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Förord 

Denna forskningsrapport är ett resultat av ett komplext och gränsöverskridande samarbete 
mellan forskare från några av de många olika samhällsvetenskapliga disciplinerna på 
Mälardalens högskola. Att upprätta en äkta ”gemeinschaft” mellan troslärda från den 
mångfacetterade samhällsvetenskapens olika falanger låter sig inte göras utan kulturkrockar. 
Rapporten är ett resultat av denna såväl nödvändiga som oundvikliga ”kulturkrock”. I mötet 
mellan diverse och i viss mån motsägande synsätt har var och en av oss, i den svårfångade 
kompromissens tecken, ofrånkomligen omprövat och kompletterat våra tidigare 
”oemotsägbara” sanningar. 

Under de två år som denna forskning har pågått har vi mognat. Dock framstår våra 
nyvunna insikter som toppen på ett isberg. Under ytan finns de absolut nödvändiga 
misstagen, feltänken, misströstan, irritationer och frustrationer som endast en sanningsenlig 
och gedigen forskning kan bygga på. Med detta veritabla elddop bakom oss har vi nu passerat 
genom nålsögat. Nu, bortom Rubicon, fortskrider vi mot nya rön i samhällets tjänst.  

Västerås i januari 2014 

Terence Fell, Isa Gustafsson Jertfelt, Josef Qaderi & Jori Lahdenperä  
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Tack till... 

Vi samhällsforskare är minst sagt ett flyktigt och kufiskt släkte. En trött engelsk professor 
sade en gång till mig med ett cyniskt leende att”You have just as a good a chance of making 
researchers cooperate, as you have of herding cats in the same bloody direction”. Femton år 
senare kan jag nu svara på hans uppriktiga uttalande: “Dear professor, you don’t have to”. 
Om var och en drar sitt strå till stacket är problemet löst. Även katter flockar vid behov!   
     Av det och andra skäl har vissa av oss varit med i projekt längre än andra. Jag vill nu i 
egenskap av projektledare tacka först de ”tillfälliga” forskarna för deras ovärderliga insatser. 
Dessa är historikerna Lars Ekdahl, Staffan Stranne och Pia Lindberg samt statsveterna Joakim 
Johansson och Hero Zarifnejad. De katter som blev kvar har med full akademisk rätt sina 
namn på forsättsbladet till rapporten. Dessa är statsvetarna Terence Fell, Josef Qaderi och 
Jori Lahdenperä. Hermilinen bland katterna är socialpsykologen Isa Gustafsson Jertfelt.  
     Inte minst vill nu författarna passa på att tacka samtliga kommuntjänstemän som 
interjuvades under analysens gång. Utan er medverkan hade vi inte kunnat förstå 
komplexiteten i den konstant skiftande förvaltningspolitiska kontexten.  

Vi vill också framföra vår tacksamhet till Yvonne Arlestrand-Lundgren, Ann-Sofie 
Magnusson och Ewa Falkenö på den administrativa avdelningen på Akademin för ekonomi, 
samhälle och teknik för det snillrika och effektiva sätt varpå de underhöll och fördelade 
projektets resurser. 

Till syvende och sist vill vi tacka Statens energimyndighet som godkände projekt-
beskrivningen och som har försett oss med den nödvändiga finansieringen för att kunna 
fullfölja projektet. Vi tackar också de beröda handläggarna på programmet Uthållig kommun, 
i synnerhet Åke Axenbom som stod oss närmast. 
 
Terence Fell, 
Projektledare 
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Sammanfattning 

Enligt den borgerliga alliansregeringen (2010–2014) ska dagens och framtidens svenska 
energipolitik förena tre angelägna mål: ekologisk hållbarhet, ekonomisk konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. 

Statens ambition att påverka kommunernas arbete med energifrågor tar sig en rad uttryck. 
Dels finns en lag om kommunal energiplanering, dels finns styrmedel kommunerna kan välja 
att ta del av. Ett valfritt styrmedel är Uthållig kommun (Uk), som under 2011 inledde en 
tredje etapp. Ett annat valfritt styrmedel är Energieffektiviseringsstödet (Ees) till kommuner 
och landsting. Under den tredje etappen av Uk förutsätts att kommunerna tar del av och 
uppfyller kraven som ställs inom Ees. Uk:s särprägel är att kommunerna inte får ekonomiskt 
stöd för att delta, här är samverkan och kunskapsspridning det som erbjuds. Den hypotes 
som den ansvariga myndigheten (Statens energimyndighet) formulerat är att de två 
styrmedlen utgör källorna till en lokalt anpassad framgångsrik styrmedelsmix. I analysen av 26 
kommuners arbete ställs frågor som gör det möjligt att kategorisera kommunernas strävanden 
dels utifrån hur effektiva de är på att implementera valda åtgärder, dels utifrån hur väl 
förankrade åtgärderna är i kommunpolitiken. Med utgångspunkt i IAD-ramverket förklarar vi 
variationen i och relationerna mellan kommunen och dess förmåga att implementera policy. 

Några skäl till varför vissa kommuner i större utsträckning är mer framgångrika än andra 
är att de har tjänstemän som upplever att de har för lite eller lagom mycket resurser och de 
tenderar även att samverka mindre än andra kommuners tjänstemän. Undantaget är energi-
effektivisering av fastigheter där god tillgång till resurser och tjänstemän med hög grad av 
autonomi ökar åtgärdens effektivitet.  

De mer framgångsrika kommunerna är också befolkningsmässigt små och glesa, har lågt 
antal anmälda brott, liten andel utlandsfödda och har framförallt lägre ungdomsarbetslöshet. 
Dessa kommuners framgångar förklaras även av att de väljer rätt antal och typ av åtgärder 
från följande styrmedelsmix: 

En framgångsrik styrmedelsmix utgörs av en åtgärd från Ees och fyra från Uk: e3 (köp in 
eller hyr energieffektiva byggnader), transport (T), fysisk planering (FP), energi-
effektivisering av fastighet (ENF) och insatser i skolan (SK). Styrmedlemsmixen är 
rangordnad. 

Enligt vår modell har en tredjedel av kommunernas förmåga att framgångsrikt implementera 
valda åtgärder således att göra med hur stor ungdomsarbetslösheten är i berörd kommun. 

Att kommuner väljer färre och rätt typ av åtgärder förklarar 16 % av deras totala förmåga 
att implementera styrmedlen. Ytterligare 16 % av kommunernas totala effektivitet förklaras 
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av kommuntjänstemännens intressen. Modellen lämnar 35 % av den totala effektiviteten 
delvis oförklarad, dock finns en tendens att kommuner med borgerlig majoritet bidrar till den 
totala effektiviteten. 

Avslutningsvis kan vi för det första slå fast att Uk-programmets temaområden (primärt i 
etapp 1 och 2) fortfarande inriktar sig mot ekologisk hållbarhet och i mindre utsträckning 
mot konkurrenskraft och försörjningstrygghet. För det andra fokuserar Ees primärt på 
konkurrenskraft och ekologiskt hållbarhet och i mindre utsträckning på försörjningstrygghet. 
Ees inriktar sig främst på att energieffektivisera transporter och befintliga byggnader samt 
utrustning, vilket i sin tur ökar konkurrenskraften samt minskar belastningen på miljön. 
Ekologisk hållbarhet är fortfarandet det mål som prioriteras mest. 
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1 Energipolitikens förändring 

 

Energipolitiken har anpassats och ändrats i takt med den aktuella debatten och den pågående 
samhällsomvandlingen. Detta har lett till tre tydligt urskiljbara teman och faser i svensk 
energipolitik sedan mitten av 1970-talet: naturresurs- och sårbarhetsperspektiv, klimat-
påverkan och global ekonomisk kris. 

1.1  Naturresurs- och sårbarhetsperspektiv 

Den första kursändringen i energipolitiken sammanföll med oljekriserna under 1970-talet. 
Den nya politiken skulle genomföras genom att med oljekrisen i minnet ålägga varje kommun 
att upprätta en plan för tillförsel, distribution och användning av energi (Lag 1977:439: 3 §; 
Fell, A. 2008). På nationell nivå innebar fas 1 en bred politisk uppslutning kring en massiv 
utbyggnad av kärnkraften, dels för att minska oljeberoendet och dels för att minska de 
negativa miljöeffekterna av fossila bränslen generellt. Efter reaktorhaveriet i Harrisburg 1979 
och kärnkraftsomröstningen 1980 begränsades dock de svenska utbyggnadsplanerna. Inom 
ramen för denna plan skulle kommunen även göra en bedömning av de åtgärder som 
behövde vidtas för att påverka energiförbrukningen, energitillförseln eller energi-
hushållningen. En trygg energitillförsel har med andra ord varit ett högt prioriterat mål i 
svensk energipolitik i över tre decennier och ligger väl i linje med, och bör därför underlätta, 
arbetet med dagens tredje energipolitiska mål.  

1.2 Klimatförändringen 

Den övergripande energipolitiken präglades i fas 2 dels av ökat kärnkraftsmotstånd efter 
olyckan i Chernobyl 1986 och dels av larmrapporter om global uppvärmning på grund av 
växthusgaser, framför allt koldioxid. Energieffektivisering, energibesparande åtgärder och 
satsningar på alternativa energikällor blev svaret från politikerna. Inledande beslut om snabb 
kärnkraftsavveckling följdes av en successiv återgång till en pragmatisk attityd som på sikt 
skulle innebära avveckling i takt med framväxande alternativ. Likväl avreglerades den svenska 
elmarknaden 1996, vilket innebar att staten avhände sig ett styrinstrument för energi-
hushållningen. Externa faktorer som det tilltagande internationella samarbetet och bindande 
eller rekommenderande avtal påverkade den moderna energipolitiken. Denna influerades 
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starkt av till exempel Brundtland-rapporten 1987, Riodeklarationen 1992 och Kyoto-
protokollet 1997. 

Den svenska energipolitiken spelade en viktig roll för en hållbar utveckling i den 
bemärkelsen att den sade sig sträva efter en renare och effektivare energianvändning. 
Förutom att energipolitiken miljöanpassades förändrades även förutsättningarna för dess 
implementering. Den nya Kommunlagen (lag 1991:900) och möjligheten att ansöka om 
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (förordning 1997:1322) gjorde att 
kommunerna lättare kunde ta hänsyn till klimatproblematiken. Syftet med rådgivningen var 
att miljöanpassa användning av energi och att minska energianvändningens klimatpåverkan. 
Denna andra fas i energipolitiken kan ses i ljuset av det globala arbetet med att uppfylla målen 
i Kyotoprotokollet (1997). I slutet av 1990-talet infördes ett nytt styrmedel som också delvis 
berörde energipolitiken: LIP (Lokala investeringsprogram). 

1.3 Global ekonomisk kris  

Klimatproblematiken i kombination med en stagnerande europeisk och global ekonomi – 
recession inom EMU och svindlande budgetunderskott i USA i början av 2000-talet – ställer 
nya krav på den svenska exportberoende industrin och det svenska samhället som helhet, och 
då inte minst på energipolitiken. Att energieffektivisera är nu den lösning som lyfts fram för 
att tillsammans med handlingsplaner, strategier, rådgivning och stöd möta en del av denna 
nya problematik.  

1.4 Tre energipolitiska mål 

Enligt den borgerliga alliansregeringen (2010–2014) ska dagens och framtidens svenska 
energipolitik förena tre angelägna mål; ekologisk hållbarhet, ekonomisk konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet (prop. 2008/09:163, 11). Inom energipolitiken har arbetet med 
miljömålet (hållbar utveckling) varit prioriterat sedan mitten av 1990-talet. Miljömålet anses 
fortfarande viktigt, men betonas inte lika mycket i den nya energipolitikens formella 
regelverk. Ingenstans i energidirektivets (2006/32/EG) text nämns begrepp som ”ekologisk”, 
”hållbar”, ”miljö” eller liknande som knyter an till den svenska regeringens första 
energipolitiska mål (prop. 2008/09:163). 

Betoningen i dagens energipolitik ligger istället på det andra och det tredje målet. Idag 
prioriteras konkurrenskraften hos företag som till exempel framställer eller använder ny 
energieffektiv teknik, och en trygg energiförsörjning. Dessa två mål utgör huvudsakligt fokus 
i de nya förordningarna (2009:1533 och 2009:893) och rimmar väl med målen i EU:s 
övergripande energidirektiv. Denna delvis nya inriktning har varit väntad då liberaliseringen 
av den europeiska elmarknaden inte lett till föregiven ökad konkurrens. Avregleringen har 
inte heller medfört någon påtaglig energieffektivisering. 

EU har därför gjort till en målsättning att söka även lösa dessa problem (se direktivets 
nionde paragraf). Dagens energipolitik grundar sig således på ett klassiskt samhällsekonomiskt 
övervägande: att uppnå ekonomiska besparingar och vinster genom att effektivisera 
slutanvändningen av energi i kommuner och landsting. 
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1.5 Uthållig kommun och Energieffektiviseringsstödet 

Ett verktyg som politikerna har till sitt förfogande är policy. I denna rapport avser begreppet 
policy politik omvandlad till konkreta regler. Policy består av det formella regelverk som 
skapas för att genomföra politiska mål. Den förverkligas genom tillämpning av olika typer av 
styrmedel. Ett styrmedel kan utgöras av en skatt, ekonomiskt stöd, ett program och liknande. 
De styrmedel som läggs under lupp i denna analys är Uthållig kommun (Uk) och Energi-
effektiviseringsstödet (Ees) till kommuner och landsting. 

Uk, vars första etapp sjösattas år 2003, är i likhet med energipolicy på 1970-talet en 
inkluderande process då den även riktar sig till andra samhällsaktörer än kommunpolitiker 
och tjänstemän. Dessa ”andra aktörer” består av näringslivet, föreningar, hushåll, landsting, 
län, företag och andra intressen som organiseras i nätverk (Fell, A. 2008). Programmet är ett 
informativt (mjukt) och nätverksbaserat styrmedel och har sitt ursprung i Energi-
myndighetens arbete med att uppfylla sitt första strategiska mål: att göra energifrågor till 
integrerade delar i samhällsutveckling och samhällsplanering. Detta strategiska mål överlappar 
delvis det statliga stödet till energieffektivisering i kommuner och landsting då det syftar till 
att bidra till att viktiga lokala och regionala aktörer som kommuner och landsting ”föregår 
som goda exempel för en effektiv användning av energi” (SFS 2009:1533, 1 §). 

 Ees har sedan 2010 sökts av nästan samtliga svenska kommuner. Bidraget är beroende av 
kommunens storlek. För kommuner med 200 000 invånare eller fler uppgår beloppet till 
435 000 kronor och för kommuner med mindre än 30 000 invånare uppgår beloppet till 
280 000 kronor (förordning 2009:1533). Varje kommun ges möjlighet att välja minst två av 
sex åtgärder för att erhålla bidraget. 

Trots styrmedlens olika karaktär finns likheter mellan Uk:s temaområden1 och Ees sex 
åtgärder (SFS 2009:893, 3 §). Generellt är båda styrmedlen inriktade mot energieffektivisering 
av fastigheter och att genom upphandling och avtal byta ut eller modifiera befintlig utrustning 
för att ersättas av energieffektiva alternativ, till exempel vad gäller kollektivtrafik. Det som 
skiljer de båda styrmedlen åt är att Ees till skillnad från Uk möjliggör införandet av 
finansieringsinstrument för energibesparingar som kompletteras av energibesiktningar (SFS 
2009:893, 3 §). Styrmedlen bör därför snarast ses som en mix eller ett ”styrmedelspaket” 
(Vedung 2009, s. 209). 

Energimyndigheten ser gärna att styrmedlen kompletterar varandra ”dels genom insatser 
för teknikutveckling och dels med information och insatser för att bryta institutionella hinder 
mot förnyelse” (prop. 2008/09:163). En fråga denna studie ställer är om, och i så fall i vilken 
utsträckning, styrmedelsmixen förmår eliminera eller minska institutionella och/eller 
organisatoriska hinder mot förnyelse. 

Uk kan därför ses som ett ovanligt styrmedel i sammanhanget då det bygger på frivilligt 
samverkande nätverk. Vanligtvis är styrmedel av ekonomisk karaktär och innebär att ”man 
genom att tillföra eller beröva några materiella resurser söker få till stånd det önskvärda 
handlandet eller tillståndet” (Vedung 2009, 209). Så är fallet med Ees. För att undvika 
förvirring i begreppstillämpningen har vi valt att använda begreppet ”styrmedel” generellt. 
Till exempel direktivet (2006/32/EG), lagen (2009:1533) och förordningen (2009:893) vilka 

                                                
1. Uthållig kommuns temaområden har ändrats över tid, men från start fanns två olika kategorier där den ena berör 
tolkningen av kommunernas energi- och klimatstrategier, fysisk planering, näringslivsutveckling och upphandling. 
Den andra kategorin innehåller temaområden av mer praktisk karaktär: införandet av biogas som drivmedel, ny 
belysning, byggandet av vindkraftparker, information i skolan och (inom ramen för fysisk planering) energi-
effektivisering av kommunala fastigheter.  
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ligger till grund för Ees kan enligt definitionen betraktas som policy medan Ees i sig kan 
betraktas som ett styrmedel. 

Då energidirektivet anger riktningen för svensk energipolitik måste det nya energi-
effektiviseringsstödet (2010–) ses som en ansats att synkronisera Sveriges energipolitik med 
EU:s. För att kunna tillämpas av landstings- och kommuntjänstemän har berörd svensk 
lagstiftning ändrats för att framtona det gemensamma europeiska energidirektivets mål. 
Sålunda är slagordet i svensk energipolitik numera energieffektivisering. Det finns även ett andra 
styrmedel som tar hänsyn både till målet om hållbar utveckling (den gamla energipolitikens 
huvudmål) och energieffektivisering, t.ex. Uk. Genom dessa två uppenbart olika typer av 
styrmedel avser regeringen dels att minska användningen av fossila bränslen, dels att 
förnybara energikällor som sol och vind ska ingå i och prägla kommunens energiplanering. 

Samverkan mellan olika berörda samhällsaktörer förutsätts vara en viktig komponent i 
förverkligandet av ett mer ekologiskt hållbart och energieffektivt samhälle. Genom 
tillämpningen av styrmedel kan energiförsörjningen tryggas, inte enbart via fysiska ingrepp i 
energiinfrastrukturen, utan genom att ”skapa en konkurrenskraftig miljö som stimulerar och 
uppmuntrar framtagandet av en ny och mer innovativ energieffektiv teknik” (EU:s energi-
direktiv 2006).  

1.6 Syftet med undersökningen 

Enligt statsvetenskaplig forskning om implementering av policy existerar emellertid en rad 
faktorer som kan bidra till, eller under vissa omständigheter även gynna effekten av, de ovan 
nämnda styrmedlen. Ett syfte med denna studie är därför att identifiera såväl de socio-
ekonomiska och politiska som de institutionella hinder som styrmedlen Uk och Ees måste 
undvika eller ta sig förbi om de skall förverkligas optimalt. 



En framgångsrik styrmedelsmix? 

Mälardalens högskola 17 

2 Teoretiska och metodologiska avväganden 

Syftet med detta avsnitt är för det första att identifiera de vanligast förekommande byrå-
kratiska och politiska faktorer som förekommer i den statsvetenskapliga litteraturen och som 
mest sannolikt påverkar kommuntjänstemännens genomförande av de två styrmedlen. För 
det andra ska vi utröna vilket utbud av idealtypiska styrmedelsmixar kommunerna genom sina 
val kan forma och, för det tredje, diskutera tjänstemannarollen i relation till åtgärdernas 
förankring i kommunfullmäktige och kommunstyrelser. 

2.1 Från Government till Governance 

Inledningsvis ska vi beakta den principiella skillnaden mellan de två styrmedelen Uk och Ees 
(Hertting & Vedung 2009). Ekonomisk styrning sker vertikalt, uppifrån och ned. Ekonomisk 
styrning är i allmänhet ett svar på en upplevd svaghet hos förvaltningens styrnings- och 
implementeringskapacitet. Av det skälet är den primära aktörsrelationen i en ekonomisk 
styrningskontext den mellan tjänstemän i olika förvaltningar. Den vanliga proceduren utgörs 
av en mål-medelkedja (måloperationalisering). Den ekonomiska styrningens legitimitet är 
baserad på politiska beslut enligt den representativa demokratiprincipen (Herting & Vedung 
2009, s. 57). Denna typ av legitimitet kan ifrågasättas då policyn kan sakna legitimitet i 
bemärkelsen att den inte förankras bland berörda aktörer, så kallade stakeholders. Denna 
avsaknad av samråd har visat sig problematisk i andra förvaltningskontexter (Fell, T. 2011). 

Nätverksstyrning kan till skillnad från ekonomisk styrning organiseras horisontellt 
(självorganisering). Den är snarare ett svar på upplevda koordineringsproblem i den aktuella 
organisationen inom offentlig sektor. ”Kort sagt handlar nätverksstyrning om rationella 
aktörers strävanden efter att öka styrbarheten i samhället genom förbättrad koordinering” 
(Fell, A. 2008, s. 35). Statens uppgift är att styra indirekt genom att stimulera och sätta 
ramarna för självorganiserandet. Primära aktörer i nätverk är myndigheter, företag och 
organisationer som har ett intresse i berörd fråga. Nätverksstyrning har samarbete, dialog och 
förhandling som sin procedur och grundar sin legitimitet i deliberation och resultatlegitimitet 
(Herting & Vedung 2009, s. 57–58). Nätverksstyrningen antas inte ersätta marknaden eller de 
politisk-administrativa hierarkierna utan förväntas vara ”en komplementär mekanism för att 
lösa kollektiva utmaningar” (Fell, A. 2008, s. 35). Hur det förhåller sig i det här aktuella fallet 
kommer att framgå nedan.  
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2.2 Det förvaltningspolitiska problemet  

Att politiska beslut inte alltid genomförs så som beslutsfattarna avsett är ju gammalt och 
välkänt. Däremot kan, som redan antytts, olika typer av styrning stöta på hinder. I många av 
välfärdsstatens verksamheter kan det vara ett stort avstånd mellan de av riksdagen och 
regeringen fattade besluten och hur verksamheten faktiskt utförs (Sannerstedt 2001, s. 10). 
Hur kommer kommunernas energianvändning att påverkas av denna problematik? En känd 
negativ egenskap hos den klassiske legalbyråkratiska genomförandeprocessen är dess 
inflexibilitet. Tesen att den relativt statiska byråkratin helt kan harmoniera med verklighetens 
dynamik är orimlig. Det finns många tolkningar av legitimitetsfrågan. Rothsteins linje, att 
lokala beslutsfattare agerar autonomt, stärks av teorier om närbyråkrater vilka numer kan vara 
aktiva vad gäller policyimplementering. Governance-system innebär att kommuner 
”outsourcar” policyimplementering till privata- och halvprivata bolag. Utifrån dessa teser kan 
vi slå fast att den ekonomiska styrningens legitimeringsgrund (varken riksdag eller folket 
direkt kan påverka besluten) alltid kan ifrågasättas principiellt. Vår modell har dock 
ambitionen att fånga denna problematik. 

Det är tjänstemän och deras handlingar som kommer att utforma och prägla det offentliga 
åtgärdsprogrammet. Frågan, menar Rothstein, är inte om utan hur det faktiska åtgärds-
programmet avviker till exempel från styrmedlets målsättningar. Denna typ av avvikelse 
beskrivs av Rothstein som demokratins ”svarta hål”. Demokratins svarta hål uppstår 
eftersom det inte är möjligt att utforma styrmedel som täcker alla de upptänkliga situationer 
som kan uppstå när de tillämpas i praktiken (Sannerstedt 2001, s. 16). Det är däremot av 
kommunens politiker väljare kräver ansvar. Det är bland annat denna typ av förvaltnings-
politiska problem som denna studie ska analysera. 

Den oundvikliga bristen på fullständig samstämmighet mellan policy och utfall förklaras av 
exempelvis tjänstemannens benägenhet att avvika från en ortodox tillämpning av policy 
(Sannerstedt 2001). Tjänstemän kan lida brist på resurser, vilket i sin tur gör det svårt att 
implementera en ny policy. De kan, om deras intressen hotas av en policy, försvara egna 
intressen och på så vis utgöra hinder genom att avsiktligen motverka den berörda policyn 
(Niskanen 1975). Då tjänstemän måste förhålla sig till det aktuella majoritetsstyret kan hinder 
uppstå om politiskt stöd för åtgärderna saknas, vilket kan bli fallet för program som löper 
över mandatperioden. En annan aspekt av tjänstemannens vardag är den egna förvaltningen 
och dess arbetssätt (modus operandi). Såväl kommunens generella som tjänstemannens egen 
förvaltnings sätt att organisera sig är också en faktor som kan utgöra hinder för policy-
implementering. Dessa faktorer kan var för sig eller i olika kombinationer påverka 
tjänstemannens förmåga och vilja att genomföra lokalpolicys i praktiken. Fyra typer av 
problem kommer att behandlas (se Tabell 1).  
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Tabell 1. Analysschema 

PROBLEMTYP TEORI METOD EMPIRI 

Suboptimal implementering Institutionell analys (Rothstein) Enkät 24 kommuner 

Motsträviga tjänstemän  När-byråkrati och institutioner 
(Lipsky; Sannerstedt) 

Enkät/ 

intervjuer 

38 tjänstemän 

Olika typer av styrmedel Nätverksteori 

(Hertting; Vedung; Fell A) 

Enkät/ 

offentliga data 

38 tjänstemän 

Olika kommunattribut Institutionell analys (Ostrom) Offentliga data SCB, SKL, EM, 
Svenskt Näringsliv, 
m.fl. 

