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SAMMANFATTNING 

Med bakgrund av de stora miljöproblem världen står inför börjar det bli uppenbart för allt fler 

att det krävs stora strukturella förändringar för att styra världen i en mer hållbar riktning. Hur 

vi hanterar vår ekonomi behöver förändras för att på ett bättre sätt integreras med 

upprätthållandet av jordens system. Flera av de stora internationella organisationerna och ledare 

för många av världens länder hoppas på att vi genom hållbar tillväxt ska lyckas styra om vår 

produktion och konsumtion till mer miljövänliga former och på så sätt lösa klimatkrisen 

samtidigt som vi utvecklar världsekonomin. I denna studie undersöks hur svenska kommuner 

arbetar med hållbar tillväxt och om deras arbete bidrar till att nå hållbar utveckling. Data från 

alla 290 kommuner har undersökts och därefter har resultatet kategoriserats genom Swedish 

Standards Institutes (SIS) ledningssystem för hållbar utveckling. Därefter har resultatet 

analyserats genom olika teorier kopplade till hållbar utveckling. Av alla Sveriges kommuner är 

det enbart 27 procent som har en medvetenhet om begreppet. 11 procent har integrerat 

begreppet och har målsättningar kopplade till det. Genom SIS växer en bild fram där mål som 

rör miljö och klimatfrågor har en väldigt låg utbredning. Istället blir det tydligt att det är mål 

kopplade till näringsliv och lokal ekonomi som har både högst spridning och prioritet. De 

svenska kommunernas arbete med hållbar tillväxt bidrar inte till uppfyllandet av hållbar 

utveckling och frågan är om hållbar tillväxt som paradigm hjälper eller stjälper. Kanske är det 

dags att slopa tillväxt som begrepp helt och hållet och istället tala om det samhälle och de värden 

vi vill se i framtiden bortom ekonomisk tillväxt. 

Nyckelord: Grön ekonomi, grön tillväxt, hållbar utveckling, stark och svag hållbarhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Given the great environmental problems the world is facing, it is becoming increasingly 

apparent that structural changes on a bigger scale are needed to steer the world in a more 

sustainable direction. How we manage our economy needs to be changed in order to better 

integrate with the maintenance of the earth’s systems. Several of the large international 

organizations and leaders of many of the world’s countries hope that we through sustainable 

growth will be able to steer our production and consumption to more environmentally friendly 

forms and thus solve the climate crisis while developing the world economy. This study 

examines how Swedish municipalities work with sustainable growth and whether their work 

contributes to achieving sustainable development. Data from all 290 municipalities have been 

investigated and the results has been categorized through the Swedish Standards Institutes (SIS) 

management system for sustainable development. Subsequently, the results have been analysed 

through various theories linked to sustainable development. Of all the Swedish municipalities, 

only 27 percent have an awareness of the concept. 11 percent have integrated the concept and 

have goals related to it. Through SIS it becomes apparent that goals concerning environment 

and climate issues have a very low prevalence. Instead it becomes clear that it is goals related 

to business and local economy that have both the highest dispersion and priority. The Swedish 

municipalities' work on sustainable growth does not contribute to the fulfilment of sustainable 

development and the bigger question raised is whether sustainable growth as a paradigm helps 

or not. Perhaps it is time to abandon growth as a concept entirely and instead talk about the 

society and the values we want to see in the future beyond economic growth. 

Key words: Green economy, green growth, sustainable development, weak and strong 

sustainability  
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1. INLEDNING  
Etableringen av hållbar utveckling som koncept har sina rötter i rapporten ”Vår gemensamma 

framtid” som publicerades 1987 av World Commission on Environment and Development 

(WCED) på uppdrag av FN1. Visionen om ett leverne som säkerställer mänsklighetens 

nuvarande behov utan att hota framtida generationers möjligheter till ett gott samhälle, har blivit 

den övergripande och genomsyrande normen för samhällsutveckling2. Trots detta står vi idag 

långt ifrån denna vision och forskare beskriver på olika sätt hur människan lever över naturens 

tillgångar. World Wide Fund For Nature (WWF) beskriver sambandet mellan vårt beteende och 

jordens bärkraft som ett ekologiskt fotavtryck3. Det ekologiska fotavtrycket visar hur mycket 

biologiskt produktiv area som behövs för att producera naturresurser och ta hand om det avfall 

som skapas4. Mänsklighetens totala efterfrågan på naturen överskrider jordens bärande 

kapacitet då människan lever som om det fanns 1,7 planeter5. Höginkomstländer står för en stor 

del av denna användning, om alla levde som i Sverige skulle cirka 4 planeter behövas6. 

Ytterligare ett sätt att beskriva jordens bärkraft är genom planetära gränser. Steffen et al. har i 

sitt arbete identifierat nio gränser som människan måste förhålla sig till7. För att säkerställa 

framtida generationers möjlighet att säkert leva vidare på jorden får dessa ej passeras. Deras 

forskning visar att detta redan skett inom fyra områden, klimatförändring är en av de8. De 

utlyser ett akut behov av ett nytt paradigm där människans fortsatta utveckling integreras med 

upprätthållandet av jordens system9. Det är uppenbart att det nu krävs stora strukturella 

förändringar för att styra om samhället i önskad riktning.  

 

Denna uppsats behandlar ett ämne som fått allt större utrymme inom diskussionen och arbetet 

för hållbar utveckling, nämligen hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt kan härledas från koncept som 

”grön ekonomi” och ”grön tillväxt” som under det senaste årtiondet fått en alltmer framstående 

position hos internationella ekonomi- och utvecklingsinstitutioner 10. År 2011 utgav United 

Nations Environment Programme (UNEP) en rapport där de definierar den gröna ekonomin 

som: ”En inkluderande grön ekonomi är en som förbättrar mänskligt välbefinnande och bygger 

                                                             
1 WCED. Our common future, Oxford: Oxford University Press, 1987. 
2 Ida Andersson & Brita Hermelin. Hur hållbar utveckling blev en fråga om hållbara städer, nätverksplanering 

och hållbar tillväxt. I Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. Tonell, 

Lennart (red.). 79-96. Stockholm: Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi. 2012, s. 79.  
3 WWF. Living planet report 2016. Risk and resilience in a new era. ISBN: 978-2-940529-40-7. Switzerland: 

WWF International, 2016, s. 13. 
4 WWF 2016, s. 76. 
5 WWF. Ekologiska fotavtryck – och hur många planeter som skulle krävas om alla levde som du? 2019. 
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/ (Hämtad 2019-06-05).  
6 WWF, Ekologiska fotavtryck – och hur många planeter som skulle krävas om alla levde som du?. 
7 Will Steffen. Katherine Richardson. Johan Rockström. Sarah E Cornell. Ingo Fetzer. Elena M Bennett. Reinette 

Biggs. Stephen R Carpenter. Wim de Vries. Cynthia A Wit. Carl Folke. Dieter Gerten. Jens Heinke. Georgina M 

Mace. Linn M Persson. Veerabhadran Ramanathan. Belinda Reyers. Sverker Sörlin. Planetary boundaries: 

Guiding human development on a changing planet. Science Vol 347. Issue 6223, 2015, s. 736.  
8 Steffen et al. 2015, s. 741. 
9 Ibid s. 736. 
10 Michael Jacobs, Green growth: Economic theory and political discourse. No 92. London: Centre for Climate 

Change Economics and Policy, 2012, s.4.  
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social rättvisa samtidigt som miljörisker och knapphet reduceras” 11. Den världsomfattande 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har antagit en grön 

tillväxtstrategi där de definierar begreppet: “Grön tillväxt innebär att främja ekonomisk tillväxt 

och utveckling, samtidigt som det säkerställs att naturresurserna har möjlighet att förse de 

resurser och miljötjänster som vårt välbefinnande vilar på” 12. De två termerna används 

synonymt13 och karaktäriseras av idéer gällande ”low-carbon”-utveckling, resurseffektivitet, 

grön innovation och industriell omstrukturering14. Dessa inslag återfinns även i det som kallas 

hållbar tillväxt.  

 

År 2010 antog EU sin strategi ”Europa 2020” som är en övergripande strategi gällande smart 

och hållbar tillväxt för alla15. Regeringen har tagit till sig detta och utgett en egen nationell 

strategi för hållbar regional tillväxt som sträcker sig mellan 2015–2020. De beskriver hållbar 

tillväxt som: “Hållbarhetsdimensionerna – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet – ska 

vara en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet och ligga till grund för alla 

prioriteringar. Det är genom att kombinera dessa perspektiv som en långsiktigt hållbar tillväxt 

och utveckling kan åstadkommas.” 16. 

