-
teringsfasen kunnat ge upphov till nya frambrytande idéer som fått betydelse för nästa revidering. Det 
fanns trots allt utrymme för lokala lösningar och lokala anpassningar av strategiåtgärderna, vilket talar 
mot att det var en renodlad överlagd strategi. Detaljerna stod inte skrivet i sten. Men i fråga om strate-
gin blev realiserad eller ej ligger svaret trots allt närmare det orealiserade hållet. Man kan säga att stra-
tegin till viss del blev realiserad med hjälp av hållbarhetsrådets arbete med de 15 kommunerna, men i 
övrigt är processen idag lagd på is. Detta beror, som tidigare konstaterats, inte på att strategiprocessen 
minskade i styrka. Tvärtom fanns det många tecken på att den kunnat fortsätta och bli bättre. Att stra-
tegin till stor del är orealiserad beror på politiskt fattade beslut att lägga ner de institutioner som var 
satta att organisera genomförandet, men framför allt på en politisk ovilja från den nya regeringen att 
driva strategin.  

 

7.4  Idealisk eller kosmetisk? 
För att en nationell hållbarhetsstrategi ska kunna klassificeras som idealisk måste den uppfylla en rad 
kriterier som uppställts i de internationella riktlinjerna. Den måste bland annat: 

� vara helt integrerad med regeringens strategiska beslutsfattande för hållbar utveckling  
� omfatta en process där de återkommande faserna institutionaliserats 
� innefatta ett meningsfullt deltagande 
� integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling 
� redovisa en koppling mellan långsiktiga visioner och mål och åtgärder på kort sikt 
� länka samman vertikalt och horisontalt politiskt beslutsfattande.192 

Om vi utgår från dagsläget är det inte många av dessa kriterier som uppfylls, vilket redovisats tidigare 
i uppsatsen. Det går inte att tala om någon integrering med regeringens strategiska beslutsfattande eller 

                                                      

191 Mintzberg, 1994. Se kapitel 4 i denna uppsats. 
192 Meadowcroft, 2007. (Se även avsnitt 4.3 i denna uppsats.) 
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att policyformulering, implementering och övervakning institutionaliserats. Det fanns visserligen en 
sådan process fram till 2006, men utvecklingen därefter är oklar då någon konkret implementering och 
uppföljning inte kan skönjas. Om det funnits ett meningsfullt deltagande kan också ifrågasättas, såväl 
nu som tidigare. Det har funnits ansatser till att involvera olika samhällsaktörer i implementeringspro-
cessen, men hur meningsfullt detta uppfattats av de inblandade är oklart. Det har framgått att lokala 
aktörer uppfattat den regionala utvecklingsstrategin viktigare i det lokala sammanhanget. Deltagandet 
har kommit in relativt sent i processen, först när strategin skrivits klart, och har då endast gällt infly-
tandet över den lokala implementeringen, inte den nationella formuleringen av mål och åtgärder. Av 
samma anledning går det heller inte att tala om en sammanlänkning av vertikalt och horisontalt be-
slutsfattande. Istället för en ömsesidig kommunikation mellan nationella och lokala aktörer har strate-
giprocessen i mångt och mycket präglats av toppstyrning. 

Det finns inom regeringskansliet ansatser till integration av sektorspolicys i och med gemensam be-
redning och miljöledningssystemet. Där har regeringen alltså kommit en bit på väg, och dessa instru-
ment har också överlevt regeringsskiften över blockgränserna. I strategidokumentet från 2006 finns det 
vidare en koppling mellan långsiktiga visioner och mål och åtgärder på kort sikt. Dessa faktorer räcker 
dock inte för att definiera den svenska hållbarhetsstrategin som idealisk. Den fungerar snarast och 
nästan uteslutande som symboliskt dokument som regeringen kan lyfta upp inför FN och andra inter-
nationella organisationer. I Sverige saknar den politisk och administrativ relevans, med andra ord är 
det en kosmetisk hållbarhetsstrategi enligt Meadowcrofts193 terminologi. Därmed kan det också ifråga-
sättas om det i dagsläget går att överhuvudtaget tala om en strategi i dess verkliga betydelse. Detta är 
dock inget som förhindrar att en process (åter)initieras i framtiden. När som helst kan idéer födas, 
forum för debatt och deltagande bildas, policys formuleras och åtgärder genomföras. En nationell håll-
barhetsstrategi är som sagt inget slutet dokument, ingen avgränsad process, och genom en seriös kon-
tinuerlig process kan även en kosmetisk strategi närma sig det ideala och kanske även det frambrytan-
de hållet. I och med det långa tidsperspektivet som en hållbarhetsstrategi innefattar, och dess inbyggda 
flexibilitet och föränderlighet, kan en sådan strategi betecknas som något som aldrig blir klart. 