Det finns fyra grundläggande former av problem som omgärdar styrmedelsimplementering. 
Det första handlar om suboptimal policyimplementering som den beskrevs ovan. När-
byråkratiperspektivet kombinerat med de faktorer som statsvetenskapen pekar ut som möjliga 
hinder i vägen för styrmedelsimplementering framhäver tjänstemännens ökande autonomi 
inom ramen för det lokala governance-systemet. Då de två styrmedlen kommer att 
implementeras inom ramen för ett sådant system, och då ett av styrmedlen är ett frivilligt 
nätverk, är nätverksteori ett perspektiv som formar analysen. Avslutningsvis antar vi att 
förutom tjänstemännens inflytande och omständigheter kan kommunernas olika attribut 
spela en stor roll. Som tidigare forskning visar oss (Putnam 1993) kommer de två styrmedlen 
att vara identiska i sin utformning, men kommer sedan att implementeras av olika typer av 
kommunstyren och förvaltningar i städer med olika typer av historia, traditioner och kulturer. 
Modellen måste ta hänsyn till denna variation. 

Arbetet med att uppnå en hållbar utveckling och att effektivisera energianvändningen i de 
svenska kommunerna kan också ta lång tid att genomföra om de olika energipolitiska 
styrmedlen avviker från de regler som berörda aktörer traditionellt nyttjar – så kallade ”rules-
in-use” (North 1990). Om så är fallet finns det en risk att styrmedlen blir verkningslösa då de 
inte följs av de lokala aktörerna (Ostrom m.fl. 1993; March & Olsen 2005; van der Waal 
2004; Fell, T. 2011). 

Med utgångspunkt i denna problematik har projektet ambitionen att kunna inkludera 
aktörer som inte ingår i marknaden men ändå ingår i någon form av maktrelation med 
marknadsaktörer (Söderbaum 2008, s. 45). Studien syftar väsentligen till att avgöra om och i 
så fall vilka faktorer som påverkar kommunernas förmåga att optimalt implementera åtgärder 
från både Uk-programmets olika temaområden och åtgärder utifrån Ees. Väljer de berörda 
kommunernas tjänstemän en framgångsrik mix av åtgärder från de två styrmedlen? 

En myndighet, Energimyndigheten, har tilldelats det övergripande ansvaret för att få till 
stånd en effektiv slutanvändning av energi inom den offentliga sektorn och inom industrin 
(SFS 2009:893, § 1). Landsting och kommuner ska i sin tur föregå med goda exempel för 
effektiv energianvändning även inom andra delar av samhället såsom näringslivet, förenings-
verksamheter och hushållen (SFS 2009:1533, 1 §).  

2.3 Fyra kända hinder i implementering 

Vi kan a priori anta att Uk-programmets temaområden och Ees-åtgärder implementeras och 
tillämpas under omständigheter som kännetecknas av förvaltningspolitiska problem. Ett sätt 
att avgöra i vilken grad denna verklighet påverkar implementeringen i kommunerna är att 
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avskilja de faktorer som kan antas har störst betydelse i sammanhanget. Under vissa 
omständigheter kan fyra faktorer utgöra hinder för hållbar utveckling och energieffektivitet i 
kommunerna: resursbrist, tjänstemannens intressen, grad av samverkan, och organisations-
former (Sannerstedt 2001, s. 35–43). Var och en av dessa variabler kan i sin tur förklara 
policyutfall, d.v.s. eventuella avvikelser mellan hur styrmedlet är avsett att fungera (enligt dess 
målsättningar) och hur den faktiskt fungerar. 

Tabell 2. Faktorer som möjliga hinder för styrmedelsimplementering 

 Faktorer som påverkar implementeringen 

Ekonomisk styrning (Ees) Nätverksstyrning (Uk) 

Resurser tillräcklig—otillräcklig tillräcklig—otillräcklig 

Intressen verka för—motverka  verkar för—motverkar 

Omgivning samverkan—icke-samverkan samverkan—icke-samverkan 

Organisering platt—hierarkisk platt—hierarkisk  

Brister i måluppfyllelse ska emellertid inte alltid ses som implementeringsproblem. 
”Beslutsfattarens faktiska intentioner är”, enligt Sannerstedt, ”kanske inte att högt ställda mål 
verkligen skall uppnås, utan att tillämparen skall göra så gott han/hon kan med de resurser 
som berörd fått att disponera” (ibid., s. 36). Det måste för det första rekryteras kompetent 
personal. För det andra måste det till lokaler och utrustning och, för det tredje, måste det till 
pengar (ibid., s. 35). Frågan av vikt är huruvida de resurser som underbygger kommunernas 
hållbarhetsarbete och energieffektiviseringsåtgärder är tillräckliga, givet det faktum att 
”tillämparen” även måste prioritera. 

Forskningen har ifrågasatt det weberianska byråkratidealet som en adekvat beskrivning av 
den moderna tjänstemannens handlingsutrymme. Även den ”opartiske” tillämparens intressen 
kan skapa implementeringsproblem. Det är inte helt ovanligt att tillämparen ogillar aktuella 
politiska beslut. Lokala förutsättningar i kommunen – behov, önskemål eller värderingar – 
kan ligga till grund för en tjänstemans motsträvighet (ibid., s. 37). Av detta skäl är det av vikt 
att lokalisera och identifiera eventuell motsträvighet hos olika enskilda tjänstemän i relation 
till genomförandet av de två styrmedlen. 

Implementeringsproblem kan också uppstå som en följd av att omgivningen ogillar 
styrmedlet. Grunden för tjänstemannens legitimitet ligger i de generella regler han/hon ska 
tillämpa (ibid., s. 23). Politiska beslut som fattas i relation till styrmedlets tillämpning bör 
framställas på ett sådant sätt att omgivningen kan godta beslutet (ibid, s. 40). Det finns 
numera även alltmer omfattande krav om samverkan med omgivningen, i synnerhet vad 
gäller implementeringen av olika policys i kommunsammanhang (Montin 1998). Stora delar 
av den offentliga verksamheten kännetecknas av att såväl tjänstemän som politiker medverkar 
i implementeringskeden. Detta gäller särskilt kommunernas och landstingens verksamheter 
(ibid., s. 41). Av det skälet kommer studien att ta hänsyn till graden av samverkan. Antagandet 
är att icke-samverkan kan utgöra hinder för styrmedelsimplementering. 

Det finns olika typer av förvaltningsorganisationer. Trots att den är beprövad kan en 
klassiskt styrd (K) eller en beställare-utförarestyrd förvaltning (BU) möta svårigheter att 
implementera styrmedel. Den klassiska förvaltningen är ovedersägligen den som bör ha bäst 
förutsättningar för att effektivt implementera styrmedlen. Den är dessutom en beprövad 
organisationstyp med mycket erfarenhet och tillgång till expertkunskap. Förutsägbarhet, 
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påpekar Rothstein, är en positiv effekt av den klassiska förvaltningen (ibid., s. 23). Vi antar 
därför att styrmedlen förankras lättare i kommuner med denna typ av styrning. Oavsett vad 
kommunen har för organisationsmodell kommer dess olika förvaltningar att organiseras 
antingen platt eller hierarkiskt. Genom att ta hänsyn till dessa olika organisationstyper kan vi 
sedan i analysen avgöra om det finns en kombination som är mer effektiv och förankrad än 
andra. Vår ambition är att tillämpa fyra faktorer – resurser, intressen, samverkan och 
organisering – som variabler för att förklara om och på vilka sätt de påverkar styrmedlens 
genomförande i berörda kommuner.  

2.4 Politisk förankring  

Genomförandet av olika energieffektiviseringsåtgärder påverkas av hur väl de energipolitiska 
målen förankras hos politiker och kommunmedlemmar (Fell, A. 2008, s. 218). Förankring 
spelar roll då den visar hur mycket inflytande politikerna haft över styrmedlens im-
plementering (Sannerstedt 2001). För att energieffektiviseringen ska bedömas vara förankrad i 
kommunpolitiken fordras att politikerna i kommunfullmäktige- och styrelse är medvetna om 
åtgärderna. Hypotesen är att om en åtgärd förankras väl eller inte kan omnämnanden i 
kommunfullmäktige- och styrelseprotokoll vittna om det.  

2.5 IAD-ramverket 

Det som avgör olika policyutfall är en komplex och dynamisk process. Därför är det 
nödvändigt att bedöma och presentera denna komplexitet på ett adekvat sätt (Bhaskar 2001). 
En beskrivning av kontexten och vidden av den svenska energipolitikens implementering i 
kommunerna möjliggörs av IAD-ramverket, (The Institutional Analysis and Development 
framework, se Figur 1). Genom att förstå bakomliggande antaganden om relationen mellan 
institutioner och aktörer som utgör ramverket kan vi förutom en inblick i styrmedlens 
förvaltningskomplexitet ge analysen en struktur som omfattar och fokuserar på relationerna 
mellan analysens teoretiska och empiriska element. Hur avviker vår modell från andra 
institutionella modeller och av vilka skäl avviker vi? Hur tar modellen hänsyn till att 
policyutfallen i sig även kan påverka tjänstemännens handlingsarena och vice versa? Och hur 
kopplar modellen de fyra faktorerna/möjliga hinder till policyutfallen? Det är dessa frågor, 
bland andra, som nu ska behandlas. 

Naturresursförvaltningsorienterad forskning undergick under 1990-talet ett paradigmskifte 
(Imperial 1999). Det nya temat för forskare är att reflektera över hur naturresursförvaltning 
kan göras mer hållbar. En mer kollaborativ policyprocess har ökat legitimiteten för 
förvaltningen av energibärande naturresurser som olja, gas, vind och vatten (Armitage 2005). 
Det är i detta sammanhang som ekonomipristagaren till Nobels minne, statsvetaren Elinor 
Ostrom, och hennes kolleger fortsatt att utveckla IAD-ramverket. Ramverket har använts 
t.ex. för att identifiera och utvärdera de institutionella förutsättningarna som påverkar 
miljöbaserade förvaltningsprogram, som till exempel löjfisket i Bottniska viken (Rova 2004). 
Mer precist fokuserar ramverket på problem där kommuner ställs inför återkommande och 
liknande situationer som påverkas av en kombination av demografiska, socioekonomiska, 
politiska och institutionella faktorer (Ostrom m.fl. 1994). 

Ramverket har här utvecklats för att förklara olika policyutfall i de svenska kommunernas 
hållbarhets- och energieffektiviseringssträvanden. I Figur 1 representerar svarta enkelriktade 
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pilar de samband som Ostrom fokuserar på. Dubbelriktade röda pilar visar de antaganden 
som ska prövas i vår undersökning. Till exempel, finns det ett direkt samband mellan en 
kommuns densitet (invånare/km2) och policyutfall som inte har med tjänstemännens 
uppfattningar och omständigheter att göra? Om vi håller oss strikt till Ostroms IAD-ramverk 
missar vi sådana samband. Vi har med andra ord anpassat ramverket till våra syften. 

2.6 Kommunens demografiska attribut  

Vår modell omfattar kommunernas fysiska och sociala attribut, med andra ord deras 
”densitet”, d.v.s. kommunens storlek, tätortstäthet- och befolkningstäthet. Med denna 
information vet vi hur stor del av kommunen som utgörs av tätort, och även bostads-
densiteten. Vår hypotes är att kommuner med hög täthetsgrad kommer att kännetecknas av 
storstadsproblematik och ha mindre resurser till sitt förfogande för arbete med hållbarhets- 
och energieffektiviseringsarbete. 

2.7 Kommunens socioekonomiska- och politiska attribut 

Med samhällsattribut avses och analyseras de egenskaper som både kännetecknar och skiljer 
kommunerna åt från varandra vad gäller deras förmåga att effektivt implementera styrmedlen. 
Vad gäller de socioekonomiska attributen analyseras inkomstspridning mellan kommun-
invånare, andel utlandsfödda i kommunen, arbetslöshetsgrad bland 20–24-åringar, den kom-
munalpolitiska majoriteten (och dess styrka), antal anmälda brott, valdeltagande i kommunval 
och typ av förvaltingsmodell berörd kommun nyttjar. 
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Figur 1. Institutionell modell med fokus på val av åtgärder och policyutfall 
Heldragna linjer följer Ostroms ramverk, medan streckade linjer representerar 
våra antaganden. 

Det underliggande antagandet är att de kommuner som har minst inkomstspridning, låg andel 
utlandsfödda, låg grad av arbetslöshet och en stark politisk majoritet har större resurser till sitt 
förfogande, och att tjänstemännen i dessa kommuner är mer nöjda och har en högre grad av 
samverkan med aktörer i omgivningen än tjänstemän i kommuner som inte har dessa 
förutsättningar. 

2.8 Policy påverkar faktiska resurser 

För att på ett optimalt sätt kunna implementera styrmedlen måste beslutsfattare skapa regler 
som avgör hur mycket faktiska resurser en kommun har tillgång till. De två styrmedlen och 
kommunens faktiska resurser avgörs av Ees storlek, kommunens egna tillgånger och tjänste-
männens erfarenhet samt den tid av deras tjänst som är avsatt för detta arbete. 

2.9 Handlingsarenan 

Det är inom den så kallade handlingsarenan som tjänstemän och andra aktörer (Energi-
myndigheten, politiker, näringsidkare, medborgare, m.m.) förhandlar och fattar beslut som 
slutligen leder till en styrmedelsmix, d.v.s. en kombination av olika temaområdena i Uk och 
åtgärder från Ees. Handlingsarenan utgörs av interaktionen mellan politiska, byråkratiska och 
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samhälleliga aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i utformningen och 
implementeringen av kommunens styrmedelsmixar. Aktörerna är aktiva antingen i valet av 
åtgärder för hållbarhet och energieffektivisering eller i dess genomförande. 

Som tidigare nämnts påverkas tjänstemännens förmåga att handla av faktorer som tillgång 
till resurser, tjänstemännens egna intressen, förmågan att samverka med omgivningen och 
tjänstemännens uppfattning om den egna förvaltningens organisationsform (se ovan). Det 
underliggande antagandet i modellen är att de tjänstemän som har tillräckliga resurser, tror på 
styrmedlets nödvändighet och möjlighet, samverkar med andra aktörer och har en platt 
organisationsform har lättare att implementera sin kommuns styrmedelsmix framgångsrikt.  

2.10 Interaktionsmönster på handlingsarenan 

Interaktionsmönster är resultat av de samspel som uppstår på handlingsarenan och ligger till 
grund för vilken styrmedelsmix kommunen väljer. Här kan vi slå fast vilka styrmedelsmixar 
som är framgångsrika, d.v.s. vilka som har hög grad av effektivitet och politisk förankring (se 
nedan). Val av åtgärder antas påverka policyutfall på två sätt. Både antalet och typ av åtgärd 
antas vara viktigt i sammanhanget. Tidsperspektivet begränsar analysen då programmet Uk 
sjösattas år 2003 medan Ees implementerades först 2010/2011. Det finns endast ett par års 
överlappning mellan de två styrmedlen. Dock räcker det för att avgöra, avslöja och möjlig-
göra en kategorisering av idealstypiska styrmedelsmixar som vi sedan kan tillämpa som en 
mall för att utvärdera hur optimalt kommunernas val av åtgärder faktiskt implementeras. 

2.10.1 Att utvärdera effektivitet och politisk förankring 

Genom en utvärdering av styrmedlens implementeringseffektivitet och förankring i de 
berörda kommunerna kan vi placera in styrmedlen i fyra kategorier (se Tabell 3). Med andra 
ord är det viktigt att identifiera indikatorer för att kunna mäta åtgärdseffektivitet och grad av 
förankring. Finns det en ”trade-off” mellan effektivitet och förankring och hur ser den i så 
fall ut? Antagandet i denna del av modellen är, för det första, att effektivitet och grad av 
politisk förankring helt eller delvis kan mätas, och för det andra jämföras genom att likställa 
Uk-programmets temaområden med åtgärder enligt Ees. Förutom att den ena uppsättningen 
åtgärder implementeras av ett nätverk tillsammans med den klassiska byråkratin är 
implementeringsvägarna de samma.    

2.10.2 Att nyansera policyutfall 

Det kan antas att kommunerna i varierande grad kommer att vara framgångsrika i sina 
energieffektiviseringssträvanden, vilket antas bero på att de har attribut som medför olika god 
förmåga att vidta och genomföra valda åtgärder. Vi kan vidare anta att dessa kommuner 
kommer att vara olika skickliga på att förankra sina åtgärder i kommunpolitiken. En kommun 
som kan betecknas som effektiv/förankrad (+/+) och är idealet i sammanhanget. Av 
liknande skäl som nämndes ovan kommer även vissa kommuners åtgärder att vara 
idealtypiskt ineffektiva/oförankrade (-/-). 
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Tabell 3. Fyra möjliga policyutfall 

 Ineffektiv Effektiv  

Förankrad Kommuner (+/-) Kommuner (+/+) 

Oförankrad Kommuner (-/-) Kommuner (-/+) 

Utifrån dessa fyra idealtyper i Tabell 3 kan vi sedan slå fast, eller åtminstone indikera, vad 
som gör att vissa kommuner är framgångsrika medan andra misslyckas, relativt sett, när de 
vidtar och genomför en mix av åtgärder enligt de två energipolitiska styrmedlen. 
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3 Material och metod  

Det teoretiska ramverkets underliggande begrepp ska nu operationaliseras, vilket är syftet 
med detta avsnitt. Först avgörs vilka kommuner som kommer ifråga för studien. Tre kriterier 
måste uppfyllas för att en kommun ska bli aktuell. Den måste för det första antingen varit 
med i Uk-programmets första och/eller andra etapp, för det andra vara en del av den 
pågående tredje etappen, samt för det tredje ha erhållit Ees. Det finns i skrivande stund 38 
”etapp tre”-kommuner varav 30 deltagit i programmets andra etapp. När vi tillämpar urvals-

kriterierna är totalt 26 kommuner kvar i studien. 
Relevanta data består av insamlad statistik rörande kommunernas energianvändning, och 

ligger till grund för både effektivitets- och förankringsmåtten. En enkätundersökning bland 
tjänstemän som arbetar med det ena eller båda styrmedlen genomfördes under våren 2011 
(n=38). 

De sammanlagda data används för att sätta samman ett antal olika multipla- och 
logregressionsanalyser där vi testar variablerna demografi (D), socioekonomi och politik 
(SEP) samt faktiska resurser (FR) mot variablerna upplevda resurser (UR), tjänstemannens 
intressen (INT), samverkan (SAM) och upplevd organisationsform (UORG). De oberoende 
variablerna (D, SEP och FR) och beroende variablerna (UR, INT, SAM och UORG) testas 
även mot variabeln ”val av åtgärder” och variabeln ”policyutfall”, d.v.s. kommunernas 

implementeringseffektivitet och förankringsgrad.2  

3.1 Beroende variabler 

Handlingsarenan består således av interaktioner mellan grupper bestående av totalt 38 Uk- 
och Ees-tjänstemän från 26 kommuner, vilka fattar beslut om och väljer ut olika åtgärder som 
slutligen formar en mix från det ena eller båda styrmedlen. 

Tjänstemännens uppfattning om den egna organisationens budget, tillgång på personal 
och utrustning ligger till grund för variabeln ”uppfattade resurser” (UR). Variabeln ”Intresse” 
(INT) avser tjänstemännens intressen tolkade i relation till deras uppfattning om de olika 
åtgärdernas nödvändighet och genomförbarhet. Variabeln ”samverkan” (SAM) omfattar de 

                                                
2. Stickprovet är mindre än det rekommenderade antalet för en multipel regression, men representerar å andra sidan 
nästintill hela populationen. Genom att slå ihop de olika värdena (se nedan) till flera större variabler tappas en del av 
den möjliga nyansrikedomen, dock minskar detta även problemet med att stickprovet är för litet (se Brace, Kemp & 
Snegalar [2009]; Field [2009]). 
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olika typer av aktörer (andra tjänstemän, politiker, näringsidkare, medborgare, m.m.) som 
berörda tjänstemän samarbetar med i sin omgivning. Den omfattar även hur ofta samarbetet 
sker och hur berörd tjänsteman värderar samarbetet. Den sista beroende variabeln är 
variabeln ”uppfattad organisation” (UORG), som uttrycker hur den egna organisationen 
upplevs fungera och hur den styrs – platt eller hierarkiskt. Med platt menas i detta samman-
hang att beslutsfattande sker öppet och i överläggningar med berörda tjänstemän. Med 
hierarkisk organisation menas att beslutsfattande sker top-down.  

3.2 Oberoende variabler 

För att avgöra huruvida handlingsarenan påverkas av fysiska, samhälls- och/eller policy-
attribut måste nya variabler skapas utifrån för kommunerna jämförbara data. De fysiska 
attributen utgörs av en ”demografi”-variabel (D). Den består av befolkningstäthet mätt i 
invånare/km2 och tätortsstorlek mätt i tätortens landareal i hektar i relation till kommunens 
totala landareal. Syftet med variabeln är att avgöra om och i så fall vilka likheter och skillnader 
i berörda kommuners befolkningstäthet och tätorts storlek som påverkar kommunernas val 
av åtgärd. För att underlätta denna analys har de 26 kommunerna delats in i olika kategorier 
utifrån befolkningsstorlek: mycket små (upp till 10 000 invånare), små (10 000–20 000 
invånare), medelstora (20 000–40 000 invånare), stora (40 000–80 000 invånare) och mycket 
stora (mer än 80 000 invånare) (Johansson m.fl. 2007). Att dela in kommunerna i olika 
kategorier möjliggör en reflektion över kommunstorlekens påverkan på styrmedelsmixen och 
implementeringen av den. 

Variabeln ”samhällsekonomi och politik” (SEP) samlar olika ekonomiska och politiska 
faktorer under sitt paraply. Den består av arbetslöshet i % (2011), inkomstspridning mellan 
kommuninvånare (GINI-koefficient 2008), antal anmälda brott per 1 000 invånare (2011), 
andel utlandsfödda i % (2011), det politiska styrets styrka i mandat (%) år 2010 och 
valdeltagande (%) i kommunvalet (2010). Valdeltagande indikerar benägenheten hos med-
borgarna att engagera sig i politiken. Därför bör ett högt deltagande tolkas i positiva termer. 
Graden av arbetslöshet i berörda kommuner kan också påverka valet av åtgärder. En 
kommun med många arbetslösa måste kanske göra andra prioriteringar än kommuner med 
lägre arbetslöshet. Inkomstspridningen är ett mått på hur ekonomiskt jämlika olika 
kommuner är. Med GINI-koefficienten tilldelas varje kommun ett värde mellan 1 och 0 
utifrån hur jämn inkomstspridningen är. Siffran 1 betyder att all inkomst går till en och 
samma invånare medan 0 betyder att all inkomst delas exakt lika av alla invånare. Av 
statistiska skäl antar vi att kommuner med en liten inkomstspridning bland sina invånare är 
mindre hämmad i sin styrmedelsimplementering. 

Antalet anmälda brott kan påverka och begränsa en kommuns handlingsalternativ negativt 
i den bemärkelsen att en hög frekvens anmälda brott leder till andra prioriteringar. Vad gäller 
att definiera ”utlandsfödda” är de, enligt Statistiska centralbyrån (SCB), personer som är 
utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk 
bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller 
en inrikes född och en utrikes född förälder. 

Policyvariabeln (FR) består av den tid som respektive tjänstemän har tjänstgjort i 
nuvarande förvaltning (erfarenhet), det faktiska beloppet kommunen har tagit emot i 
energieffektiviseringsstöd och balansräkningen mellan kostnader och intäkter i kommunens 
budget (FR). Avslutningsvis är det viktigt att ta hänsyn till den styrande majoritetens mandat 
då den vittnar om hur stort handlingsutrymme de styrande politikerna har. Vi antar därför att 
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de kommuner som har starka styren kommer att ha lättare att implementera sina åtgärds-
paket.  

3.3 Effektivitetsmått 

Tre temaområden från Uk har valts ut för att ingå i ett anatal multipleregressionsanalyser, 
med utgångspunkt i mätbarhet och prominens. Det betyder att det finns statistik som 
möjliggör en analys av vissa av Uk-programmets temaområden och samtliga Ees-åtgärder. 
Med prominens menas att de tre Uk-temaområden som mäts ligger bland de fyra mest valda 
temaområdena. Det mest valda temaområdet är fysisk planering (FP). Dock är den fysiska 
planeringen så brett definierad att den inte låter sig mätas. Därför har valet fallit på transport 
(T), energieffektivisering i kommunens fastigheter (ENF) och hållbart näringsliv (HN). 
Påpekas bör att samtliga Uk-programmets åtgärder kommer att ingå i den övriga analysen. 

Transport-effektivitetsvariabeln (T) består av fyra mått: 

 Minskning av CO2-utsläpp, ton/invånare (2000–2009). 

 Ökning av andelen miljöbilar (2009–2010). 

 Minskning av körsträckor/invånare/mil/år (2000–2010).  

 Minskning av bilinnehav bland befolkningen (2000–2010).  

Det är i första hand med klimatpåverkan i åtanke som dessa mått har sammanställts. 
Kommunen har ett ansvar för såväl egna som upphandlade transporter. Om en kommun 
minskar sina CO2-utsläpp via ökad andel miljöbilar i sin bilpark, minskar körsträckor och 
totalt bilinnehav betraktas den, och de transportåtgärder den har vidtagit, som effektiva. 

Variabeln energieffektivisering av fastigheter (ENF) består av endast ett mått: 
Slutanvändning av energi i fastigheter inom offentlig verksamhet i MWh (2003–2008). Även 
om detta ligger i tid före Ees kan det visa en trend. 