Så vad menas då med grön ekonomi eller en grön- eller hållbar tillväxt? Trots de något olika 

definitionerna är ett gemensamt drag att det är tillväxt som också syftar till skydda miljön på 

ett sätt som inte uppfylls av dagens nuvarande ekonomiska system17. I denna rapport kommer 

härmed begreppet hållbar tillväxt användas som paraplybegrepp där grön ekonomi och grön 

tillväxt ingår.  

1.1 Hållbar tillväxt och hållbar utveckling 

Hållbar tillväxt är inte att anse som ett substitut till hållbar utveckling utan snarare som ett sätt 

att uppnå det18. UNEP benämner arbetet med omställningen till en hållbar tillväxt som en 

nödvändig politisk agenda och uppger att det finns en ökad medvetenhet kring det faktum att 

vi behöver rätta till vår ekonomi om vi ska kunna uppnå hållbarhet 19. Det som behöver rättas 

till är bland annat det faktum att naturens värde inte reflekteras på marknaden vilket leder till 

att vi förbrukar naturresurser ohållbart20. Naturen förser oss med kapital på tre sätt: det ger oss 

resurser, assimilerar avfall och utför en rad ekosystemtjänster som uppehåller liv på jorden21. 

Detta kapital har traditionellt inte värdesatts då det till stor del är allmänt gods utan några 

                                                             
11 UNEP, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. UNEP, 

2011 s.16 (egen översättning). 
12 OECD. Towards Green Growth – A summary for policy makers. OECD Publishing. 2011, s. 4 (egen 

översättning).  
13 Olivia Bina. The green economy and sustainable development: and uneasy balance? Environment and 

Planning C: Government and Policy. Vol. 31. 2013: 1023-1047. doi: 10.1068/c1310j, s. 1024. 
14 UNEP 2011, s. 16: OECD 2011, s. 23. 
15 Europeiska Kommissionen. Europe 2020- A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

Europeiska Kommissionen, 2010. 
16 Regeringskansliet. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. 

Stockholm: Vitt Grafiska Produktion AB. 2015, s. 9. 
17 Jacobs 2012, s. 4-5. 
18 UNEP 2011, s. 17; OECD 2011, s. 5. 
19 UNEP 2011, s. 17-19. 
20 Ibid, s. 18 
21 Jacobs 2012, s. 11 
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incitament för prissättning, det har räknats som en gratis gåva från naturen22. När det fulla värdet 

av en vara inte visas i marknadspriset uppstår marknadsmisslyckande och detta är något som 

paradigmet hållbar tillväxt vill åtgärda och förebygga23.  

Idén om hållbar tillväxt har växt fram vid sidan av miljörörelsen som sedan en lång tid tillbaka 

poängterat att oändlig tillväxt på en ändlig planet är problematiskt. Redan på 70-talet höjdes 

röster som flaggade för ett kollapsande samhälle vid fortsatt tillväxttakt då Club of Rome 

publicerade ”Tillväxtens gränser”24. Motståndare till paradigmet förespråkar en mer radikal 

förändring som innebär att dagens ekonomiska system ifrågasätts och där målet är välstånd 

bortom tillväxt25. Deras vision är en ekonomi där negativa externaliteter fasas ut och där 

samhällsbygget fokuserar på människors välmående26.  

Hållbar tillväxt är för många utvecklade och framväxande ekonomier samt internationella 

organisationer svaret på hur vi ska lösa klimatkrisen och undgå kollaps samtidigt som vi 

utvecklar världsekonomin27. Det är strategier som fokuserar på innovation, framgång och 

utveckling och söker att finna en vinn-vinn situation där både miljön och ekonomin förbättras28. 

Förespråkare för tillväxt ser inte tillväxt i sig som ett problem då det inte säger oss någonting 

om vilka varor och tjänster det är som ökar och vad det används till29. Det är en del av lösningen 

och genom grön teknologi och marknadsmekanismer ska det ställas om till grön produktion och 

konsumtion30. Det allmänna antagandet är att energieffektivisering, grön teknik och förnybar 

energi kommer att lösa miljöproblemen samtidigt som vi har fortsatt ekonomisk tillväxt31. 

Ett starkt argument för hållbar tillväxt kommer från den kända Stern-rapporten.  Den visade att 

kostnaderna för att hantera den globala uppvärmningen var stora men att de var betydligt lägre 

än vad det skulle kosta världen att inte agera, räknat i världens BNP32. Den hävdade även att 

dessa åtgärder gick att kombinera med fortsatt ekonomisk tillväxt33. I efterdyningarna av Stern-

rapporten växte en ny form av argument fram för hållbar tillväxt - miljöskydd var inte bara 

kompatibelt med fortsatt tillväxt, det kunde verka som en positiv drivkraft bakom det34. Det 

skulle skapas nya jobb i den gröna omställningen och att rätta till de nuvarande 

marknadsmisslyckandena skulle kunna leda till högre tillväxt35.  

                                                             
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Donella H Meadows. Jorgen Randers. Dennis Meadows. Limits to Growth – The 30 Year Update. Vermont: 
Chelsea Green Publishing Company, 2004. s. 2-3. 
25 Bina 2013, s. 1029-1032 
26 Ibid 
27 Ibid, s. 1023-1024 
28 Ibid, s. 1024 
29 Klas Eklund. Tillväxt. Studentlitteratur AB: Lund, 2015. s. 102. 
30 Bina 2013, s. 1035 
31 David Pettersson. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? Masteruppsats. Linköping: 

Linköpings Universitet, Avdelningen för Energisystem, 2015. s. 21. 
32 Nicholas Stern. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007, s. 572. 
33 Stern 2007, s. viii 
34 Jacobs 2012, s. 8 
35 Ibid, s. 11 
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Men paradigmet har fortsatt få kritik från miljörörelsen och forskare. Diskursen om hållbar 

tillväxt har bland annat anklagats för att vara en förenkling, både som problembeskrivning och 

lösning, på de miljö- och finansproblem vi står inför36. Bina beskriver det som ”paradigm-fix 

snarare än skift”37. Tillväxtsparadigmet ifrågasätts ej och ändrar inte den djupgående synen på 

hur det ekonomiska systemet fungerar.38 Hon hävdar dock att hållbar tillväxt har spelat en viktig 

roll i att ”ekonomisera” diskussionen om hållbar utveckling39. Enligt Jacobsär detta ett medvetet 

val då hållbar utveckling som koncept tappade sin slagkraft i början av millenniumskiftet40. Det 

blev tydligt att de ansträngningar som gjorts för att rädda den globala miljön inte nådde fram 

utan snarare pekade åt rakt motsatt håll och därför behövdes en ny framing41. Hållbar tillväxt 

skulle styra bort från det oattraktiva, negativa narrativet som fokuserade på kostnader och 

gränser och istället tala om välstånd och positivitet42. Förespråkarna hävdar att miljöskydd inte 

behövde ske på bekostnad av välstånd och visar hur detta är möjligt med fokus på ekonomiska 

lösningar43. Jacobs beskriver hållbar tillväxt som ett mer fokuserat koncept som direkt angriper 

problematiken kring tillväxt och miljöskydd, något han anser att hållbar utveckling skyggade 

undan ifrån44. I dagsläget är den traditionella synen på tillväxt fortfarande den dominerande 

men Jacobs poängterar att hållbar tillväxt fått ett betydligt större stöd hos finanssektorn än vad 

hållbar utveckling någonsin fått vilket anses som mycket viktigt45.  

1.2 Hållbar tillväxt i Sverige 

Den nationella strategin för hållbar tillväxt ska bidra till regeringens tre prioriterade områden: 

att nå det övergripande målet om att ha lägst arbetslöshet i EU år 2020, att nå de nationella 

miljömålen och att sluta jämställdhetsgapet46. Strategin riktar in sig på det regionala arbetet 

men det tydliggörs att kommuners engagemang och ansvar är en viktig förutsättning för att 

skapa ett hållbart och attraktivt Sverige47.  

Kommuner ägnar allt mer tid åt frågor som berör lokal tillväxt och strävan efter tillväxt har i 

sig blivit en självklarhet då kommuner utan tillväxt anses stå inför en problematisk situation48. 