Diskussionen i detta kapitel sammanfattas i figur 7.1 på följande sida. Figuren är en tillämpning och 
utveckling av figur 4.2 som presenterades på s. 31. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

193 Meadowcroft, 2007. 
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Svensk politik för 
hållbar utveckling 

Den avsedda strategin 

Regeringens skrivelse 
2005/06:126 ”Strate-

giska utmaningar” 

Mekanismer och sammanfattande kommentarer om utvecklingen kring stra-
tegin. 

Horisontal integrering. Mekanismer: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 
samordningskansliet för hu, miljöledningssystem, gemensam beredning. Samord-
ningskansliets legitimitet försvagades med förflyttningen från Statsrådsberedning-
en till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.  Kansliet lades ner av den bor-
gerliga regeringen, och Miljödepartementet återinsattes. Idag finns hållbarhets-
kommissionen som en form av tvärsektoriell instans i regeringskansliet. 

Vertikal integrering. Mekanismer: hållbarhetsrådet, dock först i implementerings-
fasen och endast med 15 kommuner. Envägskommunikation från regeringens sida. 
Bristande genomskinlighet i formuleringsfasen. Idag är hållbarhetsrådet nedlagt. 

Deltagande. Mekanismer: hållbarhetsrådet, dock först i implementeringsfasen. 
Saknades övriga partnerskap mellan regering och det civila samhället. Bristande 
känsla av ägarskap hos oppositionspartier, dvs de som senare bildade borgerlig 
regering, kommuner, företag. Idag finns hållbarhetskommissionen som ett nätverk 
mellan regering, näringsliv och forskare, men hållbarhetsstrategin saknar konkret 
betydelse för den. 

Implementering. Mekanismer: samordningskansliet, hållbarhetsrådet. Genomfö-
rande av strategin i 15 kommuner under 2006. Bristande engagemang på minister-
nivå, bristande resurser för genomförande, ingen koppling till nationalbudgeten, 
tydlig klyfta mellan formulering och implementering. Implementeringen avstanna-
de efter regeringsskiftet i slutet av 2006. 

Övervakning och utvärdering: hann inte påbörjas under s-regeringens tid och 
den borgerliga regeringen har idag inga konkreta planer på uppföljning och revide-
ring.  

Kosmetisk strategi 

Ett dokument 
utan politisk 
relevans 

Ingen avsikt 
att genomföra 
den 

Orealiserad 
strategi 

 

Delvis realise-
rad strategi, med 
drag av både 
överlagd och 
frambrytande 
strategi. 

Figur 7.1. Den svenska nationella hållbarhetsstrategins utveckling åren 2006-2009. Efter en sluten formulerings-

fas på regeringskansliet öppnades processen upp för hållbarhetsrådet och kommunerna under genomförandet 