Hypotesen som genererar detta mått är att om en kommun energieffektiviserar sina 
fastigheter bör det kunna synas i motsvarande minskning av elanvändning mätt i MWh. Vissa 
kommuner har emellertid inte alltid rapporterat sin elförbrukning. Av det skälet har det år 
som ligger närmast i tiden jämförts med det år som berörd kommun har haft högst 
energiförbrukning av de år som rapporterats. 

Variabeln hållbar näringslivsutveckling (HN) består av fyra mått:  

 Antalet miljöcertifierade företag (2002–2012). 

 Andel sysselsatta i miljösektorn i % (2003–2009). 

 Totalt utsläpp av CO2/produktionston – per anläggning, d.v.s. verk, bruk, enskilda 
företag, m.m. (2007–2011). 

 Attityd till företagande (2012). 

Det första måttet gäller antalet företag som har blivit miljöcertifierade (MC) i berörda 
kommuner under det senaste decenniet (2002–2012). Den vanligaste orsaken till att man 
certifierar sitt företag är att strukturera och effektivisera sitt miljöarbete för att kunna visa för 
kunder, intressenter och allmänhet att man aktivt och systematiskt arbetar med att minska sin 
miljöbelastning. De företag som är certifierade är i sin tur skyldiga att ställa miljökrav på sina 
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underleverantörer. Detta leder till att underleverantörerna antingen måste införa ett miljö-
ledningssystem eller, som resultat, riskera att tappa en kund. Vi inser att måttet ifråga inte 
nödvändigtvis betyder att företag faktiskt blivit mer hållbara, men att det finns en intention i 
deras handlande. Hållbart näringsliv kan mätas genom att avgöra hur mycket de 26 
kommunernas respektive miljösektor växer eller minskar. Enligt SCB består miljösektorn av  

aktiviteter som producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller 
återställer miljöförstöring till vatten, luft och jord samt även problem som är relaterade till avfall, 
buller och ekosystem. Detta innefattar även renare teknologier samt varor och tjänster som minskar 
miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning (SCB 2012). 

Så kallade energitekniska företag ryms även inom vår definition av kommunernas miljö-
sektorer. En minskning av totala utsläpp av CO2/ton (i relation till produktion) visar att 
industrin är mer hållbar. Många av våra kommuner har i sitt geografiska område stora 
industrier så som pappersindustri, smältverk och fjärrvärmeverk. Slutligen; en positiv attityd 
till företagande bland politiker, tjänstemän, medborgare, m.fl. vittnar om ett bra och vänligt 
företagsklimat. Om attityden till företagande är negativt hos politiker och tjänstemän är 
möjligheten att öka antalet MC-företag mindre. Antagandet är att en hållbar utveckling av 
näringslivet gynnas om antalet MC-företag ökar samtidigt som miljösektorn expanderar på 
samma gång som CO2/ton per anläggning minskar och attityder till företagande är positiva. 
MC-företag ingår med andra ord inte självklart i miljösektorn. 

Vad gäller kommunens totaleffektivitet ger vi varje kommun ett effektivitetsvärde mellan  
-1,32 och 2,30. Dessa värden har använts för att tilldela de olika åtgärderna värden utifrån hur 
framgångsrika kommunerna som valt dem varit. Till exempel, om åtgärd X har valts av tre 
kommuner med värdena -0,75, 0,5 och 1,12 så tilldelas den åtgärden värdet 0,87 (-0,75 + 0,5 
+ 1,12). Samma gäller om en kommun valt åtgärder med värdena -2, -1, 1,24 och 4. Då får 
den kommunen det förväntade värdet 2,24. Detta värde jämförs sedan med kommunens 
uppnådda effektivitetsvärde. 

3.4 Förankringsmått 

Det är osäkert om graden av ett styrmedels förankring kan låta sig fångas eller mätas i 
kommunpolitiken, det vill säga i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. För att ta ett 
exempel: Om en transportåtgärd ska genomföras kan det vara viktigt, inte minst ur 
mätbarhetssynpunkt, att åtgärden nämns eller diskuteras av politikerna i kommunens 
demokratiska fora. Om den inte gör det kan vi inte heller utgå ifrån att den aktuella åtgärden 
har förankrats, men om den nämns exempelvis i kommunfullmäktiges protokoll vittnar det 
om politisk förankring. 

Det mått som används i denna variabel är därför antalet omnämningar i kommun-
fullmäktige- och kommunstyrelseprotokoll. Ett slumpmässigt urval genomfördes av alla de 26 
kommunernas protokoll för åren 2008, 2011 och 2012. Sammanlagt 1 234 protokoll fanns 
tillgängliga för analys. En tredjedel av dessa (412) valdes slumpmässigt för textanalys. 
Nyckelordsträffar delades in i primära, sekundära och tertiära kategorier. Om en transport-
åtgärd nämndes direkt i protokoll, det vill säga förknippad med programmet Uk- och/eller 
Ees-åtgärder, betecknas träffen som primär. Om endast temaområdet som åtgärden riktas 
mot nämns betraktas träffen som sekundär. Tertiära träffar handlar om träffar som vittnar 
om generellt arbete med transporter utan att nämna specifika åtgärder.   
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3.5 Idealtypiska styrmedelsmixar 

Då vi vet vilka åtgärder kommunerna väljer kan vi börja skissa på idealtypiska styrmedels-
mixar. En ”chi två-test”, d.v.s. en test av huruvida det finns en signifikant skillnad mellan 
kommunernas effektivitet och deras val av åtgärd, visar om vald åtgärd är mer eller mindre 
slumpmässig eller inte (se Bilaga E). Utifrån denna analys kan vi avgöra vilka kommuners 
faktiska styrmedelsmixar som är effektiva och förankrade och vilka som inte är det. Med 
denna kunskap kan vi slå fast vilka kommuners styrmedelsmixar som är framgångsrika.  

3.5.1 Vetenskaplighet 

Överensstämmelsen mellan den teoretiska definitionen av en av våra variabler och den 
operationella definitionen som styr vår datainsamling låter sig inte mätas direkt. Ett sätt att nå 
en hög validitet är att hålla oss till redan beprövade modeller (i det här fallet Ostroms IAD-
ramverk) och att jämföra våra variabler och indexvariabler (indikatorer) med andra liknande 
indikatorer (Ostrom 1994; Rova 2004; Imperial & Yandle 2005; Sannderstedt 2001; Fell, T. 
2011). Då mätningar av samma fenomen kommer att upprepes i 26 kommuner kan 
reliabiliteten anses vara god.  
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4 Analys 

Undersökningen inleds med att för det första analysera de 38 respondenternas erfarenhet av 
och syn på styrmedlen. För det andra ska kommunerna i olika steg kopplas till ett av de fyra 
policyutfallen. Antagandet är att de kommuner som placeras i matrisens första fält är fram-
gångsrika eftersom ett antal olika redan beskrivna faktorer har gynnat dem (se Tabell 5). 
Faktorerna betonar vikten av 

 de åtgärder som ingår i styrmedelsmixen 

 de olika kommunernas attributs påverkan på val av åtgärder och policyutfall 

 de olika tjänstemännens uppfattningars och omständigheters påverkan på val av 
åtgärder och policyutfall 

 slutsatser 

 diskussion. 

4.1 Kommunurvalet 

Det framgår nu att 26 kommuner ingått i antingen den första och/eller den andra etappen av 
Uk-programmet och numer i tredje ettappen, samt har erhållit Ees. Dessa 26 kommuner och 
tjänstemän kommer att utgöra huvudfokus i vår analys. I Tabell 4 är kommunerna sorterade 
efter storlek.  

Tabell 4. Kommuner indelade i fyra kategorier utifrån befolkningsstorlek (n=26) 

Kommuner som ingår i fallstudien 

Hagfors (V) 

Säffle/Åmål (Bö) 

Tranås (B) 

Alvesta (B) 

 

Mora (Bö) 

Sala (V) 

Nybro (V) 

Ulricehamn (B) 

Falköping (Bö) 

Strängnäs (Bö) 

Vänersborg (B) 

Piteå (V)  

Nyköping (V)  

Örnsköldsvik (V) 

Sundsvall (B) 

Huddinge (B) 

Eskilstuna (V) 

Borås (V) 

Karslskorna (B) 

 

Lund (B) 

Jönköping (B) 

Helsingborg (B) 

Norrköping (V) 

Örebro (Bö) 

Västerås (V) 

Uppsala (B) 

10 000–20 000 20 000–50 000 50 000–100 000 100 000–200 000 

B = borgerligt styre; V = vänsterstyre; Bö = blocköverskridande styre. Statistiken längst 

ned är invånarantal.  
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Den geografiska och demografiska spridningen bland kommunerna varierar mellan små 
glesbygds- och stora befolkningstäta kommuner. För att underlätta denna analys har de 26 
kommunerna delats in i olika kategorier efter befolkningsstorlek: mycket små (0–10 000 
invånare), små (10 000–20 000 invånare), medelstora (20 000–40 000 invånare), stora 
(40 000–80 000 invånare) och mycket stora (80 000+ invånare) kommuner (Johansson m.fl. 
2007). För att underlätta för studien väljer vi dock ett lägre antal kategorier (se Tabell 4). Att 
dela in kommunerna i olika kategorier möjliggör en reflektion över hur mycket 
kommunstorleken påverkar energipolitik och dess utformning.  

 

Figur 2. Kommuner som ingår i undersökningen 
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Majoriteten av kommunerna är klassificerade som antingen stora kommuner (Piteå, 
Nyköping och Örnsköldsvik) eller mycket stora (Sundsvall, Eskilstuna, Huddinge, Borås, 
Lund, Jönköping, Helsingborg, Norrköping, Örebro, Västerås och Uppsala), vilket innebär 
att de har mer än 40 000 invånare. Sex av dem (Mora, Sala, Ulricehamn, Falköping, Strängnäs 
och Vänersborg) går under benämningen medelstora kommuner medan fem (Hagfors, Säffle, 
Tranås, Alvesta och Nybro) anses vara små. Några mycket små kommuner finns inte med (se 
Tabell 4). 

Figur 2 visar att det endast finns tre Norrlandskommuner (Piteå, Örnsköldsvik och 
Sundsvall) med i undersökningen. I den bemärkelsen är spridningen skev. Å andra sidan är 
det så att de flesta kommuner som tillhör programmet Uthållig kommun ligger söder om 
Norrland. Kommunurvalet är således inte helt geografiskt och demografiskt representativt för 
samtliga kommuner som ingår i Uk eller för riket som helhet (se Figur 3). 

 

Figur 3. Kommunernas befolkningsmängd 2011 

Om vi jämför befolkningsstorlekarna i urvalets kommuner med Sverige i helhet så ser vi en 
kraftig överrepresentation av stora och mycket stora kommuner samt en avsaknad av små 
och mycket små. Figur 3 visar det att stora kommuner har en högre tendens att delta i dessa 
projekt och därigenom även en antydan till att befolkningsmängden även kan påverka 
framgångsgraden. 

4.2 Generellt om kommuntjänstemännen 

Könsfördelningen bland tjänstemännen är jämn; 20 kvinnor och 18 män. Samtliga arbetar 
antingen med programmet Uk och/eller Ees. Trots att åldersspridningen bland respondent-
erna är bred är erfarenhetsgraden låg. Endast 30 % av samtliga respondenter uppgav att de 
tjänstgjort i mer än ett år på sina respektive förvaltningar. Merparten arbetar antingen på ett 
kommunledningskontor eller på en av kommunernas miljöförvaltningar. 

De tre vanligast förekommande titlarna bland respondenterna är miljöstrateg (9 st.), 
miljösamordnare (4 st.) och klimatsamordnare (4 st.). Dessa titlar vittnar om energi- och 
klimatpolitikens slagkraft i kommunsammanhang. Merparten av respondenterna (64 %) 
uppgav att de lägger ner endast mellan fem och tio procent av sin tid på att arbeta med det 
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ena eller båda styrmedlen. Nästan 40 % av tjänstemännen arbetar i någon grad med åtgärder 
inom ramen för Uk och/eller Ees. 

En stor minoritet bland tjänstemännen (32 %) ansåg sig inte vara tillräckligt informerad 
angående Ees, och nästan hälften (49 %) hade helt eller delvis velat se ändringar i valet av 
åtgärder. Trots detta anser 78 % av tjänstemännen sig helt eller delvis ha påverkat processen 
som föregick valet av åtgärd.  

 

Figur 4. Andel tjänstemän som anser att åtgärderna är nödvändiga 

Till detta kommer att hela 80–90 % av tjänstemännen anser i varierande grad att de åtgärder 
som följer från Uk och Ees är nödvändiga och tillräckligt ambitiösa (se Figur 4). Styrmedlen 
har således legitimitet bland tjänstemännen. 

 

Figur 5. Andel tjänstemän som anser att den egna kommunen 
kan genomföra valda åtgärder 

Legitimiteten till trots är det endast sex tjänstemän som anser att de kan uppnå målen med 
åtgärderna helt. Sexton tjänstemän anser att de har goda chanser att uppnå målen, medan tio 



En framgångsrik styrmedelsmix? 

Mälardalens högskola 35 

tjänstemän visar en viss tveksamhet och två inte alls tror att det går (Figur 5). Det är därför 
viktigt att förena tjänstemännens syn på vad som är nödvändigt och vad som är möjligt i 
analysen av huruvida tjänstemännens intressen påverkat val av åtgärd och policyutfallet. 

4.3 En framgångsrik styrmedelsmix 

Vi har valt att definiera en framgångsrik styrmedelsmix utifrån två aspekter: antalet åtgärder 
en kommun väljer att arbeta med och vilka typer av åtgärder som har valts. Det innebär 
teoretiskt att varje styrmedelsmix kommer att vara unik och kan leda till olika policyutfall. I 
enlighet med en chitvå-test har vi använt ett totaleffektivitetsmått och förankringsmått (se 
Bilaga E). Vi har fetmarkerat de åtgärder som med hög sannolikhet associeras med ineffektiva 
policyutfall (Tabell 5). Valet kommunerna gjort analyseras och placeras i tabellen utifrån hur 
väl de når målen. Om de är effektiva hamnar de i fälten 1 och 2. Om de är både effektiva och 
har väl förankrade val hamnar de i fält 1 och så vidare. 

Alla åtgärder är sorterade efter hur effektiva kommunerna är vad gäller 1) energi-
effektivisering av fastigheter, 2) transport och 3) hållbart näringslivsutveckling. Dock är det 
uppenbart att inte alla kommuner har valt att arbeta med någon eller några av dessa åtgärder. 
Det är viktigt att påpeka att om en kommun inte väljer en, två eller tre av dessa Uk-
temaområden kan det bero på att de redan har eller håller på att genomföra dem. Det kan 
vara så att effektiva kommuner väljer andra åtgärder än vad de är bra på. Denna hypotes 
gäller de kommuner som har valt en styrmedelsmix från det ideala fältet hög/hög (se nedan). 

Förutom införandet av biogas i kollektivtrafiken eller upprättande av energi- och klimat-
strategier är det inköp eller uthyrning av energieffektiv utrustning och/eller utbyte eller 
modifiering av befintliga byggnader som de framgångsrika kommunerna väljer att jobba med. 
Dessa kommuner väljer från ett jämnt utbud av åtgärder från båda styrmedlen i fältet 
hög/hög. Det visar sig att vissa kommuner trots att de redan innan stödet är effektiva på att 
implementera båda ENF och transportåtgärder ändå väljer att fortsätta jobba med dessa 
temaområden. Det kan bero på att de just har blivit effektiva eller av andra skäl måste 
fortsätta med detta arbete. Noterbart är att inga effektiva kommuner har valt att arbeta med 
HN. Vår hypotes är att små borgerliga kommuner redan är effektiva inom HN och att stora 
vänsterstyrda (industri-)kommuner har ett starkt behov av att simulera näringslivet, men 
finner det svårt.  
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Tabell 5. Typer av Uk- och Ees-åtgärder kopplade till fyra policyutfall (n=17) 

 Grad av effektivitet 

Låg Hög 

G
ra

d
 a

v
 f

ö
ra

n
k

ri
n

g
 

H
ö

g
 

(3) 

Hållbar näringslivsutveckling (HN), 

Fysisk planering (FP), 

Transport (T),  

Energi- och klimatstrategier (EKS),  

Trygg Värme (TV),  

Energieffektivisering av fastigheter (ENF),  

Biogas (Bio),  

Belysning (BL),  

Köp in/hyr ut energieffektiva byggnader (e3),  

Byta ut/modifiera befintlig utrustning (e4), 

Finansieringsinstrument (e1), 

Inköp av energieffektiv utrustning (e2), 

Inköp utrustning med energieffektiv  

användning (e5),  

Utnyttja energibesiktningar (e6) 

(1) 

Fysisk planering (FP),  

Biogas (Bio),  

Energi- och klimatstrategier (EKS),  

Köp in/hyr ut energieffektiva byggnader (e3),  

Byta ut/modifiera befintlig utrustning (e4) 

L
å

g
 

(4) 

Hållbar näringslivsutveckling (HN),  

Köp in/hyr ut energieffektiva byggnader (e3), 

Byta ut/modifiera befintlig utrustning (e4), 

Fysisk planering (FP),  

Transport (T),  

Inköp av energieffektiv utrustning (e2), 

Energi- och klimatstrategier (EKS), 

Finansieringsinstrument (e1),  

Inköp utrustning med energieffektiv 
användning (e5),  

Belysning (BL),  

Trygg värme (TV),  

Utnyttja energibesiktningar (e6), 

Energieffektivisering av fastigheter (ENF), 

Biogas (Bio) 

(2) 

Köp in/hyr ut energieffektiva byggnader (e3) 

Fysisk planering (FP),  

Transporter (T),  

Energieffektivisering av fastigheter (ENF),  

Skola och beteende (SK),  

Belysning (BL),  

Biogas (Bio),  

Utnyttja energibesiktningar (e6), 

Finansieringsinstrument (e1), 

Byta ut/modifiera befintlig utrustning (e4), 

Inköp av energieffektiv utrustning (e2) 

De näst bästa styrmedelsmixarna utgörs av sammanlagt elva åtgärder som återfinns i fält 2. 
Dessa kommuner har valt att jobba med fler åtgärder än sina kollegor i det första fältet. Det 
finns även en rangordning att ta hänsyn till här. Rangordningen gör gällande att en Ees-åtgärd 
(e3) prioriteras högst av både Uk-temaområden och andra Ees-åtgärder (se Tabell 5). I övrigt 
är det generellt Uk-temaområden som prioriteras i detta fält. Framförallt prioriteras transport, 
fysisk planering, energieffektivisering av fastigheter och skola och beteende (se Tabell 5). 
Dessa kommuner väljer en styrmedelsmix från sex Uk-temaområden och fem Ees-åtgärder. 
Endast en åtgärd i detta fält, e2, associeras med ineffektiva policyutfall. 

I tredje fältet finns flest antal åtgärder (14). Dessa kommuner satsar mest på hållbar 
näringslivsutveckling, det i särklass svåraste temaområdet från Uk-programmet att 
implementera. Av Ees-åtgärderna är det e3 som rankats högst, men prioriteras inte över Uk-
temaområdena. 
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I det fjärde fältet är återigen hållbar näringslivsutveckling den vanligaste åtgärden. Detta 
fält avviker från de andra eftersom dessa kommuner prioriterar Ees-åtgärder framför Uk-
temaområdena. I detta och även det tredje fältet finns att välja från samtliga åtgärder 
kommunerna har svårt att implementera. För att sedan kunna avgöra hur kommunernas 
faktiska styrmedelsmixar ser ut i relation till policyutfall ska vi nu placera in kommunerna i 
fyra fält som motsvarar de fält som redovisades i Tabell 5. 

4.3.1 Kommunernas placering i respektive fält 

Med utgångspunkt från Figur 6 kan vi placera in kommunerna i ett av fyra fält: hög grad av 
effektivet/hög grad av förankring (fält 1), hög grad av effektivitet/låg grad av förankring (fält 
2), låg grad av effektivitet/hög grad av förankring (fält 3) och låg grad av effektivitet och låg 
grad av förankring (fält 4). Dessa fyra fält och kommunernas relativa positioner till varandra 
ger oss en mer nyanserad bild av kommunerna i relation till policyutfallen. 

Totalt ligger 15 av de 26 kommunerna under medelvärdet för totaleffektivitet medan nio 
ligger över. Totalt har sju av 16 kommuner en hög förankringsgrad (se Figur 6). Dataanalysen 
visar alltså att två kommuner (Tranås och Huddinge) kan betecknas som framgångsrika, d.v.s. 
är både effektiva och förankrade i genomförandet av valda åtgärder (se Tabell 6). Det fält 
som Tranås och Huddinge återfinns i kan betraktas som idealet i sammanhanget. 

Vad gäller det andra och fjärde fältet kan det till exempel konstateras att Falköping, 
Vänersborg och Ulricehamn har valt en styrmedelsmix som ligger nära gränsen för hög 
effektivitet. Detsamma gäller ett antal kommuner i det sämsta och fjärde fältet; Vänersborg, 
Örebro, Nybro och Ulricehamn som alla har valt styrmedelsmixar som ligger nära gränsen 
för hög förankring, men har låg grad av effektivitet. 

Av samtliga kommuner är det Säffle/Åmål (betecknad som Säffle i figuren), Strängnäs (fält 
2), Tranås och Huddinge (fält 1) samt Alvesta (fält 2) som har valt de styrmedelsmixar som är 
i särklass lättast att implementera. Medan Nyköping (fält 3), Tranås (fält 1), Sundsvall (fält 3) 
och Huddinge (fält 1) är de kommuner som lättast förankrar sina åtgärder i kommun–
politiken. 
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Figur 6. Graden av kommunernas åtgärdseffektivitet och förankring i politiken (n=26) 
Medelvärdet för den totala effektiviteten är (ENF+T+HN)/3) 2,4 (standardavvikelse 1,9) 

och för totala förankringen är (ENF+T+HN)/3) är 18,3 (standardavvikelse 5,9) 

Fyra kommuner (Mora, Sala, Jönköping och Falköping) har valt åtgärder som ligger alla i 
gränszonen mellan låg och hög effektivitet. De kommuner som har de mest förankrade 
styrmedlen går att finna i fält 1 och 3. Dessa är Nyköping, Tranås, Sundsvall och Huddinge. 
Frågan nu är: Varför har vissa kommuner varit framgångsrika med att sätta samman och 
implementera en styrmedelsmix medan andra inte varit det? Först ska vi förena de olika 
fältens styrmedelsmixar med kommunerna i samma fält. Vi kommer även att rangordna 
kommunerna utifrån deras relativa position i Figur 6. 

4.3.2 Kommunernas styrmedelsmixar i relation till policyutfall 

I Tabell 6 visas de olika fältens åtgärder i de mixar som har valts av kommunerna. Av de 24 
kommunerna har 20 valt en mix av åtgärder från båda styrmedlen. Huddinge, Strängnäs, 
Hagfors och Ulricehamn har i skrivande stund enbart valt åtgärder från ett styrmedel – Uk-
programmet. De 24 kommunerna valde tillsammans (fram till 2010) sammanlagt 130 åtgärder 
att jobba med. Av dessa valdes 80 åtgärder från programmet Uk och 50 från Ees. 
Medelvärdet för antalet valda åtgärder för samtliga kommuner är 5,4. Medelvärden för valda 
åtgärder i första och andra fälten är 2,4 respektive 5,0. I tredje och fjärde fälten är 
medelvärdet 6,5 och 5,7 valda åtgärder. De effektiva fälten har tillsammans ett medelvärde på 
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4,44 och de ineffektiva fälten har ett medelvärde på 6,0. Med andra ord ligger de effektiva 
kommunerna under medelvärdet för antalet valda åtgärder. Bland de effektiva kommunerna 
har fem prioriterat Ees-åtgärden e3 över andra åtgärder. Tabell 6 visar hur åtgärder från de 
båda styrmedlen fördelas bland kommunerna, d.v.s. vilka faktiska styrmedelsmix varje 
kommun har valt i relation till deras grad av effektivitet och förankring. Vi vet dock vilken 
relativ placering varje kommun har i sina respektive fält (se Figur 6). 

Huddinge och Tranås är de enda av samtliga kommuner som båda har en styrmedelsmix 
med en hög grad av effektivitet och förankring. Båda kommunerna har valt få antal åtgärder 
och har dessutom inte valt från några av åtgärderna som associeras med ineffektiva 
policyutfall (se Tabell 6). Av de sju styrmedelsmixarna i fält 2 är det endast 4 som överstiger 
antalet åtgärder som valts av Tranås (4). Det kan förklara varför dessa kommuner väljer 
ineffektiva styrmedelsmixer. Dock har Alvesta, Strängnäs och Uppsala valt lika få åtgärder att 
arbeta med som kommunerna i fält 1. Uppsalas effektivitet påverkas av valet av e2. Dock kan 
inte Strängnäs och Alvestas styrmedelseffektivitet förklaras av varken antal eller typ av 
åtgärder.  