Tillväxt skapar förutsättningar för en ökad välfärd i form utav högre materiell standard, ökade 

inkomster, sociala skyddsnät och bättre folkhälsa49. Ofta förknippas det i kommunala 

sammanhang med befolkningstillväxt och detta är något många eftersträvar trots att det inte 

föreskrivs i Kommunallagen50. Enligt denna är kommunernas uppgift att skapa välfärd för sina 

                                                             
36 Bina 2013, s. 1041 
37 Ibid, s. 1034 
38 Ibid, s. 1041 
39 Ibid, s. 1040 
40 Jacobs 2012, s. 6 
41 Ibid  
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid, s. 17 
45 Ibid, s. 18 
46 Regeringskansliet 2015, s.8  
47 Regeringskansliet 2015, s 10 
48 Jonas Fjertorp. Rolf G Larsson. Ola Mattisson. Kommunal tillväxt – Konsten att hantera lokala 

förutsättningar. Göteborg: KFi, 2012, s. 8 
49 Eklund 2015, s 89-92 
50 Fjertorp, Larsson & Mattisson 2012, s. 8 
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befintliga invånare51. Ekonomisk tillväxt är idag ett medel för att nå andra viktiga mål, såsom 

högre privat och offentlig standard52, välfärd. Men frågan är hur vi kan skapa välfärd för dagens 

invånare samtidigt som vi säkerställer välfärd även för morgondagen? Som nämnt ovan är det 

många som sätter sin tro till att hållbar tillväxt är svaret på denna fråga. Denna rapport 

undersöker hur svenska kommuner arbetar med hållbar tillväxt idag men ämnar även att granska 

hållbar tillväxt för att undersöka om detta är vägen till framtidens hållbara samhälle. 

 

1.3 Problemformulering  

Den moderna ekonomin är till sin struktur beroende av ekonomisk tillväxt för stabilitet53. 

Samtidigt är det i rent fysiska termer omöjligt att ett system som ingår i ett större ändligt system 

kan fortsätta växa utan slut. Denna grundläggande problematik är något vi kollektivt blundat 

för då de ekologiska gränserna varit bortkopplade från ekonomin. Det är vår tids mest akuta 

uppgift att upprätthålla och skapa välstånd inom vår planets ekologiska gränser54. Tillväxt är 

nära sammanlänkat med välstånd men problematiken i det samhälle vi lever i som ständigt 

strävar efter ökade materiella tillgångar är att vi systematiskt undergräver basen för 

morgondagens välstånd. Fortsätter detta finns en verklig risk att chansen till ett gemensamt och 

varaktigt välstånd går förlorad55.  

1.4 Syfte  

Syftet är att undersöka hur svenska kommuner arbetar med hållbar tillväxt samt att beskriva 

vad hållbar tillväxt innebär i en kommunal kontext. I en större mening syftar arbetet även till 

att beskriva den hållbara tillväxtens relation till hållbar utveckling och vilka hinder som finns 

inbyggt i konceptet. 

1.5 Frågeställning  

1. I vilken omfattning har de svenska kommunerna integrerat hållbar tillväxt i sina budget- och 

flerårsplaner?  

2. Vilka målsättningar kopplar kommunerna till hållbar tillväxt?  

3. Hur bidrar kommunernas arbete med hållbar tillväxt till hållbar utveckling? 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Ibid 
52 Eklund 2015, s 96 
53 Tim Jackson. Välfärd utan tillväxt – så skapar vi ett hållbart samhälle. Stockholm: Ordfront förlag, 2011, s. 

32-34 
54 Jackson 2011, s. 32-34 
55 Ibid, s. 21 
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2. HÅLLBAR UTVECKLING  
Det centrala meddelande som WCED med Gro Harlem Brundtland i spetsen ville förmedla 

världen 1987 var hur vi skulle bruka våra naturresurser56. Det formulerades som hållbar 

utveckling och definierades som57: 

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 

I rapporten Our common future definierade de ett antal principer som handlar om att 

förnyelsebara resurser ska används på ett sådant sätt att de hinner återskapas, att icke-förnybara 

resurser ska användas sparsamt och bytas ut mot förnyelsebara samt att jordens 

absorptionsförmåga för att ta hand om föroreningar inte ska överskridas58. Dessa principer 

räknas till ekologisk hållbarhet. Men begreppet innefattar även de två dimensionerna social och 

ekonomisk hållbarhet. Relationen mellan de tre dimensionerna har beskrivits på olika sätt, bland 

annat som tre pelare som tillsammans bär mänskligheten och ges lika vikt59. I den version som 

lades fram av WCED särskiljs de tre dimensionerna där hållbarhet betyder att socio-ekonomisk 

utveckling hålls bärande av den ekologiska basen60. 

 

2.1 Winters teori 

Winter61 beskriver relationen mellan de tre dimensionerna som ett fundament med två pelare. 

Den ekologiska dimensionen, vår biosfär, har en oumbärlig funktion då denne kan existera utan 

människor medan det omvända är omöjligt 62. Den sociala och ekonomiska dimensionen kan 

enbart uppehållas om vi har en stabil ekologisk grund och människan måste därför respektera 

vår biosfärs gränser63. Med stöd av WCED menar Winter att detta är det rätta sättet att beskriva 

hållbar utveckling då det reflekterar den faktiska betydelsen av hållbarhet, jordens kapacitet att 

bära människan64. 

 

2.2 Svag och stark hållbarhet 

Hållbarhet har sedan begreppet myntades varit föremål för diskussion. Svag och stark hållbarhet 

är två vitt skilda sätt att se på hållbar utveckling som växt fram ur olika ekonomiska skolor65. 

Svag hållbarhet är en del av neoklassisk ekonomisk teori medan stark hållbarhet är vanligt 

                                                             
56 Gerd, Winter. A fundament and two pillars – the concept of sustainable development 20 years after the 

Brundtland report. Kapitel 1.2 I Sustainable development in international law. Bugge, Hans Christian (red). 25-

45. Groningen: Europa Law Pub. 2008, s. 25 
57 WCED 1987, kapitel 2  
58 WCED 1987, kapitel 2  
59 Winter 2008, s. 27 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid  
63 Ibid  
64 Ibid, s. 43 
65 Heidi Rapp-Nilsen. The joint discourse ’reflexive sustainable development’ – From weak towards strong 

sustainable development. Ecological economics. Vol 69, 2010: 495-501. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2009.11.011, 

s. 495 
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förekommande inom ekologisk ekonomi66. Deras största motsättning är vare sig naturkapital är 

utbytbart eller ej67.  

 

De principer som WCED statuerade i Our common future förespråkar att vi ska värna vårt 

naturkapital och räknas som stark hållbarhet68. Inom denna diskurs talas det om ett ”kritiskt 

kapital” som enligt stark hållbarhet är nödvändigt för vår överlevnad och måste skyddas då det 

inte kan ersättas69. Enligt ståndpunkten svag hållbarhet är det enbart den totala mängden kapital 

som är viktigt när vi talar om hållbarhet70. Naturkapital är utbytbart mot realkapital (framförallt 

teknologi), humankapital och ekonomisk kapital och så länge den totala mängden kapital är 

intakt är det hållbart.71 Dessa två paradigm är de med störst inflytande inom ekonomiska 

debatter och policydiskussioner gällande hållbar utveckling72. 

 

I denna studie kommer hållbar utveckling att likställas med definitionen av stark hållbarhet och 

liknas vid Winters teori om ett fundament med två pelare. 

 

2.3 Frikoppling  

Frikoppling är ett viktigt koncept i diskursen om hållbar utveckling73. Detta på grund av att 

ekonomisk tillväxt och miljöförstöring har positiv korrelation74. När vi talar om tillväxt är det 

egentligen det metaboliska flödet av användbar materia och energi från naturliga källor som vi 

menar, med andra ord, resursförbrukning. Det tar sig formen av varor och tjänster på marknaden 

som sammanfattas i BNP75. En stigande tillväxtkurva ger direkt effekt genom ökade energi- 

och resursflöden samt mer utsläpp av växthusgaser och därmed högre miljöpåverkan76. 

Frikoppling innebär att detta samband bryts och att utsläppskurvan och tillväxtkurvan i 

framtiden inte längre följs åt77. Det är dock viktigt att skilja på relativ och absolut frikoppling78:  

- Relativ frikoppling, innebär att resursförbrukningen och i förlängningen miljöpåverkan, 

minskar per producerad enhet 

- Absolut frikoppling, innebär att den totala resursförbrukningen minskar 

                                                             
66 Rapp-Nilsen 2010, s. 495 
67 Eric Neumayer. Weak versus strong sustainability: exploring the limits of two opposing paradigms. 2nd ed. 

Edward Elgar: Cheltenham. 2003, s. 2 
68 Winter 2008, s. 27 
69 Jennifer A Eliott. An Introduction to Sustainable Development. Fourth Edition. New York: Routledge, 2013, 

s.23 
70 Ibid 
71 Elliott 2013, s. 23; Winter 2008, s. 31 
72 Neumayer 2003, s. 7 
73 Shilpi Gupta. Decoupling: a step toward sustainable development with reference to OECD countries. 