2006. Strategin har dock präglats av svagt ägarskap hos många aktörer, den har för regeringen Reinfeldt endast 

en ytterst marginell, kosmetisk innebörd och den kan därför idag betecknas som orealiserad. Egen figur. 
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8.  Slutsatser  
Det som började som ett framhastat dokument när den första svenska hållbarhetsstrategin togs fram 
inför toppmötet i Johannesburg 2002, har med tiden utvecklats till att bli mer av en process där meka-
nismer för integrering, deltagande och implementering bildades. För både samordningskansliet och 
hållbarhetsrådet fanns det, liksom det funnits för strategin i sig, en viss startsträcka där man sökte de-
finiera sin uppgift innan man kom igång. Inför den andra revideringen av strategin började den mer än 
tidigare anta formen av en nationell hållbarhetsstrategi i det att de fyra strategiska utmaningarna var 
parti- och blocköverskridande till sin karaktär och något som Sverige hade gemensamt med många 
andra länder. Det stora misstaget som socialdemokraterna gjorde, och som troligen är en bidragande 
orsak till att strategin förblivit okänd för de flesta och till att den borgerliga regeringen valde att avslu-
ta alla aktiviteter som var på gång när de tillträdde, var att strategin togs fram isolerat av regeringens 
tjänstemän och därmed blev något av en socialdemokratisk strategi för hållbar utveckling, istället för 
en nationellt ägd strategi.  

Varför den socialdemokratiska regeringen inte valde att göra den typen av bredare process redan från 
början som en nationell hållbarhetsstrategi innebär, med att bjuda in aktörer för gemensamt formule-
rande av strategin, kan det finnas flera orsaker till. En är att det hade blivit ett arbete som hade blivit 
mer kostsamt och med frånvaron av finansiella incitament, till exempel i form av bidrag från EU, 
fanns inte tillräckligt med motivation. En annan orsak är att det inte fanns tid. Det var viktigt för reger-
ingen att komma i fas med EU’s hållbarhetsstrategi och det faktum att revideringarna kom vartannat år 
gav inte mycket tid till den typen av omfattande processer. Även det kommande riksdagsvalet 2006 
stal både uppmärksamhet och resurser. En tredje orsak kan ha att göra med den prestige som social-
demokraterna såg i att ensamma kunna kalla sig för ett hållbarhetsparti.  

Det kan naturligtvis finnas andra orsaker som inte framkommit inom ramen för denna uppsats. Men de 
stängda dörrarna i strategiformuleringsprocessen medförde att strategin inte blev den gemensamt och 
nationellt ägda strategin, som är en nyckelprincip i de internationella riktlinjerna. Det fanns också 
brister i det politiska ledarskapet, i det att strategin var lågt prioriterad och inte var samordnad med 
budgetprocessen. Trots detta sattes det ändå igång en process i början av 2006 när Hållbarhetsrådet 
samarbetade med kommunerna föra att förankra och ”översätta” strategin i de lokala sammanhangen. 
Det var en intensiv och målinriktad process där man fokuserade på den sociala dimensionen av håll-
barhet. Trots det tidigare missnöjet som funnits från hållbarhetsrådets sida, dels med att hållbarhets-
strategin hade för låg prioritet hos regeringen och dels att de uteslöts ur formuleringsarbetet, tycks det 
som att när de väl var på banan ha funnits en drivkraft och entusiasm att genomföra strategin i kom-
munerna.  

Den nytillträdda borgerliga regeringen ville dock göra saker på sitt sätt, använda sig av andra forum 
för att driva politik för hållbar utveckling, och det arbete som hållbarhetsrådet var inne i avbröts. Håll-
bar utveckling var viktig även för regeringen Reinfeldt som initierade Kommissionen för hållbar ut-
veckling. Hållbarhetsarbetet fördes över till en mer strategisk nivå med tydlig vetenskaplig och inter-
nationell inriktning, men kommissionen har inte fått något politiskt genomslag och det finns medlem-
mar som ifrågasätter dess egentliga syfte. Även det tidigare Samordningskansliet hade till uppgift att 
bevaka internationella skeenden men i övrigt har inriktningen mellan dessa två institutioner inte 
mycket gemensamt. Samordningskansliet var ett administrativt organ och hade ett uppdrag som var 
tydligt inriktat på hållbarhetsstrategin och samordningen av hållbarhetsarbetet i de olika departemen-
ten. Kommissionen däremot antar formen av ett nätverk mellan regeringen, näringslivet och forskar-
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världen där syftet att diskutera och analysera aktuella frågor med anknytning till hållbar utveckling. I 
dess mandat ingår förvisso att vara rådgivande vid en eventuell revidering av hållbarhetsstrategin, men 
som framkommit i denna uppsats har inte strategin funnits med på kommissionens dagordning. Någon 
samordnande roll har den sålunda inte i regeringskansliet. Däremot hade hållbarhetskommissionen, 
med sin övergripande strategiska karaktär, kunnat vara ett komplement till det praktiskt och lokalt 
inriktade Hållbarhetsrådet.  