Tabell 6. Kommunernas styrmedelsmixar fördelade i fyra fält (n=24) 
Rangordning från höger till vänster efter mest och minst valda åtgärder (med de mest 
sannolikt ineffektiva åtgärder i fetstil) med de mest effektiva kommunerna högst upp i 
fältet 

 Grad av effektivitet 

Låg Hög 

G
ra

d
 a

v
 f

ö
ra

n
k

r
in

g
 

H
ö

g
 

(3) 

Falköping (HN, e3, e4) 

Örnsköldsvik (HN, FP, e3, e1) 

Lund (FP, EKS, BL, e3, e4, e1, e2, e5) 

Sundsvall (HN, FP, T, e3, e4, e2, e5, e6) 

Helsingborg (HN, e3, TV, ENF, SK, e6) 

Nyköping (HN, FP, T, EKS, TV, bio, e4, e1,e2, e5) 

(1) 

Tranås (Bio, EKS, e3, e4) 

Huddinge (FP) 

  

L
å
g
 

(4) 

Borås (FP, Bio, BL, SK, e2, e5) 

Eskilstuna (HN, e3, e4, FP, EKS, BL, e1, e6) 

Hagfors (HN, T, ENF) 

Norrköping (HN, EKS, BL, TV, e4, e2) 

Nybro (HN, T, EKS, BL)  

Ulricehamn (HN, FP) 

Vänersborg (T, TV, e3, e4)  

Västerås (HN, FP, T, ENF, Bio, SK, e3, e2, e4)  

Örebro (FP, T, EKS, e3, e4, e2, e1, e5, e6) 

(2) 

Säffle/Åmål (e3, T, ENF, SK, Bio, e6) 

Strängnäs (T, ENF) 

Alvesta (e3, FP, T, e6) 

Jönköping (e3, FP, T, ENF, SK, BL, e6) 

Mora (e3, FP, T, ENF, SK, BL, e1,) 

Sala (e3, FP, ENF, EKS, BL, e4) 

Uppsala (Bio, e1, e2) 

I tredje fältet har samtliga kommuner, Lund undantaget, valt att arbeta med hållbar 
näringslivsutveckling (HN). Lund har dock valt de svåra e2 och e5 och med hela nio åtgärder. 
Dock är styrmedelsmixarna välbalanserade till skillnad från de i fjärde fältet. Skillnaden mellan 
det tredje och fjärde fältet är att HN har en hög grad av förankring i det förra fältet. 
Falköping och Örnsköldsvik är på randen att lyckas med hållbar näringslivsutveckling. 

Örebro är den enda kommunen som har valt tre temaområden från Uk och samtliga (!) 
Ees-åtgärder. Västerås har däremot valt flest åtgärder från Uk, nämligen sex stycken och 
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kombinerat dessa med e2, e3 och e4. Hagfors, Nybro och Ulricehamn har vid analysens 
genomförande inte valt några Ees-åtgärder alls, utan arbetar med två till fyra Uk-
temaområden. En hypotes till varför dessa kommuner väljer så många åtgärder är att fler än 
en implementeringsorganisation är inblandad. Påpekas bör dock att kommuner som arbetar 
med ett temaområde som associeras med både hög grad av effektivitet har stor potential att 
öka den egna effektiviteten, då problemet inte ligger i åtgärden i sig. Kommuner som tillhör 
denna grupp är Örebro, Vänersborg, Borås och Lund. 

Nio kommuner har valt styrmedelsmixar som är lätta att implementera och 15 kommuner 
har valt styrmedelsmixar som av olika skäl är svåra att implementera. Endast två av 
kommunerna som lyckats implementera sina styrmedelsmixar har en hög grad av förankring, 
medan sex av de kommuner som ännu inte är effektiva har en hög grad av förankring (se 
Tabell 6). Nio av kommunerna som ingår i analysen har varken lyckats förankra eller effektivt 
implementera den mix av åtgärder de har valt. 

4.4  Val av åtgärder 

Vi kan nu resonera oss fram till ett antal förväntningar på kommunernas val av åtgärder (se 
Tabell 6). För det första vet vi att kommuner som har valt fler åtgärder än sina kollegor i 
fälten 1 och 2 inte uppnått hög effektivitet, det vill säga, har svårt att implementera vissa 
åtgärder. Av det skälet kan vi förvänta oss att kommuner som valt flest åtgärder har störst 
problem med att implementera dem. För det andra vet vi att kommunerna i fälten 3 och 4 har 
prioriterat uteslutande hållbar näringslivsutveckling. Avslutningsvis kan vi också slå fast att 
kommunerna i fält 3 och 4 också har valt fler Ees-åtgärder att genomföra än sina kollegor i de 
mer framgångsrika fälten. Återigen verkar antalet valda åtgärder spela roll, men även typ av 
åtgärd. Vi ska nu testa om dessa påståenden stämmer. 

Vi kan med signifikans dra slutsatsen att det finns ett faktiskt samband mellan antalet 
åtgärder som kommunerna väljer i sin mix av styrmedel och policyutfallens totaleffektivitet. 
Ju färre åtgärder kommunerna väljer att genomföra desto effektivare blir de i sina strävanden 
(se Tabell 7). Det innebär även att det finns en kvantifierbar gräns för hur många åtgärder en 
framgångsrisk styrmedelsmix kan bestå av. 

Det kan konstateras att hållbar näringslivsutveckling är ett temaområde som aldrig 
implementerats effektivt. Av detta och andra skäl har vi delat på indexvariabeln för att avgöra 
om det är attityder till företagande, utsläpp av CO2, andel nyanställda i miljösektorn (%), eller 
antalet nymiljöcertifierade företag, eller en kombination av dessa som korrelerar med låg grad 
av totaleffektivitet.  
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Tabell 7. Sambandet mellan andelen nyanställda 
(%) i miljösektorn och antalet valda 
åtgärder 

Variabel B SE B β   

Antal åtgärder -,554 ,184 -,554** Adj. R2 0,235 

Förankring  ,102 ,184  ,102 Df. 2/23 

    p. 0,023 

**p< 0,01   

Statistiken avslöjar ett negativt samband (-,554) mellan andeln nyanställda och antal åtgärder 
respektive kommun väljer att implementera. Det vore absurt att tro att en ökning av 
nyanställa i mijösekorn leder till en motsvarande ökning i antalet åtgärder som 
tjänsetemännen genomfört. Med andra ord kan vi utgå ifrån att för varje ytterligare åtgärd 
berörda kommuntjänstemän själva väljer, eller får i uppdrag att genomföra, kommer andelen 
(%) som nyanställs av företag inom miljösektorn att minska (se Tabell 7). Det är överlag stora 
kommuner som Helsingborg, Västerås, Eskilstuna, Sundsvall, Örebro, m.fl. som har 
krympande miljösektorer i arbetskraft mätt och det kan delvis förklaras av egna framgångar. 
Logiken här är att kommunens hållbarhets- och energieffektiviseringsarbete leder på ett eller 
annat sätt till en förbättrad miljö. En naturlig följd av en sådan utveckling är att miljösektorn 
minskar. 

Det visar sig även att kommunerna med flest antal anmälda brott per 1 000 invånare är de 
som också väljer flest antal åtgärder (se Tabell 8). Rimligen kan ett samband vara att de 
kommuner (oftast de stora) där det begås många brott även har stora förvaltningar och oftast 
är de som har råd att genomföra berörda åtgärder. Det vore dock naivt i detta fall att utgå 
ifrån antagandet att om antalet anmälda brott minskar kommer även antalet valda åtgärder att 
minska, samtidigt som kommunens implementeringsförmåga effektiviseras. 

Tabell 8. Sambandet mellan antal brott per 
1 000 invånare och antalet valda 
åtgärder 

Variabel B SE B β   

Anmälda brott ,988 ,272 ,988** Adj. R2  0,388 

**p< 0,01   

Brott förekommer i såväl glesbygdskommuner som i kommuner med hög tätortsdensitet. 
Tabell 8 visar att det oftast är stora kommuner med stort antal anmälda brott som väljer flest 
antal åtgärder att implementera. Denna utveckling är olycklig, då Tabell 9 visar att 
totaleffektiviteten missgynnas av att dessa kommuner väljer för många åtgärder. Av tabellen 
framgår att 16 % av kommunernas totaleffektivitet förklaras av få valda åtgärder.  
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Tabell 9. Sambandet mellan antalet valda 
åtgärder och totaleffektivitet 

Variabel B SE B β   

Antal åtgärder -,480 ,194 -,480* Adj. R2 0,155 

Förankring ,010 ,194 ,010   

*p< 0,05   

Det är därför kommuner i fält 1 och fält 2, de som har valt högst sju åtgärder, i större 
utsträckning kan associeras med en hög grad av totaleffektivitet och en ökande miljösektor än 
de som har valt fler åtgärder (se Tabell 6). De kommuner som arbetar med transportåtgärder 
är även de kommuner som minst förankrar valda åtgärder i sina respektive kommun-
fullmäktigen och -styrelser (se Tabell 10). 

Tabell 10. Sambandet mellan grad av för-
ankring och val av åtgärd 

Variabel B SE B β   

Antal åtgärder   ,025 ,199   ,025 Adj. R2 0,107 

Förankring -,432 ,199 -,432*   

*p< 0,05  

Tabell 10 antyder att de kommuner som arbetar med transportåtgärder inte ser något behov 
av att förankra åtgärden. Det kan också vara så att de kommuner som normalt är effektiva på 
att genomföra transportåtgärder (kommuner med låg densitet) inte behöver förankra dessa 
åtgärder då de är välkända och redan välförankrade. 

 

Figur 7. Samband mellan åtgärdsval och SEP, HA och policyutfall 

Få valda åtgärder förklarar 16 % av kommunernas åtgärdsimplementeringseffektivitet. En 
hög andel brott förklarar 39 % av ökningen i antalet valda åtgärder, som i sin tur förklarar 



En framgångsrik styrmedelsmix? 

Mälardalens högskola 43 

23,5 % av ökningen i kommunernas miljösektor och förklarar 16,7 % av tjänstemännens 
ökande intresse för valda åtgärder. Valet av hållbar näringslivsutveckling förklaras till 22 % av 
god tillgång resurser (båda upplevd och faktiskt). Valet av e4, å andra sidan, handlar 
uteslutande om tjänstemannens intressen. 

Avslutningsvis kan genomförandet av transportåtgärder förklaras av brist på förankring (se 
Figur 7). Det vill säga, trots att transportåtgärder inte alltid är förankrade i kommun-
fullmäktige och -styrelse är berörda förvaltningar ändå effektiva på att implementera dem 
(sambandet förklarar 11 % av denna effektivitet). Modellen alstrar en del antaganden som nu 
kan prövas på kommunerna indelade efter de fält de finns i (se Figur 7). Framgångsrika 
kommuner 

 har ett lågt antal brott per 1 000 invånare 

 väljer få åtgärder att implementera 

 har tjänstemän med låg grad av intresse för HN 

 har tjänstemän med knappa upplevda resurser. 

Huddinge och Tranås, som finns i matrisens första fält, har det gemensamt att de är duktiga 
på att genomföra transportåtgärder, energieffektivisera kommunägda fastigheter och på att 
driva en hållbar näringslivsutveckling. Kanske är det därför de inte valt dessa åtgärder. 
Samtliga åtgärder som valts av dessa två kommuner har även valts av de andra kommuner 
som har visat sig vara effektiva på att implementera. 

Medan Tranås har litet antal anmälda brott har Huddinge ett högt antal och avviker därför 
från modellen. Dock har båda kommunerna tjänstemän som, i linje med modellen, uppvisar 
ett svalt intresse och lite resurser för att genomföra valda åtgärder. 

Fyra av kommunerna (Jönköping, Mora, Sala och Säffle/Åmål) i det andra fältet har valt 
en mer balanserad, men mindre förankrad styrmedelsmix. Dessa kommuner har alla valt sex 
till sju åtgärder i sina respektive styrmedelsmixar (se Tabell 8). Samtliga kommuner uppvisar 
låg eller genomsnittlig brottslighet, och helt i linje med modellen visar även deras tjänstemän 
ett svalare intresse och mindre tillgång till resurser för genomförande av valda åtgärder. Helt i 
linje med modellen har inga av kommunerna i det första eller andra fältet valt temaområdet 
HN. 

De tre största kommunerna i tredje fältet (Helsingborg, Lund och Sundsvall) är typiska för 
sin grupp. Falköping och Örnsköldsvik har valt tre respektive fyra åtgärder, vilket är minst till 
antalet inom gruppen. Dock har båda utan framgång valt att arbete med HN. I det här fallet 
är det inte antalet åtgärder som spelar roll utan typ av åtgärd, brottslighet och tjänstemännens 
intresse samt tillgång till resurser. De flesta av kommunerna i tredje och fjärde fältet ligger 
över genomsnittet för brott per 1 000 invånare. Kommunerna i dessa fält har överlag, och 
enligt modellen, en positivare inställning till genomförandet. 

Vi vet nu varför mer än hälften av kommunerna som ingår i undersökningen väljer för 
många åtgärder och i synnerhet HN och e4. Det är även viktigt att påpeka att demografi och 
budget inte påverkar val av antal eller typ av åtgärder. Inte heller låter sig kommunernas val 
av åtgärder påverkas av samverkan, kommunens organisationsmodell och/eller tjänste-
männens egen förvaltnings sätt att organisera sin verksamhet.  
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4.5 Betydelsen av kommunernas attribut  

Vi vet nu att antalet åtgärder och typ av åtgärd spelar en signifikant roll för kommunens 
förmåga att framgångrikt implementera vald styrmedelsmix. Förutom att avgöra hur de olika 
institutionella faktorerna påverkar varandra och policyutfallen måste vi även förklara varför 
kommuner väljer olika styrmedelsmix. Därför ska vi nu avgöra om och i vilken utsträckning 
en kommuns olika attribut så som demografi, socioekonomi, politik och tillgång till resurser 
påverkar dess val av åtgärd och/eller policyutfall. Vi kan utifrån Tabell 6 förvänta oss att små 
glesa kommuner är mer framgångsrika än stora täta kommuner. Av det skälet har vi valt att 
dela in demografi i å ena sidan kommunens befolkningsstorlek och å andra sidan kommunens 
befolkningstäthet, d.v.s. invånare per kvadratkilometer. En fördel med ett sådant mått är att 
vi kan fånga in alla fyra teoretiska kategorier av kommuner; a) stor-tätbefolkad, b) liten-
glesbefolkad, c) stor-glesbefolkad och d) liten-tätbefolkad. 

4.5.1 Demografi och signifikanta samband  

Innan vi fortsätter behövs ett klargörande av de två begreppen som ingår i Tabell 11. För det 
första handlar befolkningstäthet om antalet boende per m2 i relation till kommunens 
befolkningsmängd. För det andra är densitet ett mått på boendeytan (m2) i relation till 
kommunen storlek mätt i km2. Ett antagande som vår modell vilar på är att densitet och 
befolkningstäthet direkt och indirekt spelar roll för en kommuns policyimplementering. Inget 
signifikant samband upptäcktes dock mellan hög densitet och ökning av nymiljöcertifierade 
företag (se Tabell 11). Det kan helt enkelt vara så att kommuner med mycket tätbebyggelse 
(oftast de stora kommunerna) är mera attraktiva för miljöföretag att etablera sig i.  

Tabell 11. Samband mellan densitet och 

ökning av miljöcertifierade företag 

Variabel B SE B β   

Befolkning ,362 ,179 ,362 Adj. R2 0,328 

Densitet ,411 ,179   ,410*   

*p< 0,05 

Medelvärdet för befolkningstätheten bland de 26 kommunerna är 96,2. En kommun som har 
stor befolkning och hög grad av densitet är Huddinge (742,4), medan den mest glesbolkade 
kommunen är Hagfors (6,8). I det här fallet ökar antalet nymiljöcertifierade företag i 
kommuner med hög grad av densitet, som till exempel Huddinge, Helsingborg och Lund. 
Nästan en tredjedel (R2 = 0,33) av ökningen av nymiljöcertifierade företag förklaras av 
kommunens densitet. Ju mer tätort, desto fler företag generellt och därför fler nya miljö-
certifierade företag.  

Tabell 12. Samband mellan densitet och transport-
effektivitet 

Variabel B SE B β    

Befolkning   ,148 ,199 ,148 Adj. R2 0,172 

Densitet -,518 ,199 -,517*   

*p< 0,05 
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Befolkningsstorlek verkar inte spela någon större roll för kommunerna effektivitet. Av det 
skälet är det kommuntyperna a) stor-tätbefolkad och d) liten-tätbefolkad som är mer 
framgångsrika med att miljöcertifiera företag. Minskad tätortsdensiteten som i kategorierna 
b) stor och glesbefolkad och c) liten och glesbefolkad förklarar 17 % av transportåtgärders 
effektivitet.  

 

Figur 8. Samband mellan densitet och policyutfall 

Modellen i Figur 8 visar att små glesa kommuner med en densitet mellan sju och 19 
invånare/km2 (genomsnittet för samtliga kommuner är 101,2 invånare/km2) är effektivast 
med att implementera transportåtgärder. Varken befolkning eller densitet påverkar tjänste-
männens uppfattningar, omständigheter eller kommunernas val av åtgärd. Densitet påverkar 
endast transport- och hållbar näringslivsutvecklingseffektivitet. Då statistisk signifikans alltid 
eftersträvas är det viktigt att testa vår modell. Vår modus operandi kommer således att först 
slå fast de signifikanta sambanden mellan olika variabler i modellen och sedan testa resultaten 
mot materialet i undersökningen.  

4.5.2 Kommunernas demografi  

Av samtliga kommuner har endast en kommun placerats i första fältet (se Tabell 6), Tranås, 
då den har liten befolkning och låg densitet. Huddinges placering i första fältet förklaras inte 
av dess demografi då den har högst densitetsvärde (742,4) och stor befolkningsmängd. 
Demografi förklarar Tranås framgångar. Huddinges höga densitetsvärde bör korrelera med 
en ökning av antalet MC-företag. Dock kan denna ökning endast förklara en del av 
Huddinges totaleffektivitet. 

Uppsala (90,38) och Jönköping (85,6) har de högsta demografivärdena bland de sju 
kommunerna i matrisens andra fält. Dock har dessa kommuner en täthetsgrad som är 
betydligt lägre än det för exempelvis Huddinge. Strängnäs (43,74) har den högsta densiteten 
bland småkommunerna i andra fältet. Det kan bero på kommunens fysiska närhet till 
Stockholm. De resterande fyra småkommunerna Mora, Säffle/Åmål, Sala och Alvesta har 

Kommunens demografi 

Densitet (a+) (b-) 

Policyutfall 

T (b+) 

ENF  

HN (a+ mcftg) 

Total  

a 32,8 % 

b 17,2 % 
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lägst befolknings- och tätortstäthet. Dessa sju kommuner har ett densitetsmedelvärde på 39,6, 
vilket är väsentligt lägre än det för samtliga kommuner (101,2). Det kan således konstateras 
att små och stora kommuner med låga densitetsvärden är mer än effektiva på att genomföra 
transportåtgärder. I det avseendet skiljer sig Uppsala och Jönköping, med relativt låga den-
sitetsvärden, från Huddinge som har högst. Modellen förklarar delvis varför samtliga 
kommuner i detta fält är framgångsrika. 

Sex kommuner återfinns i det tredje fältet (se Tabell 6). Vad gäller demografins påverkan 
har två av kommunerna, Helsingborg (373,3) och Lund (256, 9), en densitet som överstiger 
medelvärdet (122,4) för gruppen som helhet. Fyra kommuner (Falköping, Örnsköldsvik, 
Sundsvall och Nyköping) har alla relativt låg densitet. Helsingborg och Lund bör enligt 
modellen vara effektiva vad gäller transportåtgärder. Därför kan anledningen till att de har 
hamnat i detta fält vara valet av för många åtgärder i kombination med bland annat HN. 
Kommunerna i detta fält har överlag större befolkningar än genomsnittet och 
densitetetsvärden (122,4) som ligger strax över medelvärdet för samtliga kommuner (101,2). 
Vi kan slå fast att det delvis påverkar Helsingborgs och Lunds förvaltningars förmåga att på 
ett effektivt sätt implementera valda åtgärder. Vad gäller Falköping och Örnsköldsvik har 
båda låg densitet, som bör påverka deras förmåga att implementera transportåtgärder i en 
positiv riktning. Både Falköping och Örnsköldsvik ligger nära gränsen för hög effektivitet. 
Det är antagligen för höga utsläpp av CO2 i kombination med en svårighet att locka till sig 
företag som hämmar dessa två kommuner. 

I det fjärde fältet har Västerås (142,6) och Borås (113) hög densitet. Västerås, som har valt 
HN, bör enligt modellen tillhöra de kommuner där miljöcertifierade företag ökar mest. 
Örebro, Norrköping och Eskilstuna har en densitet strax över medelvärdet i fältet och 
förväntas också uppleva en ökning i antalet miljöcertifierade företag. Vänersborg, 
Ulricehamn, Nybro och Hagfors, med det lägsta demografivärdet på 6,8, har alla låg densitet 
och förväntas därför ha bra förutsättningar att öka sin effektivitet i transportsektorn. Hagfors, 
Nybro och Ulricehamn har alla valt att jobba med transportåtgärder men är trots detta inte, 
om dock nära att vara, totalteffektivta. Alla tre kommuner arbetar även med hållbar 
näringslivsutveckling. Detta förklarar också varför dessa kommuner inte är generellt effektiva 
i implementeringen än. Kommunerna med låg densitet ligger närmare effektivitetsgränsen än 
andra kommuner (se Figur 6).  

4.5.3 Signifikanta samband för socioekonomi och politik 

När D och SEP ingår i samma modell uppstår en positiv korrelation med upplevd 
organisationstyp (se Tabell 13). Den positiva korrelationen betyder att för varje gång SEP 
höjs, höjs även organisationens värde med 0,35 standardavvikelser. 

Tabell 13. Samband mellan SEP och 

upplevd organisering 

Variabel B   SE B β 

D 0,01 0,01 0,23 

SEP 0,11 0,05 0,35* 

*p < 0,05 
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Det vill säga, ju bättre socioekonomisk situation och politisk stabilitet, desto plattare 
organiseras kommunernas förvaltningar. Implicit innebär det även att kommuner med sämre 
socio-ekonomisk bas oftast har förvaltningar med mer hierarkiska drag.  

Tabell 14. Samband mellan SEP och ökning av 
miljöcertifierade företag 

Variabel B SE B β   

Anmälda brott ,590 ,194  ,590** Adj. R2 0,689 

Utländsk bakgrund ,504 ,230 ,504*   

*p< 0,05 **p< 0,01  

I de kommuner där nyligen miljöcertifierade företag ökar mest finns oftast en hög andel 
invånare med utländsk bakgrund. Ju fler invånare med utländsk bakgrund desto fler 
miljöcertifierade företag etableras. Det finns även ett samband mellan en ökning av 
företagens miljöcertifiering och anmälda brott (se Tabell 14). Ju fler invånare med utländsk 
bakgrund desto fler miljöcertifierade företag och anmälda brott per 1 000 invånare.  

Tabell 15. Samband mellan arbetslöshet och totaleffektivitet 

Variabel B SE B β   

Arbetslöshet -,643 ,300 -,643* Adj. R2 0,327 

*p< 0,05  

Vad gäller kommunernas totala effektivitet kan det slås fast att de kommuner som har lägst 
grad av arbetslöshet bland 20–24-åringar är de mest effektiva. Det vill säga, att en tredjedel av 
en kommuns minskade effektivitet (här definierad som transport- och energieffektivisering av 
myndighetsbyggnader samt hållbar näringslivsutvecklingseffektivitet) förklaras av hög 
ungdomsarbetslöshet (se Tabell 15). 

Tabell 16. Samband mellan SEP och transporteffektivitet 

Variabel B SE B β   

Utländsk bakgrund -,826 ,313 -,826* Adj. R2 0,421 

Mandatstyrka -,362 ,168 -,362*   

*p< 0,05  
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Vi tolkar det så att en hög belastning på trafik- och transportsystem betyder att kommunerna 
är dåliga på eller har låg transporteffektivitet. Det finns ett samband mellan en hög andel av 
kommuninvånare med utländsk bakgrund och svårigheter att implementera transportåtgärder. 
Även kommuner med stark politisk majoritet har liknande svårigheter. Hela 42 % av 
transporteffektiviteten förklaras av antingen en liten andel utlandsfödda eller svag politisk 
majoritet (se Tabell 16). För det första är det oftast utlandsfödda som har störst behov av 
kollektivtrafik och för det andra kan det vara så att svaga politiska majoriteter måste kohandla 
med andra partier kring transportfrågor. 

Figur 9. Samband mellan SEP, upplevd organisering och policyutfall 

Ju mer välmående en kommun är desto plattare organiseras förvaltningen. En hög andel 
utlandsfödda stimulerar även en ökning av kommuners miljösektorer. Avslutningsvis kan det 
slås fast att arbetslöshet bland 20–24-åringar minskar kommunernas totaleffektivitet och 
förklarar en tredjedel av kommunernas minskade totaleffektivitet (se Figur 9). 

Härefter ska vi avgöra, för det första, hur pass väl modellen förklarar kommunernas 
policyutfall och, för det andra, lägga till en del nya hypoteser att pröva efter vägen.  