International Journal of Sustainable Development & World Ecology. Vol 22, No. 6, 2015: 510-519. 

https://doi.org/10.1080/13504509.2015.1088485, s. 510 
74 Gupta 2015, s. 510 
75 Jackson, 2011 
76 Anton Grenholm & Simon Grenholm. Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende. 

Stockholm: Naturskyddsföreningen, 2014, s. 30 
77 Grenholm & Grenholm 2014, s. 30 
78 Jackson 2011, s. 80 

https://doi.org/10.1080/13504509.2015.1088485
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Relativ frikoppling betyder inte per automatik att den totala miljöpåverkan minskar, utan 

resursförbrukning och miljöpåverkan kan fortsätta öka, så länge effektiviteten i produktionen 

ökar79. Utan absolut frikoppling kommer fortsatt ekonomisk tillväxt medföra ökad påfrestning 

på miljön och leda till att ekosystemens bärande kapacitet förstörs80. 

 

3. METOD 
Den huvudsakliga metoden som använts för insamling av data är sökning av begreppet hållbar 

tillväxt i relevanta styrdokument på kommuners hemsida. Dataanalysen har gjorts med hjälp av 

Swedish Standards Institutes (SIS) ledningssystem för hållbar utveckling och en generell analys 

av resultatet har genomförts med relevanta teorier gällande hållbar utveckling som 

utgångspunkt. 

 

3.1 Avgränsning    

Undersökningen är begränsad till att innehålla endast digitala styrdokument som återfunnits på 

kommunernas hemsidor. Valet av dokument föll på styrdokumentet ”Budget- och flerårsplan” 

då detta är något som alla kommuner skall upprätta årligen vilket gör det till ett aktuellt och 

uppdaterat styrdokument. Ytterligare fördelar med detta dokument är den ekonomiska 

kopplingen samt att det sträcker sig över en flerårsperiod och innefattar långsiktiga 

målsättningar. I de fall där kommunens budget- och flerårsplan inte fanns tillgängligt digitalt 

har istället har andra dokument som bedömts som likvärdiga använts. Det har då handlat om 

styrdokument gällande näringsliv och utveckling eller långtgående visionsdokument. 

Undersökningen tar enbart hänsyn till om begreppet ”hållbar tillväxt” förekommer och insatser 

som går i linje med detta utan att benämnas som sådant kommer därmed att falla bort.  

Denna rapport har sin utgångspunkt i stark hållbarhet vilket erkänner alla tre dimensioner av 

hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) som viktiga, men som erkänner den ekologiska 

dimensionen som basen för det mänskliga samhället. Därmed ligger fokus för denna rapport på 

de ekologiska aspekterna av hållbar tillväxt.  

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Hållbar tillväxt  

För att få en heltäckande bild av hur svenska kommuner arbetar med hållbar tillväxt inleddes 

studien med en granskning av samtliga 290 kommuner. Begreppet hållbar tillväxt har eftersökts 

i dessa dokument genom Windows sökfunktion. I de styrdokument där begreppet påträffats har 

en kategorisering skett för att avgöra om begreppet kan anses vara integrerat eller ej. 

Kategoriseringen har tagit inspiration från en studie uppförd på liknande sätt81men grundar sig 

även på vad som anses lämpligt för att tydliggöra skillnader i begreppsanvändning. Följande 

huvudkategorier har använts: 

                                                             
79 Jackson 2011, s. 80 
80 Gupta 2011, s. 510 
81 Louise Borg. Ekosystemtjänster I kommunal planering. Kandidatuppsats. Trollhättan: Högskolan Väst, 

Institutionen för ingenjörsvetenskap, 2018, s.4 
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1. Medveten - Begreppet finns med i text utan förklaring och målsättning  

Det finns en medvetenhet om att begreppet existerar men inga åtgärder har tagits för att 

implementera det i den egna organisationen. 

 

2. Förståelse - Grundläggande förklaring av begreppet   

Kommunen förstår vad begreppet innebär och beskriver det men har ännu inget konkret arbete 

knutet till det. 

 

3. Integrerat - Målsättning kopplat till hållbar tillväxt  

Målsättningarna har bedömts vara kopplade till hållbar tillväxt om 

-  1) Hållbar tillväxt är en del av kommunens vision och de har identifierat mål för hur 

de ska nå visionen 

-  2) Det finns specifika underrubriker eller mål i dokumentet benämnda ”hållbar 

tillväxt” och delmål kopplade till detta. 

 

4. Väl integrerat - Grundläggande förklaring av begreppet med exempel på målsättningar  

Denna fjärde kategori kom till i ett senare stadie då det framgick att många kommuner hade 

målsättningar kopplade till begreppet utan någon definition. Den är lämplig för att framhäva 

specifika kommuner som har med både och. 

Kategoriseringen har även fungerat som urvalsmetod. Enbart de kommuner som hade 

målsättningar kopplade till begreppet fick genomgå en djupare granskning, se 3.3 Dataanalys. 

Urvalet för denna granskning föll då på de kommuner som räknades ha Integrerat och Väl 

integrerat begreppet hållbar tillväxt. Detta resulterade i ett urval av 33 kommuner.   

 

3.2.2 Hållbar utveckling 

Då hållbar tillväxt har kopplingar till hållbar utveckling eftersöktes även detta begrepp genom 

Windows sökfunktion för att se om det var vanligt förekommande. Ordet eftersöktes i samtliga 

290 kommuners styrdokument men inga ytterligare undersökningar genomfördes.  

 

3.3 Datanalys 

SIS 82 har tagit fram en vägledning som är specifikt riktad mot kommuner, landsting och 

regioner som vill införa ett ledningssystem för hållbar utveckling. Det första steget i detta 

ledningssystem är till för att kartlägga och inventera och har i denna studie använts för att 

kategorisera kommunernas mål. Ledningssystemet utgår ifrån tio ämnesområden med 

varierande antal indikatorer och täcker alla tre hållbarhetsdimensioner. Dessa ämnesområden 

är: 

 

- 2.1 Demokrati och inflytande 

- 2.2 Bättre levnadsvillkor 

- 2.3 Arbete och utbildning 

- 2.4 Samhällsplanering 

                                                             
82 Swedish Standards Institute. Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner- 

Vägledning. SS 854000. Stockholm: Swedish Standards Institute, 2014. 
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- 2.5 Luft, vatten, biologisk mångfald 

- 2.6 Klimat 

- 2.7 Konsumtion och livsstil  

- 2.8 Näringsliv och lokalekonomi 

- 2.9 Kommunen och landstinget som arbetsgivare  

- 2.10 Goda verksamhetsmetoder 

 

Alla mål har mappats mot indikatorerna i SIS och färgkodats efter ämnesområde. Se bilaga 1 

för fullständig redovisning av indikatorer. Dataanalysen är utförd på två nivåer. Kommunerna 

ha granskats var för sig på en övergripande nivå för att se vilken spridning av ämnesområden 

som finns inom kommunen men även för att se den totala spridningen av ämnesområden bland 

alla kommuner. Därefter har den totala mängden mål, oberoende av vilken kommun som satt 

upp de, kategoriserats enligt ämnesområdena för att ge en procentuell fördelning av vilka mål 

som är mest framträdande. Denna data har använts för att sammanställa diagram i Excel. 

 

Då varje ämnesområde innehåller olika antal indikatorer har resultatet viktats för att vara 

jämförbart och rättvisande innan den slutgiltiga procentuella fördelningen räknats ut. Detta har 

gjorts på följande vis: 

 
Tabell 1 Viktning av indikatorer från SIS ledningssystem för hållbar utveckling 

Ämnesområde 

exempel 

Antal 

mål 

Procent av 

totala 

antalet mål 

Antal 

indikatorer 

Viktning av 

indikator 

Nytt 

resultat:

antal 

mål 

Ny procent 

av totala 

antalet mål 

2.1 Demokrati 

och inflytande 

7 6 11 7/11= 0.64 7x0.64= 

4.5 

3.5 

  

Antalet mål för det gällande ämnesområdet har delats med det ämnesområdets indikatorer. 

Denna siffra har därefter multiplicerats med antal mål för att få ett nytt värde. Slutligen räknas 

det nya procentuella värdet ut. I exemplet ovan ändras detta ämnesområdets procentuella andel 

från 6 procent till 3,5 procent.  

 

3.4 Analys 

För att svara på den tredje frågeställningen har olika teorier kopplat till hållbar utveckling 

används som analysunderlag. Definitionen av vad hållbar utveckling är hämtades ur rapporten 

Our common future83 och byggdes på av Winters teori gällande ett fundament och två pelare84. 