Det är dock inte för sent för Kommissionen att ta tag i den nationella hållbarhetsstrategin och göra den 
till något mer än ett kosmetiskt dokument. Den kan när som helst sätta igång en ny process, bjuda in 
aktörer och initiera en debatt i samhället. Ska hållbarhetsstrategin vara en strategi av betydelse, måste 
den kommuniceras ut, den måste diskuteras och prioriteringar måste göras. När mål och åtgärder for-
mulerats ska de implementeras, men diskussionen och tänkandet ska inte stanna av där utan pågå sam-
tidigt med genomförandet i en ständig och kontinuerlig lärandeprocess. Tanke och handling ska följas 
åt tätt in på varandra i en process där nya lärdomar ständigt uppstår, sprids och tas till vara. Här är 
system för oberoende uppföljning och utvärdering centrala. Det är bara så hållbarhetsstrategin kan 
realiseras på ett meningsfullt sätt. Här skulle kommissionen, med sin samlade kompetens från olika 
delar av samhället, kunna erbjuda en välbehövlig injektion till processen. En hållbarhetsstrategi måste 
vara förankrad där statsministern sitter, och när den är det, är möjligheterna också betydligt större att 
den förankras hos den enskilda medborgaren ute i landet. Det är trots allt där allting börjar. 

En nationell hållbarhetsstrategi har sålunda potential att bryta barriären mellan tanke och handling, 
planering och implementering. I de internationella riktlinjerna eftersträvas en typ av strategi som har 
många paralleller till Mintzbergs teorier om behovet av att förena planerare och utförare till en mer 
frambrytande form av strategi. När planeringen inte ensamt sköts av isolerade tjänstemän utan av alla 
aktörer gemensamt, och dessa också är de som ska förverkliga planerna, är utsikterna också större att 
planerna verkligen realiseras, engagemanget och förståelsen blir större. Det skapar den flexibilitet och 
kreativitet som behövs i en värld som förändras i snabb takt och där framtiden är väldigt oförutsägbar. 
Det är en process som också är genomförbar i Sverige, med hjälp av politisk vilja. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide inför intervju med tjänsteman på sekretariatet för Kommissionen för hållbar ut-
veckling. 

Inledande frågor 
Kan du berätta lite kort om din nuvarande befattning? 
Hur är du knuten till arbetet med den nationella strategin för hållbar utveckling? 
Hur är din institution knuten till strategin?  
 
Strategins status och den politiska viljan 
Hur motiverad är regeringen av att arbeta med strategin rent allmänt, som du upplever det? 
Vilken betydelse har strategin i politikernas dagliga arbete – hänvisar de till den eller glöms den bort? 
Ser du några skillnader i engagemang hos den nuvarande regeringen och den förra?  
Är strategin knuten till budgetprocessen? 
Anser du att regeringen avsatt tillräckligt med resurser för strategiarbetet? 
-finansiella och personella? 
Vilken är den primära målgruppen för strategin? 
-Riktar den sig mest till grupper inom regeringskansliet eller riktar den sig utåt till samhället?  
Hur kommuniceras strategin ut till allmänheten? 
Varför är strategin inte skriven som en egen proposition? 
Har strategin inneburit ett nytt sätt att arbeta på regeringskansliet? 
Vad anser du själv – har strategin en praktisk eller bara en symbolisk betydelse? 
 
Implementeringen  
Vem ansvarar för implementeringen? 
Vad har ni för tidsramar för de åtgärder som nämns i strategin? 
Hur engageras medborgare, företag och icke-statliga organisationer i genomförandet? 
-Har regeringen bildat några nya partnerskap för strategins genomförande? 
Ser regeringen vissa aktörer som viktigare än andra i implementeringsfasen?  
Vad händer om åtgärder inte genomförs?  
-Är det någon som ställs till svars? 
 