4.5.4 Kommunernas socioekonomiska och politiska attribut  

Tabell 17. Sammanställning av första fältets kommuners SEP-värden (n=2) 

 Socioekonomi och politik 

UNGARG GINI BROTT UTFÖDD MAND POLMAJ VALDEL 

Huddinge 11 0,367 15 52 54 Borgerligt 86,3 

Tranås 17 0,301 9 13 51 Borgerligt 81,7 

Medelvärde 14 (16) 0,334 (0,327) 12 (11) 32,5 (20) 52,5 (51)  84 (82,3) 

Kommunens 

socioekonomi och politik 

(f+) 

Utlandsfödda (b+d-) 

Brott (a+) 

Arbetslöshet (c-) 

Mandatfördelning (e-) 

Tjänstemännens HA 

U/Organisering (f+) 

Policyutfall 

T (d+e+) 

ENF  

HN (a+b+ % miljösek) 

Total (c+) 

a,b 68,9 % 

c 32,7 % 

f 35 % SEP 
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Vi ska nu undersöka om det finns andra variabler som kan förklara dessa kommuners 
framgångar. Inkomstfördelningen bland invånarna (GINI-koefficienten) i Tranås och 
Huddinge har ett värde på 0,334, strax över medelvärdet. Skillnaden mellan Huddinge (0,367) 
och Tranås (0,301) är stor (se Tabell 17). Huddinges framgångar kan utifrån vår modell 
endast förklaras av en relativt sett låg ungdomsarbetslöshet och hög andel utlandsfödda. Stor 
inkomstspridning, borgerlig majoritet och högt valdeltagande i kommunvalet (2010) kan dock 
spela roll i sammanhanget. 

Överlag passar detta fält väl i linje med modellen. Det vill säga, låg ungdomsarbetslöshet 
och hög andel utlandsfödda som framgångsfaktorer. Tranås med hög ungdomarbetslöshet 
avviker dock från en strikt tolkning av modellen. Däremot verkar det vara så att trots en stark 
borgerlig majoritet i fullmäktige och liten inkomstspridning bland kommuninvånarna har 
Huddinge fortfarande en hög totaleffektivitet. Vi kan därför anta att borgerliga majoriteter 
och relativt högt valdeltagande också leder till mer effektiva policyutfall. För att avgöra om så 
är fallet testar vi denna hypotes i de andra tre fälten. 

Det andra fältets kommuner har också gemensamt en lägre genomsnittlig arbetslöshet 
(14 %) bland sina ungdomar än alla kommuner sammantaget. Medelvärdet för antal anmälda 
brott per 1 000 invånare avviker inte från kommunerna i övrigt. Andelen av befolkning med 
utländsk bakgrund ligger långt under medelvärdet för samtliga kommuner. Både Uppsala och 
Jönköping avviker från gruppen i övrigt då de har högre andel med utländsk bakgrund. Sala, 
Säffle och Mora är de kommuner med minsta andel utlandsfödda. Modellen bekräftas av att 
Jönköping, Mora och Strängnäs med starka mandat och Säffle/Åmål och Mora med liten 
andel utlandsfödda är effektiva med transportåtgärder (se Tabell 18). 

Tabell 18. Sammanställning av andra fältets kommuners SEP-värden (n=7) 

 Socioekonomi och politik 

UNGARG GINI BROTT UTFÖDD MAND POLMAJ VALDEL 

Alvesta 16 0,295 9 18 31 Borgerlig 83,6 

Jönköping 12 0,327 12 22 59 Borgerlig 81,2 

Mora 19 0,286 8 7 56 Bö 84,1 

Sala 13 0,305 13 13 53 Vänster 82,7 

Strängnäs 16 0,335 12 16 53 Bö 81,9 

Säffle/Åmål 13 0,313 9 9 51 Bö 83,6 

Uppsala 9 0,385 11 27 51 Borgerligt 79,2 

Medelvärde 14 (16) 0,321 (0,327) 11 (11) 16 (20) 51 (51)  82,3 (82,3) 

Nu ska vi återigen testa hypotesen. Inkomstspridningen bland kommunernas invånare är som 
i Tranås jämn då den understiger medelvärdet (0,327). Uppsala (likt Huddinge) utmärker sig i 
detta sammanhang med den största inkomstspridningen bland invånarna. Mora har den 
minsta spridningen. Nästan alla kommuner i andra fältet har ett styre med mer än 50 % av 
mandaten i kommunfullmäktige (KF). Undantaget är Alvesta med endast 31 % av mandaten i 
KF. De flesta kommuner i detta fält är också borgerliga med undantag för Strängnäs (bö), 
Mora (bö), och Sala (v). Alvesta, Mora och Säffle/Åmål (bö) som har aggregerats till en aktör 
har ett högre valdeltagande i kommunvalen än de andra kommunerna i samma fält. Hittills 
verkar det som om att inkomstspridning inte påverkar kommuners förmåga att genomföra 
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åtgärder nämnvärt. Dock verkar det som om borgerligt styrda kommuner med högt 
valdeltagande är mer effektiva än andra. 

Vad ungdomsarbetslösheten beträffar ligger snittet för gruppen kommuner i tredje fältet 
strax över genomsnittet för samtliga kommuner, 16,5 respektive 16 %. Det är dock stor 
skillnad i spridningen inom gruppen, där Lund endast har 6 % ungdomsarbetslöshet och 
Sundvall 20 %. Som kollektiv förklaras dock dessa kommuners låga grad av effektivitet av en 
relativ hög ungdomsarbetslöshet. 

Medelvärdet för antal anmälda brott ligger i stort sett i linje för samtliga kommuner (11 
anmälda brott per 1 000 invånare och år). Falköping (9) och Örnsköldsvik (7) har lägst antal 
anmälda brott bland kommunerna i detta fält. Vad beträffar andel invånare med utländsk 
bakgrund har som väntat Lund (27) och Helsingborg (35) de högsta andelarna, vilket också är 
högre än genomsnittet för samtliga kommuner (20). Vad gäller mandatfördelning per 
majoritet ligger den i linje med majoriteten för samtliga kommuner (51). 

Tabell 19. Sammanställning avkommuners SEP-värden i tredje fältet (n=6) 

 Socioekonomi och politik 

UNGARG GINI BROTT UTFÖDD MAND POLMAJ VALDEL 

Falköping 19 0,297 9 13 53 Bö 82,2 

Helsingborg 16 0,371 17 35 46 Borgerligt 84,7 

Lund 6 0,425 14 27 51 Borgerligt 78,8 

Nyköping 17 0,315 13 16 52 Vänster 80,6 

Sundsvall 20 0,313 14 11 51 Borgerligt 82,4 

Övik 21 0,294 7 8 51 Vänster 79,5 

Medelvärde 16,5 (16) 0,334 (0,327) 12 (11) 18 (20) 51 (51)  81,4 (82,3) 

Inkomstspridningen (0,334) bland kommuninvånarna är stor i detta fält jämfört med samtliga 
kommuner (0,327). Lund har den största inkomstspridningen bland dess invånare, följt av 
Helsingborg. De andra fyra kommunerna har en relativ liten inkomstspridning bland sina 
invånare. Det är endast Helsingborg (46 %) som har ett minoritetsstyre. Medelvärdet för 
valdeltagande i gruppen (81,4) ligger under medelvärdet för samtliga kommuner (se Tabell 
19). Dessutom är det endast hälften av kommunerna i detta fält som är borgerliga. 
Falköpings, Sundsvalls och Örnsköldsviks närhet till effektivitetsgränsen förklaras delvis av 
en låg andel utlandsfödda, men hämmas av hög ungdoms-arbetslöshet. 

Noterbart för kommunerna i fält 3 är att de politiska majoriteterna varierar i färg. Inslaget 
av vänsterstyrda kommuner i de fält där kommunerna fortfarande har svårt att implementera 
valda åtgärder leder till frågan: Kan det vara så att borgerliga kommuner är bättre än 
vänsterstyrda kommuner på att genomföra åtgärder från de två styrmedlen? Valdeltagande i 
kommunvalen verkar fortfarande spela roll då det är lägre än genomsnittet för kommunerna i 
detta fält. 

Gemensamt för de nio kommunerna i fjärde fältet, och i linje med modellen, är att de har 
hög ungdomsarbetslöshet (18 %), Örebro och Borås undantagna. Alla nio kommuner har en 
brottsnivå (12) som ligger nära kommunerna i övrigt (11). Eskilstuna, Västerås och Örebro 
utmärker sig med störst andel brott per 1 000 invånare (se Tabell 20). Även andelen med 
utländsk bakgrund i dessa kommuner överstiger (det generella) medelvärdet (20). 
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Mandatfördelningen för de styrande partierna i kommunerna i detta fält överensstämmer med 
medelvärdet för samtliga 26 kommuner. 

Tabell 20. Sammanställning av kommuners SEP-värden i fjärde fältet (n=9) 

 Socioekonomi och politik 

UNGARG GINI BROTT UTFÖDD MAND POLMAJ VALDEL 

Borås 16 0,318 11 33 48 Vänster 82,9 

Eskilstuna 18 0,331 15 37 52 Vänster 84,1 

Hagfors 24 0,297 8 11 63 Vänster 84,6 

Norrköping 17 0,341 13 26 51 Vänster 83,1 

Nybro 19 0,290 11 14 51 Vänster 83,2 

Ulricehamn 18 0,290 9 13 57 Borgerligt 82,2 

Vänersborg 17 0,305 9 13 39 Borgerligt 81,2 

Västerås 17 0,350 15 32 49 Vänster 82,7 

Örebro 14 0,339 15 26 52 Bö 79,4 

Medelvärde 18 (16) 0,318 (0,327) 12 (11) 23 (20) 51 (51)  82,6 (82,3) 

Vad gäller vår hypotes verkar inkomstspridning i fältets kommuner generellt sett vara stor. 
Norrköping (0,341) har den största och Nybro (0,290) den minsta inkomstspridningen. Det 
som utmärker kommunerna är att de – med undantag för Ulricehamn, Vänersborg och 
Örebro (bö) – överlag är vänsterstyrda (se Tabell 20). Detta stärker hypotesen att borgerligt 
styrda kommuner bidrar till åtgärdsimplementeringens totaleffektivitet. Dock verkar inte 
kommunernas valdeltagande ha någon större förklaringskraft, då den är i linje med medel-
värdet (82,3) för samtliga kommuner. Avslutningsvis verkar mandatfördelning endast påverka 
kommuner som genomför transportåtgärder. Varför är styren med ett svagt mandat mer 
effektiva på att implementera diverse transportåtgärder? 

Det som förklarar en låg effektivitets- och förankringsgrad bland dessa kommuner är hög 
ungdomsarbetslöshet i kombination med många invånare med utländsk bakgrund och 
vänsterstyre. Detta är en problematik som delas av många av de kommuner som ingår i 
analysen. 
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Figur 10. EJK-spiralen 

Sammantaget visar analysen att de stora kommunernas demografi och socioekonomiska 
attribut ger dem andra förutsättningar för arbetet med energieffektivisering än de små 
kommunerna. De stora kommunerna (med hänsyn taget till invånarantal) är i större 
utsträckning påverkade av något vi kallar EJK-problematik (Etnicitet, Jämlikhet, Krimi-
nalitet). Denna problematik påverkar kommunerna olika. Till exempel, trots den låga andelen 
utlandsfödda i små kommuner uppvisar dessa en nästan lika hög nivå av kriminalitet som 
Uppsala (se Figur 10). Dock finns ett klart samband mellan andelen utlandsfödda och 
kriminalitet i små till medelstora kommuner, men gapet mellan jämlikhet och kriminalitet och 
andelen utlandsfödda är å andra sidan mycket större än i stora kommuner. Trots att andelen 
utlandsfödda är mycket hög i Huddinge och Eskilstuna är brottsnivån den samma som för 
övriga stora och mycket stora kommuner. Helsingborg är den kommun som har högst 
kriminalitet och är den jämte Lund som har störst inkomstspridning. Därför kan argu-
menteras att kriminalitet snarare är ett resultat av en hög grad av ekonomisk ojämlikhet än 
etnicitet. 

Folkrika kommuner har i regel en större etnisk rikedom bland sin befolkning, och 
historien visar oss att utlandsfödda har en högre benägenhet att bo i de stora kommunerna. 
Då invånare med utländsk bakgrund sällan tillhör kategorin ”höginkomsttagare” väljer de 
oftast att bo i mindre attraktiva områden. Dessa kommuner kännetecknas ofta av stor 
inkomstspridning och hög grad av kriminalitet. I kommuner med områden som t.ex. de så 
kallade miljonprogramområdena är antalet anmälda brott per 1 000 invånare högt (se Figur 
10). Dock vet vi också att näringslivet stimuleras av EJK-kommuner som t.ex. Huddinge och 
Eskilstuna. 

4.5.5 Kommunens faktiska resurser och signifikanta samband 

Det finns ett svagt statistiskt samband mellan faktiska resurser och kommuntjänstemännens 
förmåga att samverka, men det visar sig att modellen saknar signifikans. En tendens finns 
dock till att kommuner med rikliga faktiska resurser har kommuntjänstemän som samverkar 
mer.  
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Tabell 21. Samband mellan Ees och ökning av 
miljöcertifierade företag 

Variabel   B SE B   β   

Tid av tjänst ,017 ,098 ,017 Adj. R2 0,780 

Ees ,899 ,121 ,899***   

Intäkter/Budget ,000 ,122 ,000   

***p< 0,001 

Noterbart i Tabell 21 är kommunstorlekens betydelse för näringslivets miljöcertifiering. Inte 
mindre än 75 % av ökningen av MC-företag kan härledas till kommunernas storlek. Dessa 
kommuner erhåller mest stöd i kronor räknat.   

Tabell 22. Samband mellan Ees och ökning av ny-
anställda i miljösektorn (%) 

Variabel    B SE B    β   

Tid av tjänst -,098 ,196 -,098 Adj. R2 0,118 

Ees -,560 ,243 -,560* Df. 3/ 23 

Intäkter/Budget -,194 ,243 -,194 p. 0,142 

*p< 0,05 

Å andra sidan visar det sig en aning kontraintuitivt att andelen nyanställda minskar inom 
miljösektorn i de stora kommunerna (se Tabell 22). Kan det vara så att ”gröna” företag 
nyanställer i mindre utsträckning än andra? En sak är säker, när antalet nymiljöcertifierade 
företag ökar i stora kommuner minskar samtidigt andelen anställda i miljösektorn.  

 

Figur 11. Samband mellan kommunernas faktiska resurser och policyutfall 

Vi kan slå fast att hela 90 % av miljösektorns storlek och miljöcertifiering av företag har att 
göra med kommunens befolkningsstorlek. Med andra ord, i stora kommuner minskar 
miljösektorn samtidigt som det sker en ökning i antalet miljöcertifierade företag (se Figur 11). 
Då valet av HN har påverkat många kommuners totaleffektivitet i negativ riktning kan vi anta 
att de kommuner som inte lyckats med HN har svårt att få företag att etablera sig och kan 
även ha svårt att förmå industrin att minska sina CO2-utsläpp.  

Kommunens faktiska 

resurser  

Budgetens balansräkning 

Ees-stöd (a+b+) 

Tid av tjänst 

Policyutfall 

T  

ENF  

HN (b- % miljösek) (a+ mcftg) 

Total  

a 78 % 
b 11,8 % 
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4.5.6 Kommunernas faktiska resurser och tendenser 

På en skala från -2,28 till 2,72 kan vi se att Tranås har mycket låga faktiska resurser (FR) 
jämfört med Huddinge. Dessa kommuner har tillsammans ett FR-värde på -0,65, vilket är 
långt under medelvärdet (0,14) för alla kommuner (se Figur 8). Tranås ingår återigen i idealet 
för en framgångsrik kommun då kommunen förutom att välja rätt antal och typ av åtgärder 
också är befolkningsmässigt liten och har en liten budget. Huddinges framgångar kan inte 
förklaras av dess demografi, men kan förklaras av båda rätt val av åtgärder (FP) och ett starkt 
politiskt mandat, och möjligen ett högt valdeltagande. Dessa kommuners tjänstemän tenderar 
att inte samverka särskilt mycket, vilket i sin tur leder till bättre totaleffektivitet. Det visar sig 
också att kommuner som har lite faktiska resurser inte satsar på hållbar näringslivsutveckling. 

Likt de andra effektiva kommunerna är medelvärdet för faktiska resurser för de sju 
kommunerna i andra fältet negativt: -0,81 (se Figur 12). Av dessa kommuner har Jönköping 
och Strängnäs mest resurser till sitt förfogande och Säffle, Sala, och Alvesta minst. Mora och 
Uppsala har båda mycket knappa resurser. Inga av dessa kommuner har valt att arbeta med 
HN.  

Första fältet Andra fältet Tredje fältet Fjärde fältet Samtliga

Serie1 -0,65 -0,82 0,14 0,6 -0,02

-2,28

-1,28

-0,28

0,72

1,72

2,72

FR
-v

är
d

e
n

FR-värden i fyra policyfält

 

Figur 12. FR-medelvärden för kommuner i fyra policyutfall (n=26) 

Ett trendbrott sker när vi tittar på tredje fältets sammanlagda faktiska resurser. Örnsköldsvik, 
Sundsvall, och Nyköping tillhör de kommuner som har minst faktiska resurser i detta fält. 
Lund och Falköping har något mer resurser medan Helsingborg har mest faktiska resurser till 
sitt förfogande bland samtliga kommuner. Vår modell bekräftas av att samtliga kommuner i 
detta fält, förutom Lund, har valt att arbeta med HN (se Tabell 6). 

Sju av de nio kommunerna i det fjärde fältet har mest faktiska resurser. Endast Vänersborg 
och Hagfors har negativa värden. Nybro, Eskilstuna, Borås och Västerås har alla mycket 
faktiska resurser, dock inte mer än Örebro och Norrköping. Ulricehamn har näst högst FR-
värde bland alla kommuner. Den generella regeln här är att kommuner med mycket faktiska 
resurser väljer HN och även fler åtgärder än kommuner som har lite faktiska resurser till sitt 
förfogande. 

Förutom att effektiva kommuner med några undantag är små och borgerliga med egen 
majoritet, har genomsnittligt eller högt valdeltagande, liten inkomstspridning, låg ungdoms-
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arbetslöshet, genomsnittlig brottslighet och överlag liten andel utlandsfödda (med undantag 
för Huddinge, Uppsala och Jönköping) kan det nu slås fast att de förvaltningar som har lite 
faktiska resurser till sitt förfogande bidrar till den totala effektiviteten. 

Styrmedelsåtgärder förankras lika mycket i några vänsterstyrda storkommuner som i små 
borgerliga. Dock är de större kommunerna inte lika effektiva som de små. Hög arbetslöshet 
bland 20–24-åringar, ett högt antal brott per 1 000 invånare, många utlandsfödda och liten 
tillgång till faktiska resurser kan ta udden av kommunernas hållbarhets- och energi-
effektiviseringssträvanden. 

4.6 Tjänstemännens uppfattningar och omständigheter 

Modellen har hittills visat att vissa faktorer som ungdomsarbetslöshet, hög andel invånare 
med utländsk bakgrund och antalet valda åtgärder påverkar förmågan att med framgång 
implementera de två styrmedlen. Modellen antar också att fyra klassiska förvaltningspolitiska 
faktorer möjligen var för sig, eller i olika kombinationer kan hindra en kommun från att 
optimalt implementera de två styrmedlen. Som redan nämnts kan dessa faktorer utgöra 
grunden för fyra antaganden. Vart och ett av dessa antaganden möter våra förväntningar om 
vad som krävs för att nå ett optimalt val av åtgärder och framgångsrikt implementera dessa. 
Vi antar att berörd kommuns förmåga att implementera en mix av åtgärder från de två 
styrmedlen gynnas av 

 att det finns god tillgång till resurser 

 att det föreligger ett behov av åtgärder och en möjlighet och 
ambition att genomföra dem 

 att det samverkas med olika aktörer i omgivande samhälle 

 kommunala förvaltningars sätt att organisera sig. 

Vi ska nu testa hur väl dessa antaganden i variabelform faktiskt var för sig och/eller i olika 
kombinationer kan förklara kommunernas olika policyutfall.  

4.6.1 Signifikanta samband för tjänstemännens upplevelser av resurstillgångar  

En majoritet av tjänstemännen (65–68 %) upplevde helt eller delvis att de hade tillräckligt 
med resurser för att kunna genomföra valda åtgärder. Viktigt att konstatera är dock att en 
tredjedel av tjänstemännen var mer eller mindre missnöjda med sin resurstilldelning. En aning 
kontraintuitivt visar det sig att det är ofta just dessa tjänstemän som är mest effektiva på att 
genomföra åtgärder (se Tabell 23). Till exempel, när tjänstemännens sammanlagda upplevda 
resurser sänks en standardavvikelse höjs till exempel kommunens energieffektivisering av 
fastigheter i motsvarande grad.  
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Tabell 23. Samband mellan upplevda 
resurser och ENF-effektivitet 

Variabel B SE B β 

Upplevda resurser -0,81 0,37 -0,37* 

Samverkan -1,14 0,60 -0,32 

Intresse -0,45 0,36 -0,21 

Upplevd organisering 0,69 0,22 0,44** 

*p < 0,05 **p<0,01 

Det betyder att ju mer kommuntjänstemännen upplever sig ha tillgång till resurser (och två 
tredjedelar av tjänstemännen är nöjda) desto sämre är energieffektiviseringen i kommunens 
fastigheter. Idealet bör, vad gäller energieffektivisering av offentliga fastigheter, vara en 
välmående kommun med en förvaltning som är återhållsam eller har begränsat med resurser, 
som t.ex. Tranås eller Huddinge (se Tabell 23). 

Samma slutsats kan dras vad gäller transportåtgärder. Det vill säga, att ju mindre resurser 
en tjänsteman har tillgång till desto effektivare är han eller hon på att genomföra 
transportåtgärder (se Tabell 24). Tjänstemännens intresse, förmåga att samverka och sätt på 
vilken förvaltingen organiserar sig verkar däremot inte spela någon större roll i 
sammanhanget. Frustrationen som upplevs beror på tjänstemännens insikt i möjligheten att 
kunna göra mer.  

Tabell 24. Samband mellan upplevda resurser och 
transporteffektivitet 

Variabel B SE B Wald df p. Odds Ratio 

Upplevda resurser -3,949 1,744 5,124 1 ,024  ,019 

Intressen 1,771 1,348 1,726 1 ,189 5,878 

Samverkan  ,099 1,482  ,004 1 ,947 1,104 

Upplevd organisring -,879  ,847 1,078 1 ,299  ,415 

 

Å andra sidan, och som vi redan visat vad gäller faktiska resurser, återfinns oftast de 
kommuntjänstemän som upplever att de har mest resurser i kommuner som valt åtgärden 
hållbar näringslivsutveckling. 

Tabell 25. Samband mellan upplevda resurser och hållbar 
näringslivsutveckling 

Variabel B SE B Wald df p. Odds 
Ratio 

Upplevda resurser 3,089 1,603 3,713 1 ,054 21,958 

Intressen ,639 1,126 ,322 1 ,571 1,894 

Samverkan -,129 1,334 ,009 1 ,923 ,879 

Upplevd organisering -,074 ,698 ,011 1 ,916 ,929 
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Det innebär att kommuner med tjänstemän som upplever att de har lite resurser i stor 
utstäckning valt att arbeta med transporteffektivisering och energieffektivisering av 
fastigheter. Tjänstemän som upplever att de har mycket resurser återfinns i kommuner som 
har valt hållbar näringslivsutveckling (HN). Likheten är dock att av de kommuner som har 
valt att satsa på HN har än så länge inga lyckats. Vi antar dock att vissa av de kommuner som 
inte valt denna åtgärd redan kan vara effektiva och därför inriktar sig på andra åtgärder. 
Överlag är det tjänstemannens tillgång till resurser som påverkar policyutfall. Upplevda 
resurser och/eller upplevd organiseringsform påverkar varken antal eller typ av åtgärder som 
kommunerna valt. Grad av samverkan och en tjänstemans intresse påverkar inte direkt 
policyutfallen.  

 

Figur 13. Samband mellan upplevda resurser, åtgärdsval och policyutfall 

I Figur 13 kan vi se att hela 37 % av energieffektiviseringen av fastigheter förklaras av 
tjänstemännens upplevda tillgång till resurser. Dessutom är det troligt att kommuntjänstemän 
som upplever att de har tillräckligt med resurser oftast jobbar i kommuner som valt HN. I det 
här fallet kan vi falsifiera antagandet att god tillgång till resurser leder till effektivare 
policyutfall. I stället är det tvärtom. Vi ska nu avgöra om modellen kan förklara 
kommunernas policyutfall.  

4.6.2 Kommuntjänstemän: upplevda resurser och tendenser 

Huddinges och Tranås goda framgångar kan i båda fallen förklaras av en allmänt uppfattad 
brist på resurser hos berörda tjänstemän. På en skala från -0,83 till 0,49, där medelvärdet 
ligger på 0, uttrycker de intervjuade tjänstemännen i både Tranås och Huddinge att de har 
brist på resurser. Tillsammans har dessa kommuner låga UR-värden (-0,42), vilket förknippas 
med högeffektiva policyutfall (se Figur 14). 

 

Åtgärdsval  

 

Antal (a-b+c+d+) 
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Figur 14. UR-medelvärden för kommuner med olika policyutfall (n=26) 

I en jämförelse har kommunerna i första fältet ett lägre UR-värde än andra fältets kommuner 
(se Figur 14). Oavsett den låga graden av förankring verkar de flesta tjänstemän i det andra 
fältet också uppleva att de har en aning för lite resurser (Alvesta och Uppsala undantagna). 
De minst effektiva kommunerna (Alvesta, Jönköping, Mora, Sala och Uppsala) har höga UR-
värden medan de mycket effektiva kommunerna (Säffle, Strängnäs, Tranås och Huddinge) 
har låga. 

I det tredje fältet verkar tjänstemännen vara ganska nöjda med tillgången på resurser. Till 
exempel, i Helsingborg, Falköping och Nyköping upplever varierande grad tjänstemännen att 
de har tillräckligt med resurser för att kunna implementera valda åtgärder. I Sundsvall och i 
Lund uppfattar tjänstemännen en viss brist på resurser. I Örnsköldsvik upplever tjänste-
männen sig ha minst resurser till sitt förfogande. Att dessa tjänstemän har en lagom 
tilldelning av resurser falsifierar vår hypotes, då ett positivt UR-värde delvis hämmar 
kommunernas förmåga att implementera styrmedlen. 