Svag och stark hållbarhet användes som ytterligare ett uttryck för hållbar utveckling och fyllde 

en viktig funktion på grund av den ekonomiska kopplingen85. Genom dessa teorier säkerställdes 

                                                             
83 WCED, 1987 
84 Winter, 2008 
85 Rapp-Nilsen, 2010 
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den ekologiska basen och stark hållbarhet som en grund för analysen. Teorin om frikoppling 

användes som ett sätt att beskriva hur ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling hör ihop86. 

 

3.5 Metoddiskussion 

Vid datainsamling har målet varit att alla kommuner ska bedömas likvärdigt. I metoden finns 

dock en viss grad av felmarginal inbyggd då det inte alltid är helt tydligt i styrdokumenten vilka 

mål kommunen har kopplat till hållbar tillväxt. Detta resulterar i slutändan i en objektiv tolkning 

av vilka mål som ska räknas höra till hållbar tillväxt. Här finns risk för feltolkningar på grund 

av den mänskliga faktorn. De kriterier som satts upp för vad som räknas som mål kopplade till 

hållbar tillväxt har ämnat motverka detta men det är viktigt att ha i åtanke vid analys, 

sammanfattande slutsatser och framtida rekommendationer då detta kan ha påverkat resultatet. 

Det är möjligt att vissa kommuner fallit bort därför att de har ett annat upplägg eller har 

målsättningar gällande hållbar tillväxt i andra dokument som nu missas. För en mer 

grundläggande undersökning om hur kommuner i Sverige arbetar med hållbar tillväxt skulle en 

mer djupgående analys behöva utföras där grundligare undersökningar av målsättningar och 

fler styrdokument ingår.  

För att säkerställa en total jämförbarhet hade en god idé varit att utesluta alla de kommuner där 

dokumentet ”budget och flerårsplan” inte gick att finna. Detta hade givit ett något mindre urval 

men det skulle inte hade påverkat det slutgiltiga resultatet nämnvärt då det hade inneburit sex 

färre kommuner totalt. 

  

                                                             
86 Gupta, 2015 
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4. RESULTAT  
I detta kapitel redovisas utbredningen av begreppet hållbar tillväxt samt förekomsten av 

begreppet hållbar utveckling i de valda styrdokumenten. Det innehåller även de målsättningar 

som kommunerna kopplar till hållbar tillväxt. 

4.1 Hållbar tillväxt och hållbar utveckling i styrdokument  

 

 

Figur 1 Utbredning av begreppen hållbar tillväxt och hållbar utveckling i valda styrdokument 

Begreppen hållbar tillväxt samt hållbar utveckling har eftersökts i alla 290 kommuners Budget- 

och flerårsplan eller motsvarande styrdokument. Diagrammet ovan illustrerar resultatet. 78 

kommuner, vilket motsvarar 27 procent har med begreppet hållbar tillväxt i sina flerårsplaner. 

Vid eftersökning av begreppet hållbar utveckling syns en betydande ökning. 161 kommuner 

nämner hållbar utveckling vilket är något fler än hälften (56 procent). Av de kommuner som 

nämner hållbar tillväxt är det 63 procent som samtidigt nämner hållbar utveckling.  
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I de 78 styrdokument där begreppet hållbar tillväxt återfanns har fyra kategorier fastställts. 

 

I 54 procent av de 78 kommuner som nämner begreppet hållbar tillväxt har begreppet 

återfunnits med enskilda träffar utan någon förklaring eller grundläggande beskrivning om vad 

det innebär för kommunen.  

Något som sticker ut är att det är få kommuner överlag som har definierat vad begreppet 

betyder. Enbart hos 10 procent av kommunerna är begreppet väl integrerat, det vill säga att de 

har både en grundläggande förklaring till begreppet och samtidigt målsättningar kopplade till 

det. 32 procent har målsättningar kopplade till begreppet utan att någonstans definiera vad 

hållbar tillväxt innebär för kommunen.  

4.2 Kommunernas målsättningar  

Totalt 33 kommuner har målsättningar kopplade till hållbar tillväxt i sina budget- och 

flerårsplaner eller motsvarande styrdokument. Nedan redovisas dessa kommuners 

målsättningar.  

Tabell 2 Mål kopplade till hållbar tillväxt från budget- och flerårsplaner eller motsvarande styrdokument hos de 33 kommuner 

som omfattades av granskningen. 

 Mål 

1. Alvesta  1. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att 

etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning 

för att fler medborgare ska bli självförsörjande 

2. För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter 

förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande. Alvesta kommun ska vara en 

attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga 

förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt föhållningssätt 

2. Boden 1. Antal invånare ökar 

2. Nöjd-Region-Index: Trygghet  

3. Nöjd-Region-Index: Bostäder  

4. Nöjd-Region-Index: Rekommendation 

54%

4%

32%

10%

HÅLLBAR TILLVÄXT I STYRDOKUMENT
Medveten (begreppet finns
med i text)

Förståelse (grundläggande
förklaring)

Integrerat (målsättning
kopplat till begreppet)

Väl integrerat (grundläggande
förklaring + målsättning)

Figur 2 Kategorisering av användningen av hållbar tillväxt i budget- och 
flerårsplaner eller motsvarande styrdokument 
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5. Andel unga som har testat narkotika i gymnasiet minskar 

6. Elförbrukning i fastigheter kWh/kvm minskar 

7. Fjärrvärmeförbrukning i fastigheter kWh/kvm minskar 

8. Biogasens andel av total bränsleförbrukning i kommunala fordon, inklusive 

lokaltrafik ökar 

9. Koldioxidutsläppen ska mellan år 2005 och 2030 minska från 135 till 54, 

tusen ton CO2 

3. Bromölla 1. Befolkningen ska öka med minst 2% under mandatperioden 

2. Människors inställning till att leva och bo i kommunen ska utvecklas i 

positiv riktning under mandatperioden. 

4. Falkenberg 1. Falkenberg ska bli mer inkluderande 

2. Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god 

kommunal service i livets alla skeden 

3. Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen 

4. Den ekologiska hållbarheten ska öka 

5. Gotland  1. Klimatet för företagande ska vara tillåtande och uppmuntrande 

2. Gotland ska vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och 

nyföretagande 

3. Gotländska produkter ska marknadsföras och säljas i olika delar av världen 

4. Gotland ska vara ett etablerat resmål, såväl nationell som internationell, året 

runt 

5. Gotland ska vara en känd, erkänd och efterfrågad samverkansaktör mitt i 

Östersjöregionen.   

6. Gävle 1. Befolkningsökning, minst 1000 st 

2. Bostadsbyggande, minst 800 st 

3. Tillgång till 100 Mbit/s bredband bland hushållen, minst 90% 

4. Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet, högst 1.8%  

5. NKI, Kommunens service till företag, index 73 

6. Nyregistrerade företag, 8.8 st 

7. Företagsklimat ranking, högst 200  

8. Byggklar mark för verksamhet, minst 60 ha 

8. Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel, 75% 

9. NMI miljöindex, index 64 

10. Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag (målsättning saknas pga 

omdefinition) 

11. Gator som inte uppfyller miljökvalitetsnorm, 2 st 

12. Avfallsmängd per person, minska till 450 kg 

13. Antal uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer, 85% 

14. Kvalitets- och effektivitets ranking, 76 

7. Hässleholm 1. Hässleholms kommun ska ha välkomnande och trygga livsmiljöer 

2. Utanförskapet ska minska 

8. Kristinehamn 1. Förbättra service och tillgänglihet för företagare som har kontakt med 

kommunen 

2. Kommunstyrelsen ska ta fram planer samt tillhandahålla och marknadsföra 

mark för verksamhetsetableringar 

3. Samtliga elever på program/kurser med yrkesinriktning tar examen och är 

anställningsbara 
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4. Samarbetet mellan skola och näringsliv bygger på ömsesidigt ansvar och 

förtroende 

5. Socialnämnden ska ha en aktiv sysselsättning- och arbetsmarknadspolitik 

för att kunna erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser, tex genom socialt 