Uppföljningen 
Vem är ansvarig för uppföljningen? 
 Hur ofta rapporteras det om den utveckling som kan läsas av med hjälp av indikatorerna? 
Vad händer med den kunskap som erhålls genom uppföljningen? 
Vilka får ta del av den? 
Vilka konsekvenser får den för det fortsatta arbetet med strategin? 
Har regeringen Reinfeldt några planer på att revidera strategin? 
 
Framtiden för strategin 
Vilken politisk roll tror du att strategin kommer att ha i Sverige i framtiden? 
Hur anser du att strategin bör utvecklas? 
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 Bilaga 2 
 

Intervjuguide inför intervju med f d chef för Samordningskansliet för hållbar utveckling. 
Inledande frågor 
Kan du berätta lite kort om din nuvarande befattning och vilka dina ansvarsområden är? 
Hur är du knuten till arbetet med den nationella strategin för hållbar utveckling? 
Vilka är dina tidigare erfarenheter av att arbeta med den nationella strategin och hållbar utveckling? 
 
Strategins status och s-regeringen 
Varför är strategin inte skriven som en egen proposition? 
Var strategin knuten till budgetprocessen under Perssons tid? 
Vilken är den primära målgruppen för strategin? 
-Riktar den sig mest till grupper inom regeringskansliet eller riktar den sig utåt till samhället? 
 Strategins status och den borgerliga alliansen 
Hur motiverad upplever du att den nuvarande regeringen är av att arbeta med strategin från 2006? 
Vilken betydelse har strategin i ministrarnas dagliga arbete – hänvisar de till den eller glöms den bort? 
Anser du att regeringen avsatt tillräckligt med resurser för strategiarbetet? 
-finansiella och personella? 
Har strategin inneburit ett nytt sätt att arbeta på regeringskansliet? 
Vilken var den främsta anledningen till att Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet omvandlades 
till ett reguljärt miljödepartement när den nya regeringen tillträdde? 
Ser du några skillnader i engagemanget för strategiarbetet mellan den förra och den nuvarande reger-
ingen? 
Anser du att regeringen skulle kunna utgå från strategin på ett bättre sätt i sitt arbete med hållbarhets-
frågor? 
Vad anser du själv – har strategin en praktisk eller bara en symbolisk betydelse? 
 
Genomförandet (ansvar, samordning, deltagande) 
Vem ansvarar för genomförandet av åtgärderna i strategin?  
-Vilka är de implementerande institutionerna? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan dem? På vilka 
grunder sker fördelningen av ansvar? 
Vilken betydelse har det för strategiarbetet att det är Miljödepartementet som ansvarar för samord-
ningen? 
-Hur lätt eller svårt är det att engagera de andra departementen i det tvärsektoriella arbetet som strate-
gin innebär? 
Varför avvecklade den nuvarande regeringen det samordningskansli för hållbar utveckling som inrät-
tades av den förra regeringen? 
Varför avvecklades Hållbarhetsrådet? 
Hur kopplas kommunerna till det nationella strategiarbetet?  
-Hur går det med de lokala konferenserna som den förra regeringen aviserade skulle ske mellan 2006-
2009? 
Hur engageras enskilda medborgare, företag och ideella organisationer till genomförandet? 
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-Har regeringen bildat några nya partnerskap till följd av strategin? 
Ser regeringen vissa aktörer som viktigare än andra i implementeringsfasen?  
Har genomförandet av strategin från 2006 lett till nya policys eller ny lagstiftning? 
Vad händer om åtgärder inte genomförs?  
-Är det någon som ställs till svars? 
 
Uppföljningen 
Vem är ansvarig för uppföljningen? 
Sker det någon regelbunden uppföljning genom de indikatorer som räknas upp i den reviderade strate-
gin från 2006? 
Vad händer med den kunskap som erhålls genom uppföljningen? 
-Hur rapporteras den? Vilka får ta del av den? -Hur påverkar den det fortsatta arbetet med strategin? 
Vilka konkreta planer har regeringen för strategin i fortsättningen? 
 
Framtiden för strategin 
Vilken politisk roll tror du att en nationell strategi för hållbar utveckling kommer att ha i Sverige i 
framtiden? 
 Hur anser du att strategin bör utvecklas? Kan den förbättras? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide inför intervju med Lars Kristoferson, medlem i Kommissionen för hållbar utveck-
ling. 