Av de 20 % av kommunerna där god tillgång till resurser påverkar tjänstemännens 
effektivitet negativt bör flertalet finnas bland fjärde fältets kommuner, eftersom de har mest 
resurser till sitt förfogande (0,12). Antagandet stämmer med undantag av Hagfors, 
Vänersborg och Örebro där tjänstemännen upplever att de har för lite resurser. Modellen 
förklarar däremot Ulricehamns, Eskilstunas, Nybros, Västerås, Borås och Norrköpings låga 
grad av effektivitet. Kommunerna i fjärde fältet har kontraintuitivt mest resurser av alla 
kommuner, men är samtidigt sämst vad gäller implementeringseffektivitet och förankring i 
kommunen. 

4.6.3 Tjänstemän, intresse och signifikanta samband 

Tjänstemännens intresse, d.v.s. deras övertygelse om att det föreligger behov av och att det 
finns en möjlighet och en ambition att genomföra åtgärden, påverkas av kommunernas antal 
valda åtgärder och policyutfall – dock i mindre utsträckning än faktorn upplevda resurser. En 
stor minoritet bland tjänstemännen (32 %) ansåg sig inte vara tillräckligt informerade 
angående Ees, och nästan hälften (49 %) hade helt eller delvis velat se ändringar i de rådande 
åtgärderna. Trots detta anser en betydande majoritet (78 %) av tjänstemännen sig ha helt eller 
delvis påverkat processen som föregick valet av åtgärd. Till detta bör nämnas att hela 80–
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90 % av samtliga tjänstemän anser att de åtgärder som följer från programmet Uk och Ees är 
nödvändiga och tillräckligt ambitiösa. Styrmedlen har således legitimitet hos tjänstemännen. 

De tjänstemän som uppvisar störst intresse, d.v.s. anser att det föreligger ett behov av 
åtgärder och att de är möjliga att genomföra, återfinns i kommuner som valt flest antal 
åtgärder (se Figur 15). Med andra ord, de kommuner som har tjänstemän som visar svalt 
intresse har valt lägst antal åtgärder att genomföra. 

 

Figur 15. Antal tjänstemän som anser att valda åtgärder är nödvändiga 

Enligt Figur 15 och på en skala av 1 till 6 (där 1 motsvarar ”helt” och 6 motsvarar ”inte alls”) 

finns det få tjänstemän som inte anser att valda åtgärder är nödvändiga. Ändå anser endast 16   

av 38 tjänstemännen att nämnda åtgärder är helt nödvändiga. 

Tabell 26. Samband mellan intresse och antal valda åtgärder 

Variabel B SE B β   

Upplevda resurser -,259 ,549 -,097 Adj. R2 0,167 

Intresse 1,187 ,449     ,514*   

Samverkan  ,598 ,538   ,223   

Upplevd organisering -,171 ,285 -,120   

*p< 0,05  

Medan tillgång till resurser påverkar den typ av åtgärder en kommun väljer att jobba med, 
verkar tjänstemännens intresse (i nästan 17 % av fallen) snarare påverka hur många åtgärder 
en kommun väljer (se Tabell 26). 

Vi antog i vår modell att om tjänstemännen uppvisar ett stort intresse för valda åtgärder 
kommer detta att leda till ökad totaleffektivitet. Det visar sig dock att de kommuner vars 
tjänstemän uppvisar minst intresse för många åtgärder är de kommuner som uppvisar störst 
totaleffektivitet (se Tabell 27).  
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Tabell 27. Samband mellan intresse och totaleffektivitet 

Variabel B SE B β   

Upplevda resurser -,816 ,551 -,305 Adj. R2 0,163 

Intresse -1,063 ,450 -,461*   

Samverkan -,163 ,540 -,061   

Upplevd organisering -,177 ,286 -,124   

*p< 0,05 

Detta kan bero på att de redan är medvetna om, eller tror, att åtgärderna är nödvändiga. Med 
andra ord, förväntningen att eldsjälar är bra för policyeffektivitet stämmer inte i dessa fall. 
Tvärtom, i vårt fall är ett för stort intresse hämmande och utgör i väsentlig grad ett hinder för 
en framgångsrik implementering av kommunernas styrmedelsmix.  

 

Figur 16. Antal kommuner som har valt att arbete med åtgärden e4 

Det finns dock ett undantag från regeln. De tjänstemän som uppvisar ett stort intresse för ett 
stort antal åtgärder finns i kommuner som ofta valt e4 (byta ut eller modifiera befintlig 
utrustning) och har i ett par fall lyckats (se Figur 17 och Tabell 6). Av ett tjugotal kommuner 
(se Figur 16) som valt att arbete med just denna åtgärd är det dock endast i Tranås och Sala 
man har lyckats genomföra nämnd åtgärd effektivt. 

Tabell 28. Samband mellan intressen och valet av e4 

Variabel B  SE B Wald Df p. Odds Ratio 

Upplevda resurser 2,250 1,601 1,975 1 ,160 9,490 

Intressen 4,414 2,113 4,364 1 ,037 82,605 

Omgivning 1,348 1,704  ,626 1 ,429 3,851 

Upplevd organisering ,236  ,927  ,065 1 ,799 1,267 
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Tjänstemännens HA 

  

Intressen (d+d-) 

Åtgärdsval  

 

Antal (d+) 

E4 (Intressen+) 

Policyutfall 

T  

ENF  

HN 

Total (d+) 

d 16,7 % 

d 16,3 % 

Som vi tidigare har visat är de kommuner mest effektiva som har tjänstemän med svalt 
intresse för valda åtgärder. Detta förklarar t.ex. varför Tranås är framgångsrikt, men inte 
Huddinge.  

 

 

Sammantaget kan vi förkasta den andra hypotesen, d.v.s. att ett ökat intresse bland tjänste-
männen kommer att leda till effektivare policyutfall. Detta till trots kan konstateras att dessa 
tjänstemän med all sannolikhet arbetar i kommuner som vi nu vet väljer ett stort antal och 
vissa typer av åtgärder. Endast en minskning av antalet och en ändring av typ av åtgärd kan 
öka effektiviteten i dessa kommuners policyutfall (se Figur 17). Vi kan nu pröva antagandet 
att de kommuntjänstemän som visar störst intresse återfinns i kommuner med minst grad av 
effektivitet och förankring. 

4.6.4 Tjänstemän, intresse och tendenser 

På en skala från mest effektiva -0,76 till 1,19, där medelvärdet ligger på 0, skiljer sig 
tjänstemän från Huddinge och Tranås åt vad gäller grad av intresse. Tjänstemän i Huddinge 
anser att de valda åtgärderna är nödvändiga medan tjänstemännen i Tranås framför en viss 
återhållsamhet, som kan bero på att åtgärderna inte bedöms vara lika akuta. Vår hypotes 
verifieras inte på ett avgörande sätt då medelvärdet för dessa två kommuner ligger nära 
medelvärdet (0) för samtliga kommuner. Det första fältet ger stöd åt antagandet då intresset 
bland dessa kommuners tjänstemän är minst sagt svalt. 

Medelvärdet (-0,12) för tjänstemännen i kommuner i det andra fältet antyder en något 
negativare inställning till styrmedlen jämfört med kollegorna i de andra fälten, i bemärkelsen 
att de överlag anser att åtgärderna är mindre nödvändiga (se Figur 17). Det finns väldigt liten 
variation mellan de fyra fältens kommuner vad gäller intresse. Dock finns det en tendens att 
de kommuner med lägst grad av effektivitet har tjänstemän som uppvisar större intresse för 
åtgärderna än tjänstemän i andra kommuner. Med andra ord har problemen börjat 
identifierats. De kommuntjänstemän i detta fält som i störst utsträckning anser att valda 
åtgärder är nödvändiga kommer från Sundsvall, Lund och Nyköping. I Falköping har de båda 
tjänstemännen skilda uppfattningar rörande huruvida åtgärderna är nödvändiga och möjliga. I 

Figur 17. Samband med tjänstemännens intressen och åtgärdsval och policyutfall 
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Helsingborg och Örnsköldsvik har kommuntjänstemännen framfört ett visst tvivel mot 
åtgärdernas nödvändighet och möjlighet att lyckas. Återigen ett svalt intresse bekräftar 
modellen.  
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Figur 18. INT-medelvärden för kommuner med olika policyutfall (n=24) 

Mindre effektiva kommuner har tjänstemän som uppvisar en positivare inställning till 
styrmedlen, vilket än så länge verifierar hypotesen. I det tredje fältet antyder medelvärdet 
(0,05) en positivare inställning till styrmedlen. De som överlag anser att åtgärderna är 
nödvändiga kommer från Sundsvall, Lund och Nyköping. Samtliga dessa kommuner har valt 
många åtgärder (se Tabell 6). I Falköping har de två respektive tjänstemännen skilda 
uppfattningar rörande huruvida åtgärderna är nödvändiga eller inte. Den ena är skeptisk 
medan den andra är något mer positivt inställd. 

Överlag (0,19) är tjänstemännen i det fjärde fältet de mest positivt inställda till styrmedlen. 
Detta stärker våra hypoteser. Största optimismen finns i Västerås och Norrköping. Även i 
Eskilstuna, Hagfors, Nybro och Örebro har respondenterna uppgivit att åtgärderna är 
nödvändiga och möjliga. Endast i Borås och Vänersborg finns en diskrepans mellan 
tjänstemännens uppfattning, medan Ulricehamn (som valt få åtgärder) är enda kommunen i 
detta fält som uppvisar en enbart negativ inställning. Värt att påpeka, och i linje med 
hypotesen, är att Ulricehamn återfinns bland de kommuner som ligger nära gränsen för hög 
effektivitet. Vi antar att kommuner som Ulricehamn som ligger när gränser för effektivitet 
och som har valt att arbete med HN hämmas av inställningen till företagandet (se Svensk 
näringslivs ranking för 2012) och höga utsläpp av CO2. Ulricehamn har deltagit i Uk-
programmet från starten 2003.  

4.6.5 Tjänstemän, samverkan och signifikanta samband 

Än så länge har inga av de från början ställda hypoteserna verifierats. Nu ska vi avgöra om 
och hur samverkan påverkar val av antal och typ av åtgärd eller policyutfall. Strax över hälften 
(58 %) av de intervjuade tjänstemännen samverkar med politiker. Som väntat samarbetar Uk-
tjänstemän mer med politiker än övriga tjänstemän. Lika väntat är att graden av samarbete 
tjänstemän emellan är hög. Nästan 80 % av respondenterna uppgav att de regelbundet träffar 
sina kolleger.  
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Figur 19. Hur ofta tjänstemän samverkar med näringslivet 

Då inga av de kommuner som arbetar med hållbar näringslivsutveckling har nått en högre 
grad av effektivitet än andra ska vi fokusera på tjänstemännens grad av samarbete med 
näringsidkare och hur de själva värderar denna samverkan. Ett noterbart resultat är att hela 24 
tjänstemän (64 %) uppgivit att de aldrig samarbetar med näringslivet (se Figur 19).  

 

Figur 20. Tjänstemannens uppfattning om samarbetet med näringsidkare 

Det kan också konstateras att endast en tjänsteman ansåg att samarbetet med näringsidkare 
var mycket bra. Ytterligare fyra ansåg att det var ganska bra och fem att det var bra. Däremot 
uppger två tjänstemän att samarbetet inte är bra och hela 20 att det är obefintligt (se 
Figur 20). Det finns ingen tvekan om att denna brist på ett fungerande samarbete med 
näringsidkare förklarar varför ingen kommun än så länge har lyckats genomföra denna åtgärd 
effektivt. Det är allvarligt i detta sammanhang, då samverkan påverkar såväl utvecklingen 
inom näringslivet (se Tabell 30) som transportsektorn (se Tabell 29).  
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Tjänstemännens HA 

Samverkan (e-f+) Policyutfall 

T (e+) 

ENF  

HN (f+ mcftg) 

Total  
e 43 % 

f 13,4 % 

Tabell 29. Samband mellan samverkan och 
transporteffektivitet 

Variabel B SE B β 

Upplevda resurser -0,43 0,51 -0,15 

Samverkan  -1,97 0,75 -0,43* 
*p < 0,05 

Tabell 30. Samband mellan samverkan och ökning 
av miljöcertifierade företag 

Variabel B SE B β   

Upplevda resurser -,345 ,556 -,130 Adj. R2 0,134 

Intresse  ,779 ,454 ,340   

Samverkan 1,161 ,544 ,436*   

Upplevd organisering -,086 ,288 -,061   

*p< 0,05 

Återigen har vi fått ett kontraintuitivt resultat. När samverkan minskar med en 
standardavvikelse ökar transporteffektiviteten. Det vill säga, ju mer den ansvarige på 
kommunen faktiskt samverkar med andra aktörer, desto lägre blir transporteffektiviteten i 
43 % av de kommuner som valt denna åtgärd (se Tabell 29). 

Varför leder en hög grad av samverkan till dåliga policyutfall vad gäller transportfrågan? 
Ännu mer tankeväckande är att det finns en antydan om att mer samverkan leder till en låg 
grad av förankring. Det sambandet väcker frågan om kommuntjänstemän kan tvingas 
samverka mer om en åtgärd inte har förankrats i politiken, eller är det så att man trots 
samverkan inte når resultat? 

För mycket samverkan påverkar transporteffektiviteten negativt, men detta till trots – och i 
linje med vår hypotes – ökar samverkan antalet miljöcertifierade företag. Den samverkan som 
sker mellan ett litet antal tjänstemän och näringslivsaktörer (se Figur 21) leder till en ökad 
miljöcertifiering.  

 

Graden av samverkan och vem man samverkar med spelar roll för policyutfallet i transport- 
och näringslivsfrågor. Hypotesen verifieras av att samverkan förklarar 13 % av ökningen av 

Figur 21. Signifikanta samband med tjänstemännens samverkan i fokus 



En framgångsrik styrmedelsmix? 

Mälardalens högskola 65 

miljöcertifierade företag i de kommuner som har valt åtgärden HN, medan den falsifieras av 
det faktum att 43 % av de kommuner där tranporteffektiviteten är hög är de som samverkar 
minst av samtliga kommuner (se Figur 21). Antagandet är nu att de kommuner som 
samverkar mest tillhör de som är minst effektiva i sin åtgärdsimplementering.  

4.6.6 Kommuntjänstemän: samverkan och tendenser 

På en skala från -0,62 till 0,89, där 0 är medelvärdet, samverkar tjänstemännen i Tranås mer 
än Huddinges tjänstemän. I det här fallet har båda kommunerna som ingår i första fältet en 
låg grad av samverkan. En lägre grad av samverkan (-0,06) förklarar delvis varför Huddinges 
och i viss utsträckning Tranås’ åtgärder är effektiva och även varför de är förankrade. Det kan 
också förklara varför inga av kommunerna i första fältet har valt att jobba med transport-
åtgärder. 

Överlag är samverkansgraden för kommunerna i det andra fältet strax under medelvärdet. 
Tjänstemän i Sala och Uppsala samverkar ganska mycket, d.v.s. mest av de sju kommunerna 
som ingår i detta fält. Jönköping och Strängnäs samverkar varken för lite eller för mycket. 
Alvesta, Säffle/Åmål och Mora samverkar i särklass minst (notera att alla dessa kommuner är 
effektiva) och bekräftar vår modell. 
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Figur 22. SAM-medelvärden fördelade på fyra fält (n=26) 

Graden av samverkan i det tredje fältet är densamma som i det andra fältet. I Örnsköldsvik, 
Lund och Helsingborg samverkar tjänstemännen mest. Det är betydelsefullt då de flesta av 
dessa kommuner jobbar med HN, vilket samvarierar med antalet företag som vill miljö-
certifiera sig. I Sundsvall, Falköping och Nyköping samverkas det minst. Det har betydelse då 
både Sundsvall och Nyköping arbetar med transportåtgärder. Sammanlagt ligger graden av 
samverkan (-0,04) för dessa kommuner strax under det generella medelvärdet och talar mot 
vår modell, som numer antar att en låg grad av samverkan bör leda till högre effektivitet. 

De nio kommunerna som finns i detta fält samverkar mest av alla grupper (se Figur 22). 
Eskilstuna, Vänersborg, Hagfors och Ulricehamn har alla en ganska låg samverkansgrad. 
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Örebro och Västerås samverkar mest i denna kategori medan Nybro och Norrköping 
samverkar minst. Detta fält, och delvis det första, bekräftar vår modell. 

Förvaltningspolitisk teori hävdar att sättet för en förvaltning att organisera sig är viktigt 
och att så kallad bottom-uporganisering, d.v.s. platt organisering, är att föredra framför en 
mer traditionell hierarkisk modell. Strukturomvandlingen från ”government” till 
”governance” innebär bland annat att kommunförvaltningens sätt att organisera sig ska vara 
mer beställar-utförareinriktad (BU) och ha en platt organisering, då BU är mer 
marknadsanpassad. Därför ska kommunernas sätt att styra och berörda förvaltningars sätt att 
organisera sig analyseras.  

4.6.7 Upplevd organisationsform och signifikanta samband 

Den fjärde hypotesen säger varför kommunens förvaltningsmodell och berörda tjänstemäns 
uppfattning om den egna förvaltningens sätt att organisera åtgärdsimplementeringen delvis är 
avgörande för hur policyutfallen blir. Om vi utgår ifrån att det finns fyra sätt för en kommun 
att organisera sig – klassisk-hierarkisk, klassisk-platt, BU-hierarkisk och BU-platt (se Tabell 
31) – kan vi identifiera och kategorisera vilka av de fyra styrningsmodellerna som är 
avgörande för vår förståelse av hur en framgångsrik styrmedelsmix blir till. 

Av de kommuner som ingår i analysen anger flertalet att de har en formell klassisk 
styrningsmodell. Åtta kommuner hävdar att de har en beställar-utföraremodell (BU). 
Noterbart är att framgångsrika kommuner företrädesvis använder en klassisk-hierarkisk eller 
klassisk-platt styrningsmodell (jfr Tabell 6 med Tabell 31). Detta faktum krockar med 
förvaltningspolitisk teori såsom den redovisades ovan. Kommuner med BU-modell och 
upplevd hierarkisk organisationsform är mer effektiva än kommuner där BU-modellen 
kombineras med en organisation som karakteriseras/upplevs som platt. Kommuner som 
använder sig av BU-modellen når sällan en hög grad av effektivitet, medan kommuner som 
använder sig av en klassisk modell överlag är mer effektiva (se Tabell 31). Sju av de nio 
effektiva kommunerna är klassiskt styrda kommuner. Av dessa har fem förvaltningar platt 
organiseringsform.  
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Tabell 31. Formell styrningsmodell och upplevd 
organiseringsform 

 Kommuner organisera sig enligt: 

Klassisk modell 

(förvaltningsstyre)
  

BU-modell 

(avtal/målsstyre) 

U
p

p
le
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d
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rg

a
n

is
a

ti
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s
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rm
 T
o

p
p

s
ty

rd
 Alvesta (2) 

Säffle/Åmål (2)  

Falköping (3)  

Vänersborg (4) 

Örnsköldsvik (3) 

Uppsala(2)  

Strängnäs (2) 

Helsingborg (3) 

Västerås (4) 

Sundsvall (3) 

P
la

tt
 

Huddinge (1)  

Eskilstuna (4) 

Jönköping (2)  

Ulricehamn (4) 

Mora (2)  

Sala (2) 

Tranås (1)  

Hagfors (4) 

Nybro (4) 

Borås (4) 

Lund (3) 

Örebro (4)  

Norrköping (4)  

Nyköping (3) 

 (1) = första fältet; (2)= andra fältet; (3) = tredje fältet; (4 )= fjärde fältet 

Resultaten visar också att när förvaltningens sätt att organisera är platt ökar ENF-
effektiviteten. I tabell 32 framgår att en plattare förvaltning förklarar 37 % av fastigheters 
energieffektivisering (se Tabell 32).  

Tabell 32. Samband mellan upplevd organisering 
och ENF-effektivitet 

Variabel B SE B β 

Upplevda resurser  -0,81  0,37 -0,37* 

Samverkan -1,14  0,60 -0,32 

Intresse -0,45  0,36 -0,21 

Upplevd organisering 0,69  0,22  0,44** 

*p < 0,05 **p<0,0 

Vad gäller organiseringsform verkar klassiskt styrda kommuner med förvaltningar som 
upplevs organisera sig platt vara ännu mer framgångsrika med att energieffektivisera sina egna 
fastigheter. Tranås framgånger (och i mindre utsträckning Huddinges) kan delvis förklaras 
med ett klassikt byråkratiskt styre.  
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Figur 23. Samband mellan upplevd organisering, SEP och policyutfall 

Det bör också nämnas att när man slår ihop alla socioekonomiska och politiska variabler till 
en indexvariabel uppstår ett samband mellan detta index och hur tjänstemännen uppfattar sin 
egen förvaltnings sätt att organisera sig. Med andra ord, välmående och politiskt stabila 
kommuner har en större fallenhet för att organisera sig platt än andra kommuner (se Figur 
23). Välmående kommuner har dessutom en större fallenhet för att energieffektivisera myn-
dighetsbyggnader.  

4.6.8 Kommuntjänstemän: upplevt organiseringssätt och tendenser  

Nu testar vi återigen vår modell mot tjänstemännens utsagor. Antagandet är att de effektiva 
kommunerna i fält 1 och fält 2 i större utsträckning är mer välmående och har förvaltningar 
som är platta samt är mer framgångsrika på ENF än de kommuner som upptar olika 
positioner i fält 3 och 4. 

Vi arbetar återigen utifrån en skala för att avgöra om berörda tjänstemäns förvaltningars 
organisationsform påverkar deras förmåga att genomföra valda åtgärder på ett framgångsrikt 
sätt. Det lägsta UORG-värdet är -1,65 och det högsta är 1,24, medan medelvärdet ånyo är 0. 
De två kommuner som ingår i detta fält är de som är mest förvaltningsorganisatoriskt platta 
och klassiskt styrda bland de kommuner som ingår i undersökningen. I Huddinge (K) 
upplever den berörda tjänstemannen att den egna förvaltningen är ganska platt. Detsamma 
gäller i Tranås (K) där de berörda tjänstemännen uppgav att de har en mycket platt 
organisering. Då en klassisk-platt organisation generellt sett leder till effektivare policyutfall, i 
synnerhet vad gäller energieffektivisering av fastigheter (se Tabell 30), förklarar modellen 
både Huddinges och Tranås framgångar. 

I det andra fältet beskriver tjänstemännen i Sala (K) och Alvesta (K) en mer hierarkisk 
förvaltning. Även Uppsala (BU) och Strängnäs (BU), med en annan formell förvaltnings-
modell, har tjänstemän som upplever sina förvaltningars sätt att organisera sig som hierarkisk 
och mycket hierarkisk. Det är framförall Jönköping (K), Mora (K) och Säffle/Åmål (K) som 
har förvaltningar som organiserarar sig platt (se Tabell 31). Det är av intresse att notera att 
kombinationen ”klassisk styrning” och antingen ”hierarkisk” (Alvesta, Säffle/Åmål och Sala) 

Kommunens socioekonomi 

och politik (f+) 

Tjänstemännens HA 

 

U/Organisering (g+f+) 

 

Policyutfall: 

T  

ENF (g+) 

HN  

Total  

g 44 % 

f 35 % SEP 
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eller ”platt” (Jönköping och Mora) båda är effektiva. Nästan samtliga av dessa kommuner har 
valt att arbetet med ENF, och de är framgångsrika. Modellen verifieras av detta faktum.  

Första fältet Andra fältet Tredje fältet Fjärde fältet Samtliga

Serie1 0,88 -0,12 -0,24 0,18 0,03

-1,65

-1,15

-0,65

-0,15

0,35

0,85
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Kommuner fördelade på fyra fält 

 

Figur 24. UORG-medelvärden fördelade på fyra fält (n=26) 

Tjänstemän i det tredje fältets kommuner arbetar i större utstäckning i kommuner med BU-
modell än sina kollegor i fält 1 och 2. Av de sex kommunerna i fältet upplever tjänstemän i 
tre kommuner deras förvaltningar som platta; Falköping (K) Lund (K) och Helsingborg (BU). 
De övriga kommunerna – Örnsköldsvik (K), Nyköping (BU) och Sundsvall (BU) – har mer 
eller mindre hierarkiska förvaltningar. UORG-värdet för hela gruppen (-0,24) ligger långt 
under värdet för alla grupper (se Figur 24). Endast en kommun, Helsingborg, har valt att 
arbete med ENF. Detta fält bekräftar återigen modellens antaganden. 

Överlag upplever tjänstemän i det fjärde fältet sina förvaltningar som ganska platta. 
Tjänstemännen i fem av de nio kommunerna i det fjärde fältet upplever, å andra sidan, att de 
har en mer eller mindre hierarkisk förvaltning. Dessa är Nyköping (BU), Vänersborg (K), 
Örebro (BU), Västerås (BU) och Eskilstuna (K). Norrköping (BU), Borås (K), Nybro (K) och 
Hagfors (K) har tjänstemän som upplever sina förvaltningar som platta. Det sammanlagda 
UORG-värdet för hela gruppen (0,18) är långt över medelvärdet för samtliga grupper (se 
Figur 24). 