företagande för att öka den enskildes anställningsbarhet 

6. Tillhandahålla god service och tillgänglighet för företagare som har kontakt 

med tekniska förvaltningen 

7. Inköp och upphandling ska i möjligaste mån ske i dialog med det lokala 

näringslivet 

9. Laholm 1. Nöjd-region index ska öka 

2. Folkmängd ska öka 

3. Väntetid på förskola ska minska 

10. Luleå 1. Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

2. Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

3. Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en 

studieplats i samhället, jämfört med 2016 

4. Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med 

minst 20% jämfört med 2016 

5. Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre 

befolkning 

11. Malung-

Sälen 

1. Bevaka andel nöjda medborgare, Nöjd-region-index (NRI) 

2. Andel förvärvsarbetare, minst bibehållen nivå 

3. Andel av befolkningen som får sörsörjningsstöd, minskande 

4. Andel nya företag/1000 inv, bibehållen nivå 

5. Andel nöjda företagare, ökande 

6. Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, 

ökande 

7. Andel ekologiska livsmedel %, ökande 

8. Andel miljöcertifierad skog %, ökande 

12. Malå  1. Främja utveckling av lokal livsmedelsproduktion, design och övriga 

naturgivna möjligheter 

2. Stimulera företagande baserat på naturgivna förutsättningar som kyla och 

kallt klimat, gleshet 

13. Mjölby 1. Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet 

2. Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnader 

ska minska 

14. Mölndal 1. Ökad befolkning 

2. Planerad nyproduktion av bostäder nära kollektivtrafikplats 

3. Jämn fördelning av upplåtelseformer av boende 

4. Topp 5 ranking "Bäst att bo". 

15. Norberg 1. Natur- och miljöarbete gör det enkelt att göra klimatsmarta val i vardagen 

2. Norberg har varierat och blomstrande näringsliv 

3. I Norberg har alla invånare en god hälsa med attraktiva och hälsosamma 

boendemiljöer 

16. Nordanstig Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka. 

17. Norrtälje 1. Sysselsättningen ska öka 

2. Folkhälsan ska förbättras 
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3. Utbildningsnivån ska höjas 

4. Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med kommunen 

5. Det ska vara enkelt för invånare och företag att göra klimatsmarta val 

18. Nyköping 1. Säkerställ att utbudet av bostäder på den öppna marknaden utvecklas i takt 

med antalet nya invånare 

2. Skapa goda förutsättningar för expansion/omflyttning av redan etablerade 

företag 

3. Skapa och tillämpa en modell för prognostisering av antalet äldre med 

behov av insatser av olika slag samt motsvarande inom 

funktionshinderområdet 

19. Olofström 1.Inom perioden ska 400 jobb skapas inom produktion och teknikutveckling 

2. Årligen ska tjänstemän och folkvalda genomföra minst 100 företagsbesök 

3. Kommunen ska förbättra sin placering i 

kommunrankingen inom områdena attityd och service 

4. Minst 2 nya medelstora företag ska ha etablerat sig i kommunen senast 2019 

20. Ragunda 1. 100 nya personer (från 2010-2020) - fler människor skapar utveckling och 

ekonomi 

2. 100 nya jobb - företagande och arbetsmarknad 

3. 100 000 besökare (2020) utveckling av  besöksnäringen 

4. 100% service till medborgarna - rätt service till rätt personer i rätt tid 

21. Sollentuna 1. Inkluderande bostadsbygge och nyetableringar av stora och små företag 

2. Bästa cykelkommun och arbeta med framtidens kollektivtrafik 

3. Bästa lokala företagsklimat och attraktiv arbetsmarknad 

4. Digitalisering, välfärdsteknik 

5. Tillgodose behov utan att tära på jordens resurser 

22. Sotenäs 1. I kommunen ska, under den närmsta 5-års-perioden, nyproduceras 150 st 

bostäder 

2. Av de under åren nyproducerade bostäderna är målet att minst 25% ska 

upplåtas med hyresrätt 

3. Kommunen ska, på egne ägd mark, ha färdiga detaljplaner som möjliggör 

angivet antal bostäder 

4. Kommunen ska ha som mål att alltid ha minst 10 småhustomter i sin 

disposition att erbjuda köpare i den kommunala tomtkön 

23. Svedala 1. Kommunen ska arbeta med sysselsättningsfrågor genom ett aktivt 

samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan 

och andra 

aktörer  

2. Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva 

företag i 

3. Personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov 

av ekonomiskt bistånd 

4. Nyanlända ska få en god introduktion till det svenska 

samhället och stöd att snabbt komma ut i självförsörjning och eget 

boende 

5. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara 

individinriktade och leda till självförsörjning 

6. Kommunens utveckling sker i enlighet med översiktsplanens vision 
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om ”det goda livet”. Arbetet med detaljplaner och exploatering skapar 

attraktiva boendemiljöer, områden för handel och verksamheter samt 

att kommunikationerna utvecklas 

7. Kommunens planering av bostadsförsörjningen möjliggör att 

alla medborgare erbjuds en god bostad 

24. Tibro 1. Installera LED-lampor för minskad energiförbrukning 

25. Timrå 1. Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter 

26. Tomelilla 1. Öka sysselsättning 

2. Stärka kommunens varumärke/attraktivitet för att få fler invånare, besökare 

och etableringar 

3. Bästa möjliga resursutnyttjande  

4. Långtsiktigt hållbar ekonomi. Varje generation bär sin del av kostnaden för 

våra väldfärdssystem 

5. Väl fungernade och klimatsmarta kommunikationer och en utbyggd 

infrastruktur 

6. God tillgång till bostäder, underlätta att fler byggs 

27. Trelleborg 1. Kommuninvånarna ska vara trygga 

2.  Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor 

3.  Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd 

4. Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar 

5. Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet 

6. Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning 

7. Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska 

hållbarhet 

8. Kommunen ska ha hållbara transportlösningar 

9. Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och 

verksamheten 

10. Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka 

28.Vindeln 1. Vindelns kommun ger bra service med god kvalitet 

2. Barn och unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor 

3. Vindelns kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 

4. Vindelns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

5. God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett 

effektivt resursutnyttjande 

29. Årjäng 1. Långsiktigt god närmiljö ex inom områden natur/luft/vatten och 

kulturmiljöer samt nybyggnation 

2. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv  

30. Ängelholm 1. Kommunens befolkning ska öka med minst 1 %  

2. Ängelholm arbetar offensivt för att ge de bästa förutsättningarna för 

näringslivet 

31. Örebro 1.  Örebro ska ha ett positivt näringslivsklimat där Örebro kommun underlättar 

att starta, utveckla och etablera företag 

2. Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på 

arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete 

3. Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun 

4.  Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med 

kommunen, och utbudet av e-tjänster ska öka 
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5. Medborgarna i Örebro kommun ska ha tillgång till bra kommunikationer 

6. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

7. Örebro kommun ska nyttja sina lokaler på ett effektivt sätt 

8. Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar 

32. Örkelljunga 1. Tydliggöra kommunens planerade utveckling genom 

skisser över kommunala byggprojekt som kommuniceras via kommunens 

olika medier 

2. Fiber framdraget till alla permanentbostäder på 

3. Följ upp ”Förenkla helt enkelt” genom att genomföra 

aktiviteter enligt handlingsplanerna 

4. Ta fram en handlingsplan utifrån mätvärdena för 2017 

års undersökning 

5. KSAU ska besöka minst 10 företag per år 

6. Tillse att det finns detaljplanelagd mark för industri och 

verksamhetsändamål i Örkelljunga och Skånes Fagerhult 

7. Kommunen ska ha en ständig planberedskap för 

bostadsenheter i olika upplåtelseformer 

8. Göra en kartläggning av avfallshanteringen i den 

kommunala verksamheten. 

33. Österåker 1. Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalité och ett gott 

bemötande för all kommunal service 

2. Ekonomi i balans 

3. Österåker skall vara bästa skolkommun i länet 

4. Österåker skall erbjuda högsta kvalité på omsorg för äldre och 

funktionshindrade 

5. Österåker skall ha en trygg miljö 

6. Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda 

förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka. 

7. Stark och balanserad tillväxt 

 

Totalt är det 126 mål som kommunerna har satt upp för att nå en hållbar tillväxt. Det finns en 

stor variation i hur många mål respektive kommun har kopplat till området. Tibro har minst 

med enbart ett mål i kontrast till Gävle som har 14 mål.  
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5. DATAANALYS 
I denna del kategoriseras kommunernas målsättningar enligt ämnesområdena föreslagna i SIS 

ledningssystem för hållbar utveckling. För en övergripande bild av spridningen av de olika 

ämnesområden har följande färgkodning använts. 