 

Inledande frågor 
Du deltar i den kommission för hållbar utveckling som regeringen inrättat. Vilket perspektiv tillför du 
kommissionen? 
På vilket sätt har du tidigare arbetat med hållbar utveckling? 
 Har du någon anknytning till den svenska nationella strategin för hållbar utveckling? 
-Hur är du knuten till strategiarbetet? 
 
Strategins status och den politiska viljan 
Hur motiverad upplever du att den nuvarande regeringen är av att arbeta med strategin från 2006? 
Vilken betydelse har strategin i ministrarnas dagliga arbete – hänvisar de till den eller glöms den bort? 
Anser du att regeringen avsatt tillräckligt med resurser för strategiarbetet? 
-finansiella och personella? 
Ser du några skillnader i engagemanget för strategiarbetet mellan den förra och den nuvarande reger-
ingen? 
Anser du att regeringen skulle kunna utgå från strategin på ett bättre sätt i sitt arbete med hållbarhets-
frågor? 
Vad anser du själv – har strategin en praktisk eller bara en symbolisk betydelse? 
 
Kommissionen för hållbar utveckling och dess koppling till strategin 
På vilket sätt diskuteras den nationella strategin för hållbar utveckling från 2006 inom kommissionen? 
På vilket sätt påverkar den nationella strategin från 2006 kommissionens arbete? 
På vilket sätt kan kommissionen påverka strategiarbetet? 
På regeringens hemsida finns information om kommissionen där det bland annat sägs att man behöver 
mobilisera över sektorsgränser för att kunna möta utmaningar som globala klimatproblem. Bland an-
nat avser kommissionen att utarbeta sektorsövergripande handlingsstrategier. Har kommissionen på-
börjat detta arbete? Vad innebär sådana handlingsstrategier på ett konkret plan? 
Vad innebär sektorsövergripande handlingsstrategier på regeringsnivå? 
Kommer sådana handlingsstrategier integreras i en eventuell revidering av den nationella strategin för 
hållbar utveckling? 
Regionala och lokala aktörer bedöms som viktiga i hållbarhetsarbetet. På vilket konkret sätt vill kom-
missionen involvera kommuner och andra lokala aktörer i detta arbete?  
På hemsidan står det vidare att för att kunna följa utvecklingen och utvärdera effekter av olika åtgärder 
måste nya indikatorer utvecklas som komplement till nationalräkenskaperna. Har de indikatorer som 
räknas upp i strategin från 2006 diskuterats inom kommissionen?  
Vilka nya indikatorer anser kommissionen behövas utöver dessa? 
Vilket huvudtema och andra teman kommer att stå i fokus för kommissionens arbete under 2008? 
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Framtiden 
Vilka konkreta bidrag bedömer du att kommissionen kan ge inför ett fortsatt arbete med den nationella 
strategin för hållbar utveckling? 
Vilken politisk roll tror du att en nationell strategi för hållbar utveckling kommer att ha i Sverige i 
framtiden? 
Hur anser du att strategin bör utvecklas? Kan den förbättras? 
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide inför intervju med tjänsteman i det tidigare Hållbarhetsrådet 

Inledande frågor 
Kan du berätta lite kort om din nuvarande befattning? 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter inom Hållbarhetsrådet? 
På vilket sätt var du knuten till arbetet med den nationella strategin för hållbar utveckling? 
 
Strategins status  
Vilken var den primära målgruppen för strategin? 
Ser du några skillnader i engagemanget för strategiarbetet mellan den förra och den nuvarande reger-
ingen? 
Vilken betydelse hade strategin i ministrarnas dagliga arbete – hänvisade de till den eller glömdes den 
bort? 
Anser du att regeringen avsatte tillräckligt med resurser för strategiarbetet? 
Anser du att regeringen skulle kunnat utgå från strategin på ett bättre sätt i sitt arbete med hållbarhets-
frågor? 
Vad anser du själv – hade strategin en praktisk eller bara en symbolisk betydelse? 
 