Vad anbelangar förankringsgradens påverkan har den hittills uteblivit. Ett samband finns 
mellan de effektiva kommuner som även har hög grad av förankring och kommuner som har 
förvaltningar som organiseras platt (se Figur 6). Medan kommuner där val av åtgärd inte 
förankras har en mer utpräglade hierarkisk organisationsform (se Tabell 31).  
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5 Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras en summering av de huvudsakliga lärdomar vår analys har gett oss. 
Syftet med vår studie har varit att identifiera olika hinder och problem som kommunerna kan 
möta när de ska välja bland de åtgärder och temaområden som erbjuds dem inom Uk-
programmet och Ees. 

Två frågor är centrala: Vilka faktorer påverkar kommunernas möjligheter att på ett 
framgångsrikt sätt implementera den styrmedelsmix de valt? Vad kännetecknar en 
framgångsrik kommun?  

5.1 Receptet på en framgångsrik styrmedelsmix 

Den analys vi genomfört gör det möjligt för oss att presentera följande slutsats: 

En framgångsrik styrmedelsmix utgörs av en åtgärd från Ees och fyra från Uk: e3 (köp 
in eller hyr energieffektiva byggnader), transport (T), fysisk planering (FP), energi-
effektivisering av fastighet (ENF) och insatser i skolan (SK). Styrmedlemsmixen är 
rangordnad. 

Några skäl till varför vissa kommuner i större utsträckning är mer framgångrika än andra är, 
som vi nu sett, att de väljer rätt antal och typ av åtgärd, är små, glesa och har litet antal 
anmälda brott, låg ungdomsarbetslöshet, liten andel utlandsfödda och att de jobbar med 
antingen åtgärder inom transport- och/eller fysisk planering. Deras tjänstemän upplever att 
de har för lite eller lagom mycket resurser och de tenderar även att samverka mindre än andra 
kommuners tjänstemän. 

De åtgärder som vållar problem, det vill säga är svåra för vissa kommuner att 
implementera, är hållbar näringslivsutveckling (HN), trygg värme (TV), e2 (inköp av 
energieffektiv utrusning) och e5 (inköp av utrustning med energieffektiv användning). Att 
HN är svårt att implementera förklaras av ett antal faktorer. Främst bland dessa är att berörd 
kommun – förutom att vara stor – väljer för många åtgärder, har hög brottslighet och stor 
andel utlandsfödda. 

Över 65 % av policyimplementeringens totaleffektivitet förklaras av vår modell. De mest 
effektiva och politisk medvetna kommuner har: 
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1. En ungdomsarbetslöshet som inte överstiger 16 %. 

2. Kommuntjänstemän med svala intressen för att genomföra berörd åtgärd. 

3. a. Valt färre än sju åtgärder (ju färre åtgärder desto bättre). 

b. Valt en viss typ av åtgärd – så som e3, FP, T, ENF eller SK. 

En tredjedel av kommunernas förmåga att framgångsrikt implementera valda åtgärder har att 
göra med hur stor ungdomsarbetslösheten är i berörd kommun. Att kommuner väljer färre 
åtgärder förklarar 16 % av deras totala förmåga att implementera styrmedlen.  

 

Figur 25. Sammanfattning av analysen i en institutionell analysmodell 

Ytterligare 16 % av kommunernas totala effektivitet förklaras av tjänstemännens intresse. 
Modellen lämnar 35 % av den totala effektiviteten delvis oförklarad (se Figur 25). Dock pekar 
våra resultat mot att det finns ett samband mellan en borgerlig majoritet i kommun-
fullmäktige och effektiva policyutfall. 
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Inbördes förhållanden mellan de fyra förvaltningspolitiska faktorerna i relation till val av 
åtgärd och policyutfall är tjänstemännens 

1. intresse 
2. upplevda resurstillgänglighet 
3. samverkan 
4. upplevda sätt att organisera. 

Tjänstemännens intresse är i särklass den förvaltningspolitiska faktor som spelar störst roll i 
sammanhanget. Kommuner som känner ett behov av att handla väljer ofta att byta ut och 
modifiera befintlig utrustning (e4) utan att lyckas. Återigen är tjänstemännens intressen den 
enda av de fyra faktorerna som förklarar kommunernas totala effektiviet. Att tjänstemännen 
upplever att tillgång till resuser är god, bidrar till att hela 37 % av kommunerna som väljer att 
energieffektivisera sina fastigheter är framgångsrika. 

Tjänstemännens samverkan påverkar varken val av av åtgärd eller den totala effektiviteten. 
Att tjänstemän samverkar lite förklarar nästan hälften av kommunernas effektivitet vad gäller 
att implementera transportårgärder. I nästan 13 % av de kommuner som har tjänstemän som 
samverkar mycket har man valt HN. Till sist kan det slås fast att sättet för tjänstemännens 
egen förvaltning att organisera sig inte påverkar val av åtgärd eller den totala effektiviteten. 
Dock har nästan hälften (44 %) av kommunerna vars tjänstemän upplever större autonomi i 
sitt arbete haft stor framgång vad gäller enegieffektivisering av fastigheter. 

 

Figur 26. Förväntad och faktisk effektivitet 

Figur 26 visar kommunerna utifrån ett jämförande perspektiv. Det vill säga utifrån åtgärder 
kommunerna har valt och vars mål de faktiskt har uppnått. Längst till vänster i figuren finns 
ett gap mellan kommunernas förväntningar (blå linje) och uppnådda mål (röd linje). Vissa 
kommuner till höger i figuren har överträffat sina förväntningar. 

I inledningen redovisades alliansregeringens tre energipolitiska mål: ekologisk hållbarhet, 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet (Prop. 2008/09:163, 11). Dess mål kommer nu att 
korstabuleras med de av Uk-programmets elva temaområden (som innehåller en mängd olika 
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åtgärder) och de sex åtgärder som kommuner kan välja inom ramen för Ees. Syftet med detta 
är att se hur väl alliansregeringens mål stämmer överens med de två styrmedel som 
implementeras i olika konstellationer i de utvalda kommunerna. 

Följande slutsatser kan dras: För det första inriktar sig Uk-programmets temaområden 
(primärt i etapp 1 och 2) fortfarande mot ekologisk hållbarhet och än så länge i mindre 
utsträckning mot konkurrenskraft och försörjningstrygghet. För det andra fokuserar Ees 
primärt på konkurrenskraft och ekologiskt hållbarhet, och i mindre utsträckning på 
försörjningstrygghet, i och med inriktningen på främst energieffektivisering av befintliga 
byggnader och utrustning – vilket ökar konkurrenskraften och minskar belastningen på 
miljön. Ekologisk hållbarhet är fortfarandet det mål som prioriteras mest.  

Tabell 33. De energipolitiska målens överensstämmelse med Uk och Ees 
Svart = åtgärder som är lätta att implementera; rött = åtgärder som är 
svåra att implementera. 

 Energipolitikens målsättning (I-III) 

Ekologisk hållbarhet (I) Konkurrenskraft (II) Försörjningstryg. 
(III) 
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Biogas (Bio) 

Belysning (BL) 

Skola och beteende (SK) 

Transport (T) 

Energi- och klimatstrategier (EKS) 

Energieffektivisering av  

fastigheter (ENF) 

Hållbar näringslivsutveckling 
(HN) 

Energieffektivisering av 
fastigheter (ENF) 

Belysning (BL) 

Transport (T) 

Trygg värme (TV) 
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Köp in energieffektiv 
utrustning (e2) 

Byta ut eller modifiera befintlig 
utrustning (e4) 

Inköp av utrustning med 
energieffektiv användning (e5) 

Utnyttja energibesiktningar (e6) 

Finans.-instrument (e1) 

Köp in energieffektiv 
utrustning (e2) 

Köp in eller hyra 
energieffektiva byggnader (e3) 

Byta ut eller modifiera befintlig 
utrustning (e4) 

Inköp av utrustning med 
energieffektiv användning (e5) 

 

Ant. åtgärd Tio åtgärder Nio åtgärder En åtgärd 

De flesta av Uk-programmets temaområden fokuserar primärt på ekologisk hållbarhet, 
förutom hållbar näringslivsutveckling och trygg värme. Hållbar näringslivsutveckling och 
energieffektivisering av fastigheter är de Uk-temaområden som inriktar sig mest på kon-
kurrenskraft. Dessa två temaområden kan kombineras med energieffektiviseringsåtgärderna 
e1–5. Det är bara ett Uk-temaområde som syftar till att bidra till ökad försörjningstrygghet; 
trygg värme. Trygg värme hör till de områden inom Uk som mött störst problem. 
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Bilaga A: Enkät, Uthållig kommun 

Instruktioner 

Läs frågorna och markera sedan det svarsalternativ som Du anser bäst motsvarar din 
erfarenhet eller åsikt. Du kan markera svarsalternativen antingen genom att kryssa för eller 
ringa in siffran som följer på samma rad som svarsalternativet.  

Dessa kontrolluppgifter måste fyllas i! 

Yrkestitel……………………………… 

Ålder………… 

Verksamhet du arbetar inom…………………………………… 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?…………………… 

Inom vilken organisation arbetar du?………………………………… 

Hur länge har du jobbat med Uthållig kommun?……………………… 

Ange i procent (%) i vilken utsträckning du jobbar med Uthållig kommun!…………………………… 

G1. Arbetar du både med Uthållig kommun och/eller 
energieffektiviseringsstödet? 

Jag arbetar endast med programmet Uthållig kommun  1 

Jag arbetar delvis med energieffektiviseringsstödet  2 

Jag arbetar med båda två  3 

Jag arbetar inte med någon av dem  4 

G2. I vilken egenskap arbetar du med programmet Uthållig 
kommun? 

Som projektledare 1 

Som projektanställd  2 

Som enskild tjänsteman 3 

Som tjänsteman i arbetsgrupp  4 

Som tjänsteman i politiskt tillsatt arbetsgrupp 5 

I annan egenskap 6 
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G3. Vilka av Uk programmets temaområden har din 
kommun arbetat med innan de gick med i etapp tre? 

Transporter  1 

Belysning  2 

Biogas  3 

Energieffektivisering i fast. 4 

Fysisk planering  5 

Vindkraft  6 

Upphandling  7 

Trygg värme  8 

Näringslivsutveckling  9 

Skola/beteende  10 

Energi och klimatstrategier  11 

G4. På en skala mellan 1 till 6 där 1 är ”har inte påverkat alls” och 6 är ”Varit avgörande”, hur mycket tror att 
dessa skäl har inverkat kommunen val av just detta/dessa temaområden? 

Tidigare arbetat med temat 1                 2 3              4 5               6 

Ekonomiska skäl 1                 2 3              4 5               6 

Erfarenhet med liknande tema 1                 2 3              4 5               6 

Behov av ”nya tag” 1                 2 3              4 5               6 

Temat integrerad i andra åtgärder 1                 2 3              4 5               6 

Ses som ett politiskt uppdrag 1                 2 3              4 5               6 

Arbetet med andra temaområden klar 1                 2 3              4 5               6 

Andra skäl 1                 2 3              4 5               6 

G5. Hur mycket instämmer du med påståendet att din kommun har förutsättningar att lyckas nå målen inom 
de nya temaområden fysisk planering och näringspolitik? 

Helt     Inte alls 

1 2 3 4 5 6 

R1. Instämmer du med påståendet att verksamhetsbudgeten räcker till för att du och/eller dina kollegor på 
ett tillfredsställande sätt ska kunna genomföra valda åtgärder? 

Helt     Inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

R2. Vilka av följande alternativ anser du stämmer bäst på din verksamhetsbudget?  

Den har ökat Ingen förändring Den har minskat Vet inte 

1 2 3 0 

R3. Hur mycket instämmer du med att det finns tillräckligt med personal för att arbetet med valda tema-
områden ska kunna genomföras? 

Helt     Vet inte 

1 2 3 4 5 0 
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R4. Hur har andelen personal som arbetar med programmet Uthållig 
kommun ändrats sedan etapp 1 och/eller etapp 2? 

Den har ökat Ingen förändring Den har minskat Vet inte 

1 2 3 0 

R5. Har din organisation kompetensen för att påverka näringspolitiken och genomföra fysisk planering? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

R6. Upplever du att din verksamhet har den utrustning som krävs för att slutföra sina åtaganden inom 
Uthållig kommun? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int1. Anser du att alla åtgärder som följer av programmet Uthållig kommun är nödvändiga? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int2. Anser du att programmet Uthållig kommun är tillräckligt ambitiöst? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int3. Anser du att målen som ligger till grund för val av temaområde är möjliga att uppnå? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int4. Anser du dig tillräcklig informerad angående programmet Uthållig kommuns temaområden? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int5. Känner du att du påverkat processen som lett fram till valen av temaområden? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int6. Hade du velat att andra åtgärder än de som nu tillämpas hade valts istället? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 
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Omg1. Med vilka av följande aktörer samarbetar du med inom ramen för Uthållig kommun?  

Rangordna (i högre kolumnen) den aktör som du samarbetar mest med och sedan i fallande ordning till den du samarbetar 
minst med. Börja med siffran ”1” för den du samarbetar mest med. Sker ingen interaktion lämna rutan tom! 

Politiker   1  

Tjänstemän Uk 2  

Tjänstemän Ees 3  

Tjänstemän andra 4  

Konsulter  5  

Kommunala bolag 6  

Privata bolag 7  

Näringsidkare 8  

Intresseorganisationer 9  

Medborgare 10  

Andra 11  

Omg2. Hur ofta samarbetar du med dessa aktörer? 

Välj antingen alternativet A,B, C, D, E eller F för att beskriva graden av samarbete med berörd aktör. Se under 
tabellen för en beskrivning av alternativen! 

 A B C D E F 

Politiker 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän Uk 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän Ees 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän, andra 1 2 3 4 5 6 

Konsulter 1 2 3 4 5 6 

Kommunala bolag 1 2 3 4 5 6 

Privata bolag 1 2 3 4 5 6 

Näringsidkare/företagare 1 2 3 4 5 6 

Intresseorganisationer 1 2 3 4 5 6 

Medborgare 1 2 3 4 5 6 

Andra 1 2 3 4 5 6 

A = dagligen; B = mycket ofta; C = ofta; D = ibland; E = i stort sett aldrig; F = det har aldrig hänt 
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Omg3. Kring vilka temaområden har du samarbetat 
med aktörerna i föregående fråga? 

Transporter  1 

Belysning  2 

Biogas  3 

Energieffektivisering i fast. 4 

Fysisk planering  5 

Vindkraft  6 

Upphandling  7 

Trygg värme  8 

Näringslivsutveckling  9 

Skola/beteende  10 

Energi och klimatstrategier  11 

Omg4. Hur anser du att samarbetet med dessa aktörer fungerar? 

Välj antingen alternativet A, B, C, D, E eller F för att beskriva graden av samarbete med berörd aktör. 
Se under tabellen för en beskrivning av alternativen! 

 A  B C D E F 

Politiker 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän Uk 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän Ees 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän, andra 1 2 3 4 5 6 

Konsulter 1 2 3 4 5 6 

Kommunala bolag 1 2 3 4 5 6 

Privata bolag 1 2 3 4 5 6 

Näringsidkare/företagare 1 2 3 4 5 6 

Intresseorganisationer 1 2 3 4 5 6 

Medborgare 1 2 3 4 5 6 

Andra 1 2 3 4 5 6 

A = mycket bra; B = bra; C = sådär; D = dåligt; E = mycket dåligt; F = obefintligt 

Org.1. Hur skulle du beskriva den typ av organisation du är verksam i? 

Toppstyrd     Platt 

1 2 3 4 5 6 

Med toppstyrd organisation menas en hierarkisk vertikal organisationsform, d.v.s. att besluten fattas av en eller en grupp ledare 
på högnivå och genomförs av de lägre nivåerna. Medarbetar inflytande är inte givet. 

Med platt organisation menas en horisontell organisationsform, d.v.s. att all medverkar i beslutsfattande och ledarskapet har en 
samordnande roll. Medarbetar inflytandet är högt. 

Org2. På en skala av 1 till 6 hur anser du att din organisation fungerar? 

Mycket bra     Mycket dåligt 

1 2 3 4 5 6 
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Bilaga B: Enkät, Energieffektiviseringsstöd 

Instruktioner 

Läs frågorna och markera sedan det svarsalternativ som Du anser bäst motsvarar din 

erfarenhet eller åsikt. Du kan markera svarsalternativen antingen genom att kryssa för eller 

ringa in siffran som följer på samma rad som svarsalternativet.  

Dessa kontrolluppgifter måste fyllas i! 

Yrkestitel……………………………… 

Ålder………… 

Verksamhet du arbetar inom…………………………………… 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?…………………… 

Inom vilken organisation arbetar du?………………………………… 

Hur länge har du jobbat med energifrågor?……………………… 

Ange i procent (%) i vilken utsträckning du jobbar med energieffektiviseringsstödet!........... 

G1 Arbetar du både med Uthållig kommun och/eller energi-
effektiviseringsstödet? 

Jag arbetar endast med programmet Uthållig kommun  1 

Jag arbetar delvis med energieffektiviseringsstödet  2 

Jag arbetar med båda två  3 

Jag arbetar inte med någon av dem  4 

G2. I vilken egenskap arbetar du med energieffektiviserings-
stödet? 

Som projektledare 1 

Som projektanställd  2 

Som enskild tjänsteman 3 

Som tjänsteman i arbetsgrupp  4 

Som tjänsteman i politiskt tillsatt grupp 5 

I annan egenskap 6 
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G3. Vilka av energieffektiviseringsåtgärderna har din kommun 
valt att jobba med? 

Finansieringsinstrument 1 

Inköp av energieffektiv utrustning 2 

Inköp av utrustning med effektiv energianvändning 3 

Byta ut eller modifiera befintlig utrustning  4 

Utnyttja energibesiktningar 5 

Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader 6 

G4. På en skala mellan 1 till 6 där 1 är ”har inte påverkat alls” och 6 är ”Varit avgörande”, hur mycket tror att 
dessa skäl har inverkat kommunen val av just detta/dessa temaområden? 

Tidigare arbetat med temat  1                 2 3                 4 5               6 

Ekonomiska skäl  1                 2 3                 4 5               6 

Erfarenhet med liknande tema  1                 2 3                 4 5               6 

Behov av ”nya tag”  1                 2 3                 4 5               6 

Temat redan integrerad i andra åtgärder  1                 2 3                 4 5               6 

Ses som ett politiskt uppdrag  1                 2 3                 4 5               6 

Arbetet med andra temaområden är klart  1                 2 3                 4 5               6 

Andra skäl  1                 2 3                 4 5               6 

G5. Givet att din kommun inte tidigare arbetat med dessa åtgärder har kommunen enligt dig goda 
förutsättningar att lyckas? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

R1. Instämmer du med påståendet att verksamhetsbudgeten räcker till för att du och/eller dina kollegor på 
ett tillfredsställande sätt ska kunna genomföra valda åtgärder? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

R2. Vilka av följande alternativ anser du stämmer bäst på din verksamhetsbudget?  

Den har ökat Ingen förändring Den har minskat Vet inte 

1 2 3 0 

R3. Hur mycket instämmer du med att det finns tillräckligt med personal för att arbetet med valda 
temaområden ska kunna genomföras? 

Helt    Inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 0 

R4. Anser du antalet personal som arbetar med åtgärderna bör ändras? 

Ja, Den bör öka 
Nej, Den bör inte 

förändras 
Ja, den bör minska 

1 2 3 
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R5. Har din organisation kompetensen för att genomföra valda åtgärder? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

R6. Upplever du att din verksamhet har den utrustning som krävs för att genomföra valda åtgärder? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int1. Anser du att alla åtgärder som följer av energieffektiviseringsstödet är nödvändiga? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int2. Instämmer du med att energieffektiviseringsåtgärderna är tillräckligt ambitiösa? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int3. Anser du att målen som ligger till grund för valda energieffektiviseringsåtgärder är möjliga att uppnå? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int4. Anser du dig tillräckligt informerad angående energieffektiviseringsstödets olika åtgärder? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int5. Känner du att du påverkat processen som lett fram till de valda åtgärderna? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 

Int6. Hade du velat att andra åtgärder än de som nu tillämpas hade valts istället? 

Ja, helt     Nej, inte alls Vet inte 

1 2 3 4 5 6 0 
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Omg1. Med vilka av följande aktörer samarbetar du med inom ramen för energieffektiviseringsåtgärderna?  

Rangordna (i högre kolumnen) den aktör som du samarbetar mest med och sedan i fallande ordning till den du samarbetar 
minst med. Börja med siffran ”1” för den du samarbetar mest med. Sker ingen interaktion lämna rutan tom! 

Politiker   1  

Tjänstemän Uk 2  

Tjänstemän Ees 3  

Tjänstemän andra 4  

Konsulter  5  

Kommunala bolag 6  

Privata bolag 7  

Näringsidkare 8  

Intresseorganisationer 9  

Medborgare 10  

Andra 11  

Omg2. Hur ofta samarbetar du med dessa aktörer? 

Välj antingen alternativet A,B, C, D, E eller F för att beskriva graden av samarbete med berörd aktör. Se under tabellen för en 
beskrivning av alternativen! 

 A B C D E F 

Politiker 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän Uk 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän Ees 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän, andra 1 2 3 4 5 6 

Konsulter 1 2 3 4 5 6 

Kommunala bolag 1 2 3 4 5 6 

Privata bolag 1 2 3 4 5 6 

Näringsidkare/företagare 1 2 3 4 5 6 

Intresseorganisationer 1 2 3 4 5 6 

Medborgare 1 2 3 4 5 6 

Andra 1 2 3 4 5 6 

A = dagligen; B = mycket ofta; C = ofta; D = ibland; E = i stort sett aldrig; F = det har aldrig hänt 

Omg3. Kring vilka områden har du samarbetat med aktörerna i föregående fråga? 

Finansieringsinstrument 1 

Inköp av energieffektiv utrustning 2 

Inköp av utrustning med effektiv energianvändning 3 

Byta ut eller modifiera befintlig utrustning  4 

Utnyttja energibesiktningar 5 

Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader … 6 
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Omg4. Hur anser du att samarbetet med dessa aktörer fungerar? 

Välj antingen alternativet A,B, C, D, E eller F för att beskriva graden av samarbete med berörd aktör. Se under tabellen för en 
beskrivning av alternativen! 

 A  B C D E F 

Politiker 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän Uk 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän Ees 1 2 3 4 5 6 

Tjänstemän, andra 1 2 3 4 5 6 

Konsulter 1 2 3 4 5 6 

Kommunala bolag 1 2 3 4 5 6 

Privata bolag 1 2 3 4 5 6 

Näringsidkare/företagare 1 2 3 4 5 6 

Intresseorganisationer 1 2 3 4 5 6 

Medborgare 1 2 3 4 5 6 

Andra 1 2 3 4 5 6 

A = mycket bra; B = bra; C = sådär; D = dåligt; E = mycket dåligt; F = obefintligt 

Org1. Hur skulle du beskriva den typ av organisation du är verksam i? 

Toppstyrd     Platt 

1 2 3 4 5 6 

Med toppstyrd organisation menas en hierarkisk vertikal organisationsform, d.v.s. att besluten fattas av en eller en grupp ledare 
på högnivå och genomförs av de lägre nivåerna. Medarbetar inflytande är inte givet.  

Med platt organisation menas en horisontell organisationsform, d.v.s. att all medverkar i beslutsfattande och ledarskapet har en 
samordnande roll. Medarbetar inflytandet är högt. 

Org2. På en skala av 1 till 6 hur anser du att din organisation fungerar? 

Mycket dåligt     Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
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Bilaga C: Diagram, enkätresultat 

 

Figur 1. Fördelningen av kön hos de som ansvarar för EES/UK projekten i 
kommunen. Vissa personer kan förekomma två gånger då de är 
ansvariga för bägge projekten. 

 

Figur 2. Illustration rörande till vilken grad kommunens tidigare arbetat med 
temat påverkat val av tema. 
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Figur 3. Illustration rörande till vilken grad ekonomiska faktorer påverkat valet 
av tema. 

 

Figur 4. Illustration rörande till vilken grad behov av ”nya tag” påverkat val av 
tema. 

 

Figur 5. Illustration rörande till vilken grad temat ses som ett politiskt uppdrag 
påverkat valet av tema. 
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Figur 6. Illustration rörande hur mycket tjänstemän instämmer i påståendet 
att kommunen har möjlighet att nå uppsatta mål. 

 

Figur 7. Illustration rörande hur tjänstemän upplever deras verksamhetsbudget. 

 

Figur 8. Illustration rörande huruvida tjänstemän upplever att deras 
organisation har tillbörlig kompetens. 
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Figur 9. Illustration rörande huruvida tjänstemän upplever att alla åtgärder är 
nödvändiga. 

 

Figur 10. Illustration rörande huruvida tjänstemän upplever att åtgärderna är 
tillräckligt ambitiöst. 
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Figur 11. Illustration rörande huruvida tjänstemän upplever att målen är 
möjliga att uppnå. 

 

Figur 12. Illustration rörande huruvida tjänstemän upplever sig informerade 
kring UK/EES. 
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Figur 13. Illustration rörande huruvida tjänstemän upplever att de kunnat 
påverka processen kring valet av åtgärder. 

 

Figur 14. Illustration rörande hur ofta tjänstemän samarbetar med politiker 

 

Figur 15. Illustration rörande hur ofta tjänstemän samarbetar med privata bolag. 
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Figur 16. Illustration rörande hur ofta tjänstemän samarbetar med näringsidkare. 

 

Figur 17. Illustration rörande hur ofta tjänstemän samarbetar med intresse-
organisationer. 