2.1 Demokrati och inflytande  

2.2 Bättre levnadsvillkor (kultur och fritid, hälsa) 

2.3 Arbete och utbildning  

2.4 Samhällsplanering (inkl trafik) 

2.5 Luft, vatten, biologisk mångfald  

2.6 Klimat 

2.7 Konsumtion och livsstil 

2.8 Näringsliv och lokalekonomi 

2.9 Kommunen och landstinget som arbetsgivare 

2. 10 Goda verksamhetsmetoder – saknar mål  

 

Tabell 3 Spridning av ämnesområden inom kommunerna enligt SIS ledningssystem för hållbar utveckling 

Kommun Mål Mål Mål Mål Mål 

1-5     --   

6-10      

11-15      

16-20      

21-25        -- 

26-30      

31-33      

 

Tabell 3 visar spridningen av ämnesområden bland de 33 kommuner som har målsättningar 

kopplade till hållbar tillväxt. Ingen av kommunerna täcker alla områden men en kommun 

sticker ut och täcker sju ämnesområden. Detta är också den enda kommun som täcker de båda 

ämnesområden 2.5 Luft, vatten, biologisk mångfald och 2.6 Klimat. Sju kommuner har mål 

kopplade till endast ett ämnesområde och två kommuner hade målsättningar som inte kunde 

kopplas till SIS ledningssystem alls. 
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Figur 3 visar mer överskådligt hur många kommuner som har mål inom de olika 

ämnesområdena.  

Flest antal kommuner har mål kopplade till 2.8 Näringsliv och lokalekonomi, 19 kommuner har 

mål inom denna kategori. 

Kategori 2.2 Bättre levnadsvillkor har 15 kommuner kopplat mål till och därefter kommer 2.3 

Arbete och utbildning och 2.4 Samhällsplanering med 12 kommuner vardera. Fyra kommuner 

har mål gällande kategori 2.5 Luft, vatten, biologisk mångfald och fem kommuner har mål 

gällande kategori 2.6 Klimat.  

Figur 4 visar hur den totala mängden mål har kategoriserats enligt ämnesområdena. 
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 De fyra kategorierna nedan representerar vilka målsättningar som är vanligast förekommande 

bland kommunerna när det gäller hållbar tillväxt.  

2.8 Näringsliv och lokalekonomi (58%): I denna kategori handlar målen om fler etablerade 

företag, mer jobb, ökat entreprenörskap och innovation. 

2.3 Arbete och utbildning  (14%): Ökad sysselsättning och minskade  

försörjningsstödskostnader .  

 2.2 Bättre levnadsvillkor (10%): Mål gäller främst ökad tillgång till service och trygghet för 

invånarna.       

2.4 Samhällsplanering (7%): Här ligger störst fokus på att bygga nya bostäder och fastigheter 

i olika upplåtelseformer men även insatser för att bygga ut kollektivtrafiken är vanligt 

förekommande.   

De mål som hör till kategorierna 2.5 Luft, vatten, biologisk mångfald och 2.6 Klimat uppgör 

tillsammans tre procent av målen.  

 

6. ANALYS  

6.1 Hållbar utveckling  

Den markanta skillnaden mellan begreppen hållbar tillväxt och hållbar utveckling kan delvis 

förklaras av den relativt korta tidsrymd som detta varit ett etablerat begrepp. Enligt Jacobs är 

det endast under det senaste årtiondet som detta börjat ta plats i de större globala 

organisationerna87. Ytterligare en orsak kan vara att de riktlinjer som regeringen presenterade 

år 2015 för en smart och hållbar tillväxt inte är specifika i vad detta innebär konkret utan nöjer 

sig med att beskriva det som tillväxt som har sin grund i hållbarhetsdimensionerna88. De stora 

organisationerna beskriver hållbar tillväxt som ett sätt att uppnå hållbar utveckling och det finns 

en uppenbar koppling dem emellan89. Dessa resultat vittnar om att liknande kopplingar inte 

finns hos svenska kommuner då över hälften nämner hållbar utveckling med bara 27 procent 

nämner hållbar tillväxt. 

Enligt Winters teori om ett fundament och två pelare kan den sociala och ekonomiska 

dimensionen enbart uppehållas om vi har en stabil ekologisk grund och människan måste därför 

respektera vår biosfärs gränser90. Det är enbart på detta vis vi kan uppnå hållbar utveckling. Ett 

av huvudmålen för den gröna ekonomin är att genom fortsatt tillväxt, skydda miljön på ett sätt 

som inte uppfylls av dagens system91, uppnå hållbarhet. Att detta är fallet är inte lika självklart 

i de svenska kommunernas arbete med hållbar tillväxt då få mål har direkta kopplingar till 

miljön. Resultatet av SIS ledningssystem visar att det är mål kopplade till näringsliv och lokal 

ekonomi som har både högst spridning och prioritet. Flest mål handlar om fler företag, fler jobb, 

                                                             
87 Jacobs 2012, s. 4 
88 Regeringen 2015, s. 9 
89 UNEP 2011, s. 17; OECD 2011, s. 5 
90 Winter 2008, s. 27 
91 Jacobs 2012, s. 4-5 
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ökat entreprenörskap och innovation. Detta är dock inte förvånansvärt då hållbar tillväxt i teorin 

handlar om att skapa fler jobb och samtidigt lösa miljöproblem92. Skillnaden är att inga 

kommuner har specificerat vilka jobb eller innovationer som är önskvärda för de. Fokus inom 

hållbar tillväxt bör ligga på grön produktion och konsumtion samt grön teknikutveckling93 men 

detta framgår inte hos kommunerna. Resultatet i denna studie stärks av forskning av Fjertorp, 

Larsson & Mattisson som undersökt ämnet kommunal tillväxt. En central tillväxtdimension 

som framgick i deras studie var sysselsättningstillväxt94. I Fjertorp, Larsson & Mattissons studie 

lyfts fler arbetstillfällen och goda förutsättningar för det lokala näringslivet, bland annat genom 

ökad vinst för lokala företag som viktiga för de undersökta kommunerna95.  

Fördelningen av målen bland de olika ämnesområdena gör det möjligt att hävda att 

kommunerna i denna studie inte går mot hållbar utveckling enligt Winters teori då det saknas 

en ekologisk bas. Endast 7 kommuner har mål kopplade till luft, vatten, biologisk mångfald 

samt klimat. Den procentuella andelen av dessa mål utgör enbart tre procent sammanlagt. 

Jacobs96 beskriver att en av fördelarna med den gröna ekonomin som paradigm är att den tar 

tag i den svåra frågan om tillväxt och miljöproblem. Resultatet styrker snarare Binas97 åsikt om 

att hållbar tillväxt bidrar till att förenkla, både problemet och lösningen, på de miljöproblem vi 

står inför då det inte är någon kommun som på allvar adresserar de miljöproblem vi står inför. 

6.2 Frikoppling 

En del av kommunernas mål handlar om att vi ska minska vår belastning på miljön. Exempel 

på detta är: 

- Biogasens andel av total bränsleförbrukning i kommunala fordon, inklusive lokaltrafik 

ökar - Bodens Kommun 

- Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamhetens egna resor minska med minst 20% 

jämfört med 2016 – Luleå Kommun 

- Andel ekologiska livsmedel % ökande – Malung-Sälens Kommun 

- Installera LED-lampor för minskad energiförbrukning – Tibro Kommun 

Att minska vår belastning på miljön är det som WCED:s principer för hållbar utveckling handlar 

om. De säger att vi ska byta ut icke-förnybara resurser mot förnyelsebara, att dessa ska användas 

på ett sådant sätt att de hinner återskapas samt att jordens absorptionsförmåga för föroreningar 

ej ska överskridas98.  

Dessa mål går att diskutera utifrån Jacksons beskrivning av relativ och absolut frikoppling 99. 

Att målen uppfylls är självfallet önskvärt. Det är dock viktigt att uppmärksamma att om vi 

enbart sätter upp mål som minskar resursförbrukning per enhet, till exempel genom mindre 

utsläpp tack vare biobränsle, utan att samtidigt arbeta med att minska bilkörning helt eller att 

                                                             
92 Ibid, s. 11 
93 Bina 2013, s. 1024:1035 
94 Fjertorp, Larsson & Mattisson 2012, s. 57 
95 Ibid, s. 58 
96 Jacobs 2012, s. 6 
97 Bina 2013, s. 1040 
98 WCED, 1987 
99 Jackson 2011, s. 80 
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byta bilkörning mot kollektivtrafik finns det en risk att vi enbart når en relativ frikoppling. Det 

andra målet gällande transport är svårt att tolka då det inte framgår om det rör bränsleskifte eller 

ändrade vanor och reduceringar.  

Hur målen är utformade spelar också roll. Dessa två mål berör principen om jordens 

absorptionsförmåga:  

- Avfallsmängd per person, minska till 450 kg – Gävle Kommun 

-Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, ökande – 

Malung-Sälens Kommun 

Det första rör sig om en absolut frikoppling då det handlar om att minska på mängden avfall 

och därmed uppnå minskad resursförbrukning. Det senare är snarare ett sätt att uppnå en relativ 

frikoppling då detta enbart minskar resursförbrukning per producerad enhet.  