Genomförandet (ansvar, samordning, deltagande) 
Hållbarhetsrådet 
Hur många jobbade på Hållbarhetsrådet och hur såg sammansättningen ut? 
Varför placerades Hållbarhetsrådet under Boverket? 
Fanns Hållbarhetsrådet med i det revideringsarbete som ledde till den reviderade strategin 2006? 
Hållbarhetsrådet skulle ge ett aktivt stöd till utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå. Hur såg det 
stödet ut konkret? 
Hur medverkade Hållbarhetsrådet konkret till en bredare dialog mellan olika aktörer?  
Samarbetade Hållbarhetsrådet med andra myndigheter? 
Samarbetade Hållbarhetsrådet med länsstyrelserna? 
Hann ni genomföra några lokala konferenser?  
Hur engagerades enskilda medborgare, företag och ideella organisationer till genomförandet? 
Såg regeringen vissa aktörer som viktigare än andra i implementeringsfasen?  
Tycker du att Hållbarhetsrådet fick tillräcklig med resurser för sitt mandat? 
Varför lades Hållbarhetsrådet ned?  
 
Framtiden för strategin 
Vilken politisk roll tror du att en nationell strategi för hållbar utveckling kommer att ha i Sverige i 
framtiden? 
 Hur anser du att strategin bör utvecklas? Kan den förbättras? 
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Bilaga 5 
 

Intervjuguide inför intervju med tjänsteman inom det tidigare Samordningskansliet för hållbar 
utveckling. 

 

Kan du berätta kort om vad du jobbar med nu? 
Hur länge har du jobbat med den nationella strategin för hållbar utveckling och vilka uppgifter har du 
haft ansvar för? 
Vilka uppgifter hade du i samordningskansliet för hållbar utveckling? 
Kan du berätta om samordningskansliet, hur det inrättades, vilka uppgifter ni hade, och hur ni jobba-
de? 
Hur blev det när samordningskansliet flyttades till miljö-och samhällsbyggnadsdepartementet? Blev 
det några organisatoriska eller andra förändringar? 
Vilka var orsakerna till att samordningskansliet lades ned? 
Var du nöjd med hur samordningskansliet fungerade? Kunde någonting ha fungerat bättre? 
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Bilaga 6 
 

Intervjuguide inför intervju med Peter Wenster på Sveriges kommuner och landsting (SKL), 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sektionen för planering och hållbar utveckling. 

Inledande frågor 
På vilket sätt har du jobbat med frågor om hållbar utveckling? 
På vilket sätt har du jobbat med den nationella hållbarhetsstrategin? 
 
Regeringens intresse för den nationella strategin för hållbar utveckling 
Hur motiverad uppfattar du att den nuvarande regeringen är av att arbeta med den nationella hållbar-
hetsstrategin? 
Hur är den politiska viljan att arbeta med strategin generellt? 
Vilken roll spelar strategin för regeringens praktiska arbete? 
Uppfattar du att den nuvarande regeringen arbetar aktivt med genomförandet och uppföljningen av de 
åtgärder som presenteras i strategin? 
Uppfattar du någon skillnad mellan den förra och den nuvarande regeringen vad gäller engagemanget 
för att arbeta med strategin? 
Vilken tror du är den primära målgruppen för strategin? 
Strategin är en skriven som en skrivelse. Varför tror du att den inte blev skriven som en egen proposi-
tion? 
 
Kommunernas roll i strategiprocessen 
Vilken betydelse har den nationella hållbarhetsstrategin för kommunernas hållbarhetsarbete?  
Har regeringen försökt förankra strategin bland landets kommuner? På vilket sätt? 
Hur väl förankrad är den nationella hållbarhetsstrategin bland landets kommuner? 
Vad anser du om regeringens ansträngningar att involvera kommunerna i strategiarbetet? 
-Vad hade regeringen kunnat göra bättre? 
Spelar kommunerna någon aktiv roll i genomförandet av de åtgärder som presenteras i strategin?  
 
Framtiden för en nationell hållbarhetsstrategi 
Vilken roll tror du att en nationell hållbarhetsstrategi kommer att ha i Sverige i framtiden? 
Hur anser du att strategin bör utvecklas? 