 

Figur 18. Illustration rörande hur ofta tjänstemän samarbetar med medborgare. 
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Figur 19. Illustration rörande hur tjänstemän tycker att samarbetet med politiker 
fungerar. 

 

Figur 20. Illustration rörande hur tjänstemän tycker att samarbetet med 
konsulter fungerar. 

 

Figur 21. Illustration rörande hur tjänstemän tycker att samarbetet med privata 
bolag fungerar. 
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Figur 22. Illustration rörande hur tjänstemän tycker att samarbetet med 
näringsidkare fungerar. 

 

Figur 23. Illustration rörande hur tjänstemän tycker att samarbetet med 
intresseorganisationer fungerar. 
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Figur 24. Illustration rörande hur tjänstemän tycker att samarbetet med 
medborgare fungerar. 

 

Figur 25. Illustration rörande hur tjänstemän tycker att den egna förvaltningen 
organiseras. 
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Figur 26. Illustration rörande hur tjänstemän tycker att den organisation den 
egna förvaltningen fungerar. 
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Bilaga D: Demografi, socioekonomi, policy-variabler, 
faktiska resurser och kommuners politiska egenskaper 

Diagrammen som presenteras i Bilaga D är sorterade efter den kommun med lägst värde 
längst till vänster och den kommun med högst värde till höger; något som vi hoppas ska 
påvisa eventuella skillnader extra tydligt. 

Demografi 

Nedan presenteras en beskrivning av de demografiska förhållandena för de 26 kommunerna. 
De demografiska variablerna inbegriper befolkningens storlek, koncentration och etniska 
sammansättning. 

Befolkningskoncentration 

Trots att samtliga kommuners areal till största andel är glesbygd3 så finns det en stor variation 
mellan hur stor denna andel är. Figur 1 visar kommunerna sorterade efter hur stor andel av 
deras areal som är tätort. Vi kan se att Huddinge till 37 % består av mark som klassificeras 
som tätort, vilket är en femtio gånger högre än för Hagfors. Huddinge måste här ses som 
undantaget då endast fem av kommunerna består till över 5 % av tätort, och av dessa har 
Huddinge det markant högsta värdet. 

                                                
3. Enligt SCB är glesbygd allt som ej är tätort. Tätort är ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet 
mellan husen är mindre än 200 meter, samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent. 
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Figur 1. Andel landareal som är tätort för de 26 kommunerna 2010 

I Figur 1 nedan som också är en indikator på befolkningskoncentration kan vi utläsa att lite 
över hälften av kommunerna ingår i grupperna mycket glesbefolkade (Hagfors, Mora, 
Örnsköldsvik, Säffle, Piteå, Nybro, Sala och Alvesta) och glesbefolkade (Ulricehamn, Falköping, 
Sundsvall, Nyköping, Strängnäs, Tranås, Vänersborg och Karlskrona).  

 

Figur 2. Kommunerna indelade i grupper utifrån invånare per km2 
2010 

Resterande tre grupper: medeltätt befolkade (Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Borås och Västerås), 
tätbefolkade (Lund och Helsingborg) och mycket tätbefolkade (Huddinge). Även här utgörs 
extremerna av Hagfors och Huddinge med 7 respektive 742 invånare per kvadratkilometer 
(Figur 2). 



En framgångsrik styrmedelsmix? 

100 Terence Fell, Isa Gustafsson Jertfelt, Josef Qaderi & Jori Lahdenperä 

Etnicitet  

I Figur 3 visas andel av befolkningen med utländsk bakgrund. Utländsk bakgrund definieras 
enligt Statistiska centralbyrån (SCB) som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda 
med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som 
är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född 
förälder. 

 

Figur 3. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund 2011 

Storstäderna med Huddinge, Eskilstuna och Helsingborg i täten har högst andel personer 
med utländsk bakgrund. Motsvarande kategori för de med lägst andel befolkning med 
utländsk bakgrund hittar vi bland de mindre kommunerna Örnsköldsvik, Mora och Piteå. I 
Huddinge är över 50 % av befolkningen av utländsk bakgrund, vilket i sammanhanget är 
överlägset mest (se Figur 3).  

Socioekonomiska attribut 

I detta avsnitt redovisas kommunernas socioekonomiska attribut. Dessa utgör faktorer som 
påverkar den kontext inom vilken åtgärder har valts och ska implementeras. Till dessa 
socioekonomiska attribut räknas: inkomst, jämställdhet, arbetslöshet, kriminalitet, val-
deltagande och störst näringsgren. 

Inkomst 

Inkomst per capita är ett väl använt mått, som visar snittinkomsten är per medborgare och år 
för ett avgränsat område. I Figur 4 nedan kan vi se kommunerna indelade efter deras 
invånares snittinkomst per år. 

Huddinge är också den kommun med högst inkomst per capita, medan Eskilstuna 
kommun tillhör bottenskiktet när det gäller inkomst per capita. Vad gäller arbetslösheten för 
de båda kommuner har Eskilstuna betydligt högre andel arbetslösa än Huddinge (Figur 4). 
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Figur 4. Kommunerna sorterade efter inkomst per capita 2011 

Storstadskommunerna med stor befolkningsmängd har i regel en högre snittinkomst än 
småkommuner, med förbehåll för vissa undantag. 

Inkomstspridning 

Med Gini-koefficienten tilldelas varje kommun ett värde mellan 1 och 0 utifrån hur jämn 
inkomstspridningen är. 1 betyder att all inkomst går till en och samma invånare medan 0 
betyder att all inkomst delas exakt lika av alla invånare.  

 

Figur 5. Kommunernas jämlikhetsgrad definierad som inkomstspridning 2010 

I Figur 5 ovan kan vi se samtliga kommuner ordnade efter deras respektive värde på Gini-
koefficienten. Mora är enligt figuren den jämlikaste kommunen med hänsyn taget endast till 
invånarnas inkomster, medan Lund är den med störst skillnader. Kommunernas 
jämlikhetsgrad följer mönstret om inkomst med undantag för Strängnäs som här tar sig in i 
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gruppen med storstäder. Det finns teoretiker som framhåller att jämlika samhällen överlag 
har högre socialt kapital och bättre fungerande institutioner.4  

Arbetslöshet  

I Figur 6 är kommunerna presenterade efter den totala arbetslösheten för invånare mellan 
åldrarna 20–64 år samt för ungdomar 20–24-åringar. Lund, Uppsala och Huddinge är bland 
de kommunerna med högst invånarantal och jämnast fördelning mellan total arbetslöshet och 
ungdomsarbetslöshet. 

 

Figur 6. Andel arbetslösa i kommunerna uppdelade efter 
åldersgrupperna 20–24 år samt 20–64 

Det finns dock inget samband mellan storstad och jämn fördelning mellan total arbetslöshet 
och ungdomsarbetslöshet. Det är framförallt i små kommuner gapet är störst mellan den 
totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten. I den gruppen ingår Sala, Nyköping, 
Alvesta, Ulricehamn, Strängnäs, Borås, Falköping, Tranås, Nybro, Mora, Vänersborg, Piteå, 
och Hagfors.  

De tendenser man kan utskilja från diagrammet är att traditionella industristäder såsom 
Hagfors, Norrköping, Eskilstuna och Västerås har högre ungdomsarbetslöshet än exempelvis 
traditionella universitetsstäder såsom Lund och Uppsala. Hagfors som är den minsta 
kommunen sett till invånarantal i Uthållig kommun har också högst andel (23,5 %) 
ungdomsarbetslöshet. 

Arbetslösheten för landet är generellt högre i Norrland än för övriga delar av landet. Fig. 8 
visar också detta. Där finner vi Piteå, Örnsköldsvik och Sundsvall med högst andel arbetslösa, 
både för hela populationen och för ungdomar mellan 20–24 år (se Figur 6). 

Kriminalitet 

Figur 7 nedan visar totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare för samtliga kommuner 
sorterat efter nivå 2010. Vi kan se att Örnsköldsvik har lägst kriminalitet medan Helsingborg 
har högst.  

                                                
4.  Rothstein, B. & Uslander, E.M. (2005). All for All: Equality and Social Trust. World Politics, 58 (1), s. 41–72. 
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Figur 7. Antal anmälda brott per 100 000 invånare i kommunerna 2009–2011 

Alvesta utmärker sig genom ett mer än dubbelt så högt värde år 2011 än de två tidigare åren. 
Detta förklaras av en satsning från polisen för att förhindra otillåten försäljning av alkohol 
vilket ledde till nära 2000 anmälningar om langning.5 I diagrammet kan vi även utläsa att 
hälften av de 26 kommunerna (Piteå, Mora, Ulricehamn, Vänersborg, Säffle, Nybro, Borås, 
Uppsala, Strängnäs, Sala, Lund, Sundsvall och Västerås) har lyckats med att minska 
kriminaliteten mellan åren 2010 och 2011. 

Valdeltagande 

Generellt har valdeltagandet ökat i samtliga 26 kommuner från 2002 till 2010. Denna trend 
gäller samtliga kommuner förutom Säffle där valdeltagandet var lägre 2006 än 2002. Vid valet 
2010 ökade valdeltagandet i Säffle men inte till 2002 års nivå. Också i Hagfors var 
valdeltagandet lägre 2006 än 2002. Vid valet 2010 var valdeltagandet i Hagfors högre än 2002. 

                                                
5. http://www.smp.se/nyheter/alvesta/missvisande-statistik-efter-langningsharva(3340388).gm 
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Figur 8. Valdeltagande i kommunalvalen för åren 2002, 2006 samt 2010 

Huddinge har lägst valdeltagande för urvalet trots en kraftig ökning vid valen 2006 och 2010. 
Piteå är den kommun där valdeltagandet är högst, 86 %. Västerås är den kommun där 
valdeltagandet har ökat mest. Nästan 6 % fler röstade i kommunalvalet år 2010 jämfört med 
2002 (se Figur 8). 

Policy-variabler 

I detta avsnitt presenteras kommunerna utifrån variabler relaterade till policy och politiskt 
styre. Bland annat kommer vi att undersöka vilka åtgärder kommunerna har valt, vilka 
resurser de har till sitt förfogande och hur styret ser ut. 

Val av åtgärd 

Figur 9 nedan visar de temaområden inom Uthållig kommun och de åtgärder inom 
energieffektiviseringsstödet som kommunerna prioriterat. 

 

Figur 9. Antal kommuner per prioriterade temaområden i Uthållig kommun 
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De 26 kommuner som deltar i Uthållig kommun har valt mellan tio olika temaområden. Det 
temaområde inom Uthållig kommun som flest kommuner valt är Fysisk planering (Hagfors, 
Mora, Nyköping, Ulricehamn, Västerås, Alvesta, Jönköping och Huddinge). Sex kommuner 
har valt att arbeta med kommunala Energi- och klimatstrategier (Lund, Strängnäs, Sundsvall, 
Borås, Sala och Helsingborg). Resterande åtta temaområden är nästan jämnt fördelade på 12 
kommuner.  

Vi har valt temaområdena energieffektivisering av fastigheter, transport och hållbar 
näringslivsutveckling efter följande överväganden. Det störste temaområdet är fysisk 
planering (FP). Efter de första intervjuarna insåg vi att temaområdet är diffust. Det tolkas 
olika av tjänstemännen och av det skälet låter sig inte mätas. Temaområdet energi- och 
klimatstrategier kan inte heller mätas annat än att slå fast att det antingen finns eller inte finns. 
Vindkraft som kan mätas är inte ett temaområde som gäller endast för några av de 
kommuner som ingår i vår analys. Det utesluts av det skälet. Biogas anläggningar antingen 
finns eller inte finns och temaområdet belysning kräver inga större insatser. Vi valda av det 
skäl nämnda temaområden för att de flesta kommuner jobbar med de och framförallt för att 
de är mätbara.  

Tabell 1 visar dels de åtgärder inom energieffektiviseringsstödet som enskilda kommuner 
valt, dels antalet kommuner som valt de olika åtgärderna. 

Tabell 1. Kommunernas valda energieffektiviseringsåtgärder 

Energieffektiviseringsåtgärder 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 

Alvesta   X   X 

Borås  X   X  

Eskilstuna X  X X  X 

Falköping   X X   

Helsingborg   X   X 

Jönköping   X   X 

Lund X X X X X X 

Mora X  X    

Norrköping  X  X   

Nyköping X X  X X  

Sala   X X   

Sundsvall  X X X X X 

Tranås   X X   

Uppsala X X     

Vänersborg   X X   

Västerås  X X X   

Säffle   X   X 

Örebro X X X X X X 

Örnsköldsvik X  X    

 7 8 15 11 5 8 
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De 19 kommunerna hade att välja minst två av sex åtgärder inom energieffektiviseringsstödet. 
I figuren ovan kan vi utläsa att den åtgärd som flest kommuner har valt är åtgärden Köpa in 
eller hyra ut energieffektiva byggnader (e3), följt av att Byta ut eller modifiera befintlig utrustning (e4). 
Sedan följer Inköp av energieffektiv utrustning (e2) som tillsammans med Utnyttja energibesiktningar 
(e6) valts av åtta kommuner. Finansieringsinstrument (e1) och Inköp av utrustning med 
energieffektiv användning (e5) har valt av sju, respektive fem kommuner. 

Faktiska Resurser 

I detta avsnitt redovisas de finansiella variablerna om Energieffektiviseringsstöd, intäkter per 
kommuninvånare samt kostnader för infrastruktur per invånare. 

Energieffektiviseringsstöd 

Det statliga Energieffektiviseringsstödet är reglerat i Förordning 2009:1533 om statligt stöd 
till energieffektivisering i kommuner och landsting samt Förordning 2009:893 om 
energieffektiva åtgärder för myndigheter. Ett villkor för att kommunerna skulle få delta i den 
tredje etappen av Uthållig kommun är att de sökt och erhållit detta.6 

Tabell 2. Kommunernas befolkningsstorlek och energieffektiviserings-
stöd de erhållit 

Kommun Invånarantal Ees 

Alvesta, Hagfors, Mora, Nybro, Sala, Säffle, 
Ulricehamn, Tranås 

0–30 000 285 000 

Falköping, Nyköping, Piteå, Strängnäs, 
Vänersborg, Örnsköldsvik 

30 000–59 999 315 000 

Eskilstuna, Huddinge, Karlskrona, Sundsvall 60 000–99 999 345 000 

Borås, Helsingborg, Jönköping, Lund, Norrköping, 
Uppsala, Västerås, Örebro 

100 000–199 999 385 000 

I Tabell 2 ser vi att det finansiella stöd som de 26 kommuner erhållit från Energimyndigheten 
varier i relation till kommunens befolkningsmängd. Det bör poängteras att kommuner med 
högre antal invånare får relativt mindre bidrag per invånare (Hagfors får t.ex. mer än 10 
gånger högre bidrag per invånare än Uppsala). 

Intäkter  

I Figur 13 nedan kan vi se kommunerna sorterade efter hur stora intäkter kommunens 
verksamhet har per invånare och år. Lägst intäkter har kommunerna med högst befolkning, 
detta kan bero på att de mindre kommunerna får ett relativt sett högre utjämningsbidrag från 
staten. 

                                                
6. http://energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/uthallig-kommun/Om-Uthallig-kommun/2012-08-17. 

http://energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/uthallig-kommun/Om-Uthallig-kommun/
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Figur 10. Kommunens intäkter per invånare 2011 

Lund utmärker sig med att ha den lägsta intäkten per invånare för år 2011, därefter är det en 
lucka till Helsingborg, Uppsala och Västerås. Högst intäkter har Säffle följt av Mora och 
Vänersborg (se Figur 10). 

Kostnad infrastruktur per invånare  

I Figur 11 nedan kan vi se hur mycket de olika kommunerna spenderat på infrastruktur per 
invånare under perioden 2004–2010. 

 

Figur 11. Kommunernas utlägg för infrastruktur per invånare 2004–2010 

Eftersom många energieffektiviseringsåtgärder är relaterade till en mer energisnål 
infrastruktur kan man anta att en stor del av kostnaden för att implementera åtgärderna även 
är en kostnad för infrastruktur. Generellt kan vi säga att det finns en trend för de större 
kommunerna att spendera mindre på infrastruktur per invånare (6 av 8 kommuner med lägst 
utgifter på infrastruktur är storstäder). Trots det ser vi att Helsingborg toppar statistiken följt 
av Piteå och Tranås.  
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Kommunernas politiska egenskaper 

Kommunala förvaltningar kan organiseras på olika sätt, vilket i litteraturen omnämns som 
traditionellt klassisk eller beställar-utförarmodell. 

Kommunernas formella organisation 

Vad gäller de 26 urvalskommunernas formella organisationsform tillämpar 18 stycken den 
traditionella klassiska styrmodellen (Alvesta, Borås, Eskilstuna, Falköping, Hagfors, 
Huddinge, Jönköping, Karlskrona, Lund, Mora, Nybro, Piteå, Sala, Säffle, Tranås, Ulrice-
hamn, Vänersborg och Örnsköldsvik). 

I åtta av kommunerna (Helsingborg, Norrköping, Nyköping, Strängnäs, Sundsvall, Upp-
sala, Västerås och Örebro) har den marknadsorienterade modellen beställar-utförarmodellen 
anammats.  

 

Figur 12. Andel kommuner med respektive styrningsmodell 

Vad gäller den traditionella klassiska organisationstypen för kommunerna finns det en större 
blandning mellan stora och små kommuner än bland dem som tillämpar beställar-
utförarmodellen (se Figur 12). I det sistnämnda fallet är det enbart storstäder med undantag 
för Strängnäs och Nyköping, som är medelstora städer. 

Kommunpolitiska majoriteter 

I Figur 13 finns det tre olika varianter av politiska majoriteter i de 26 kommuner som ingår i 
analysen. De två första varianterna motsvarar i stort sett politiken på riksplan. 
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Figur 13. Andel kommuner sorterad efter kommunalpolitisk majoritet 

Den mest vanligt förekommande varianten av majoritet är borgerligt styre (10). Moderaterna 
utgör tungviktaren i denna konstellation följd av Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 
Den näst vanligaste varianten av kommunala majoriteter är vänsterstyre (10). Ledande här är 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Blocköverskridande politiska majoriteter 
är inte så vanliga, men förekommer i fyra kommuner. Tre kommuner utgörs av kommuner 
som av olika skäl har inte vid analysens genomförande kunnat enas om kommunstyrelsen 
utformning (se Figur 13) 

Mandatandel styrande  

I Figur 14 nedan kan vi att sex kommuner (Alvesta, Vänersborg, Helsingborg, Borås, 
Karlskrona och Västerås) har den styrande majoriteten mindre än 50 procent av mandaten i 
kommunfullmäktige. Detta är något som får anses som en svag majoritet. 

 

Figur 14. De styrandes politiska styrka i kommunfullmäktige 
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För åtta av kommunerna (Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Lund, Örnsköldsvik, Nybro, 
Säffle, Tranås) har den politiska majoriteten 51 % av mandaten, vilket i sammanhanget ses 
som mellanstark styre. I tre kommuner (Eskilstuna, Örebro och Nyköping) har den politiska 
majoriteten 52 % av mandaten. Resterande nio kommuner (Strängnäs, Falköping, Sala, 
Huddinge, Mora, Ulricehamn, Piteå, Jönköping och Hagfors) har den politiska majoriteten 
mellan 53 och 63 procent av mandaten i kommunfullmäktige, vilket ses som en stark majo-
ritet (Figur 14). 

Det är svårt att dra några generella slutsatser om huruvida kommunens storlek är relaterad 
till majoritetens andel av mandaten. Alvesta som har svagast förankrat styre (och som styrs av 
en minoritet) är en av de minsta kommunerna i Uthållig kommun. Detta att jämföra med Sala 
som också är en liten kommun men med en styrka på 56 procent i för det styrande. 
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Bilaga E: Chi-två-test, effektivitet och förankring 

Chi två enligt effektivitetsmedelvärdet 

   Effektiv  Ineffektiv 

 

EES Finansierings-  5 (33%)ª  7 (39%)ª 

 Instrument 

 Inköp av energieffektiv 2 (13%)ª*  12 (67%)ª* 

 Utrustning 

 Köpa eller hyra  13 (87%)ª  13 (72%)ª 

 Energieffektiva byggnader  

 Byta ut eller modifiera 6 (40%)ª*  14 (78%)ª* 

 Befintlig utrustning  

 Inköp av utrustning med  0 (0%)ª*  9 (50%)ª* 

 Energieffektiv användning 

 Utnyttja energibesiktningar  4 (27%)ª  10 (56%)ª 

UK Fysisk planering  10 (56%)ª  14 (70%)ª 

 Transporter  6 (33%)ª  10 (50%)ª 

 Biogas  6 (33%)ª  2 (10%)ª 

 Energi- och klimatstrategi 4 (22%)ª  10 (50%)ª 

 Näringslivsutveckling 5 (28%)ª*  12 (60%)ª* 

 Belysning  3 (17%)ª  9 (45%)ª 

 Energieffektivisering av 6 (33%)ª  5 (25%)ª 

 Fastigheter 

 Trygg värme  0 (0%)ª**  7 (35%)ª** 

 Skola och beteende 3 (17%)ª  5 (25%)ª 

ª procenttalen anger hur stor andel av de efektiva/ineffektiva kommunerna som valt den här åtgärden; * signifikant skillnad 
mellan grupperna p<0,05; ** signifikant skillnad mellan grupperna p<0,01. 

  



En framgångsrik styrmedelsmix? 

112 Terence Fell, Isa Gustafsson Jertfelt, Josef Qaderi & Jori Lahdenperä 

Chi två enligt förankringsmedelvärdet 

   Förankrad  Oförankrad 

 

EES Finansierings-  7 (39%)ª  5 (33%)ª 

 Instrument 

 Inköp av energieffektiv 3(17%)ª**  11(73%)ª** 

 Utrustning 

 Köpa eller hyra  18 (100%)ª**  8 (53%)ª** 

 Energieffektiva byggnader  

 Byta ut eller modifiera 9 (50%)ª  11 (73%)ª 

 Befintlig utrustning  

 Inköp av utrustning med  2 (11%)ª*  7 (47%)ª* 

 Energieffektiv användning 

 Utnyttja energibesiktningar  10 (56%)ª  4 (27%)ª 

UK Fysisk planering  16 (80%)ª*  8 (44%)ª* 

 Transporter  11 (55%)ª  5 (28%)ª 

 Biogas  3 (15%)ª  5 (28%)ª 

 Energi- och klimatstrategi 6 (30%)ª  8 (44%)ª 

 Näringslivsutveckling 9 (45%)ª  8 (44%)ª 

 Belysning  5 (25%)ª  7 (39%)ª 

 Energieffektivisering av 9 (45%)ª*  2 (11%)ª* 

 Fastigheter 

 Trygg värme  4 (20%)ª  3 (17%)ª 

 Skola och beteende 6 (30%)ª  2 (11%)ª 

ª procenttalen 81-06-29-1688anger hur stor andel av de kommuner med högre/lägre förankring som valt den här åtgärden; * 
signifikant skillnad mellan grupperna p<0,05; ** signifikant skillnad mellan grupperna p<0,01. 
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EN FRAMGÅNGSRIK STYRMEDELSMIX?
Europeiska unionens energidirektiv från 2006 bestämmer i allt större utsträckning mål-
en för den svenska energipolitiken. Dock har de svenska kommunerna tidigare påbörjat 
detta arbete med bland annat programmet Uthållig kommun (2003–). Detta styrmedel 
underlättar på frivillig basis kommunernas hållbarhetsarbete inom energisektorn. Ett 
besläktat styrmedel riktat till kommunerna är energieffektiviseringsstödet (2010).

Syft et med rapporten är att avgöra om dessa styrmedel får önskad effekt. Som ett led 
i detta arbete utvecklas en modell som mäter vilken betydelse a) kommunernas olika 
sociala, ekonomiska och politiska kontexter, b) berörda myndighetstjänstemäns upp-
fattningar och arbetssituation och c) valda mix av energieffektiviseringsåtgärder har för 
en framgångs rik implementering.

Rapporten slår fast att en framgångsrik styrmedelsmix består av ett balanserat val 
av besläktade åtgärder från båda styrmedlen. Den åtgärd som vållar mest problem för 
stora kommuner är hållbar näringslivsutveckling. Tjänstemännens tillgång till resurser 
visar sig inte vara lika viktigt som deras intresse för och förmåga att samverka med re-
levanta aktörer. Av samtliga faktorer inom variabeln samhällskontext är det ungdoms-
arbetslöshet som mest hämmar en framgångsrik implementering av nämnda policys. 
Avslutningsvis framstår frånvaron av samstämmighet mellan de energipolitiska målen 
och styrmedlens åtgärder som illavarslande för framtiden.

Författarna fil. dr Terence Fell, fil. mag. Josef Qaderi och fil. kand. Jori Lah-
denperä är alla verksamma statsvetare vid Mälardalens högskola i Västerås. 
Fil. mag. Isa Gustafsson Jertfelt är doktorand i psykologi vid Université de 
Picardie Jules Verne i Amiens, Frankrike.

En rapport från IEO
Inom forskningsinriktningen Industriell ekonomi och organisation (IEO) är forsk-
ningen  vid Mälardalens högskola i huvudsak inriktad på ekonomiska vetenskaper och 
har ett särskilt fokus på industriell förnyelse. Till forskningen knyts utbildning inom 
redo visning och handelsrätt, marknadsföring, organisation, ekonomi och statsveten-
skap. Ofta medverkar forskare från två eller flera av dessa områden i gemensamma 
forsknings program och projekt, gärna i samverkan med forskare från andra svenska 
och utländska lärosäten. Ansvarig forskningsledare är professor Ulf Andersson.

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/ieo
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