Något som kan konstateras är att det är en stor utmaning att minska våra utsläpp i sådan takt att 

vi håller oss inom satta klimatmål. Det är därför problematiskt att det är få av kommunernas 

mål som handlar om minskade utsläpp och absolut frikoppling. Globalt räknat finns områden 

där relativ frikoppling har skett, exempelvis för mängden primär energi per producerad enhet i 

världsekonomin som idag är 33% lägre än vad den var år 1970100. Det är dock svårare att finna 

belägg för att en absolut frikoppling skulle ha skett, alltså att den totala resursförbrukningen 

minskar när BNP ökar. Ett exempel som styrker detta är våra utsläpp orsakade av fossila 

bränslen. Även fast vi använder mindre energi per producerad enhet har våra koldioxidutsläpp 

från fossila bränslen ökat med 80% sedan 1970101. Jämfört med 1990 som är Kyotoavtalets 

basår är utsläppen 40% högre102. Den totala resursförbrukningen har alltså ökat. Viktigt att 

poängtera är även det faktum att om vi skulle lyckas uppnå en absolut frikoppling och minska 

resursförbrukningen är det ingen garanti för att det sker i sådan omfattning att miljöpåverkan 

återgår till hållbara nivåer103. Att lyckas med detta och samtidigt ha dagens nivå av tillväxt ser 

onekligen ut att bli än mer problematiskt och detta är en fråga som ingen av kommunerna vidrör. 

6.3 Stark och svag hållbarhet  

Stark hållbarhet ser det naturliga kapitalet som oersättligt104 vilket indikerar att människan bör 

anpassa sig efter de naturliga gränser som finns för att säkerställa att det naturliga kapitalet 

förblir intakt. Få av kommunernas mål adresserar frågan om gränser. Av 126 mål är det enbart 

följande mål som behandlar ämnet: 

- Tillgodose behov utan att tära på jordens resurser – Sollentuna Kommun  

- Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag (målsättning kommer under 2019) – Gävle Kommun 

Det första målet sätter inga specifika gränser men erkänner att människans behov måste rymmas 

inom jordens gränser. Trots att inte heller det andra målet har fastställda gränser så 

                                                             
100 Jackson 2011, s. 82 
101 Ibid, s. 84 
102 Ibid 
103 Ibid, s. 84-85 
104 Elliott 2012, s. 23 
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exemplifierar det hur ett mål med fasta gränser kan sättas upp. Följande två mål är också 

intressanta från denna synvinkel. 

- Främja utveckling av lokal livsmedelsproduktion, design och övriga naturgivna 

möjligheter” – Malå Kommun 

- Stimulera företagande baserat på naturgivna förutsättningar som kyla och kallt klimat, 

gleshet”- Malå Kommun 

Dessa behandlar delvis frågan om gränser och uppmanar till företagsamhet som utgår från 

naturens möjligheter på ett sätt som sticker ut från övriga mål.  

Ingen av kommunerna har mål som siktar mot någon genomgripande samhällsförändring. Det 

går att argumentera för att detta är ett bevis på att tillväxt fortfarande är det övergripande målet 

och att inget större ifrågasättande av hur det nuvarande systemet fungerar görs vilket Bina liknar 

vid svag hållbarhet105. Världen har under de senaste decennierna sett en minskad tillväxttakt 

och detta förutspås fortsätta vilket på sikt kommer att bli problematiskt om vi inte förbereder 

oss för alternativa framtider utan ökad tillväxt106. Ett försök till att utforska hur en framtid 

bortom BNP-tillväxt skulle kunna se ut har genomförts av Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH). I sin forskning slopar de den nuvarande ekonomiska logik som kräver fortsatt tillväxt 

och fokuserar på fyra alternativa strategier107: 

- Kollaborativ ekonomi 

- Lokal självförsörjning 

- Automatisering för livskvalitet 

- Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten 

Deras resultat visar att det är möjligt att gå mot hållbar utveckling och bibehållet eller ökat 

välbefinnande men det förutsätter att själva betydelsen av välbefinnande bygger på andra 

värden än i dagens samhälle108. Idag likställs välfärd med ekonomisk tillväxt, något som 

Jackson motsätter sig och menar är en modern konstruktion som i många sammanhang blivit 

en sanning109. Att detta blivit en sanning för svenska kommuner är tydligt genom resultatet då 

den ekonomiska dimensionen får sådan vikt. Inga mål går att knyta an till 

delningsekonomi/cirkulär ekonomi eller lokal självförsörjning som Hagbert et al. lägger fram 

som alternativ till dagens ekonomiska system.  

  

                                                             
105 Bina 2013, s. 1041 
106 Grenholm & Grenholm 2014, s. 26 
107 Pernilla Hagbert. Göran Finnveden. Paul Fuehrer. Åsa Svenfelt. Eva Alfredsson. Åsa Aretun. Karin Bradley. 

Åsa Callmer. Eléonore Fauré. Ullrika Gunnarsson-Östling. Marie Hedberg. Alf Hornborg. Karolina Isaksson. 

Mikael Malmaeus. Tove Malmqvist. Åsa Nyblom. Kristian Skånberg. Erika Öhlund. Framtider bortom BNP-

tillväxt – Slutrapport från forskningsprogrammet ’Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart 

samhällsbyggande’. KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, 2018, s. 5. 
108 Hagbert et al, 2018 s. 6 
109 Jackson 2011, s 24 
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7. DISKUSSION 
Det går med säkerhet att säga att det är få kommuner som på ett integrerat och målinriktat sätt 

arbetar med denna fråga då resultatet rör alla 290 kommuner. Självklart finns det kommuner 

som arbetar i linje med hållbar tillväxt eller har valt att kalla det något annat och detta måste 

finnas med i åtanke. Det valda styrdokument är dock ett centralt dokument där prioriterade 

områden kopplade till ekonomi borde synas. Det finns en medvetenhet om att begreppet 

existerar men det är få som aktivt arbetar med det. Endast 33 kommuner vilket totalt motsvarar 

11 procent av Sveriges alla kommuner har målsättningar kopplade till hållbar tillväxt vilket 

enbart kan tolkas som att detta i praktiken är av låg prioritet. Det saknas även en definition av 

begreppet hos de flesta kommuner vilket innebär att majoriteten av kommunerna arbetar med 

målsättningar för att uppnå något som de inte själva har definierat vad det är. Detta vittnar om 

komplexiteten i begreppet och innebär att det automatiskt blir svårare att arbeta med. Många av 

målen är mycket otydliga vilket kan vara en konsekvens av detta. De målsättningar som 

kommunerna har kopplat till begreppet säger något om vad det innebär för de ändå. Den skeva 

fördelningen mot den ekonomiska dimensionen signalerar om att ekonomisk tillväxt är det 

överordnade målet och ger en måttstock för vad som är ett lyckat samhälle. 

Den låga spridningen av begreppet och avsaknaden av den ekologiska grunden tyder på att vi 

är långt ifrån att hantera denna mycket komplexa fråga där fortsatt expansion och utveckling 

ställs mot de naturliga gränser vi har att förhålla oss till samt växande miljöproblem. Det visar 

även att kommunernas arbete med hållbar tillväxt inte skiljer sig från insatser som går i linje 

med traditionell ekonomisk tillväxt enligt Fjertorp, Larsson & Mattissons studie. Det är 

uppenbart att enbart sätta ordet hållbar framför något inte automatiskt gör det hållbart. 

Oavsett vad den faktiska utbredningen av begreppet är går det att fråga sig vad det spelar det 

för roll? Kommunerna har inget ansvar enligt kommunallagen att arbeta med tillväxt utan det 

har snarare blivit en självklarhet då något annat förknippas med problematik. Det går därför att 

hävda att det inte är kommunernas ansvar att arbeta med detta. Men om vi tittar på vad det är 

kommunerna ska göra enligt kommunallagen så handlar det om att skapa välfärd. Genom att 

inte arbeta med långsiktigt hållbara lösningar undergräver vi indirekt framtida generationers 

möjlighet till välfärd, vilket borde resultera i att denna fråga tas på större allvar. Det handlar 

egentligen om hur vi ska organisera vårt samhälle för att se till att vi löser de enorma 

miljöproblem vi har framför oss. I slutändan handlar det om en etisk fråga. Ska vi säkerställa 

att människor som ännu inte finns ska ha möjlighet till den välfärd vi upplever och är vi villiga 

att ändra vår livsstil för att det ska vara möjligt? Hur vi arbetar med tillväxtfrågor bör vara en 

central del i diskussionen om hur vi ska nå hållbar utveckling. Speciellt med tanke på att en 

genomsnittssvensk lever som om det fanns fyra planeter. Stora förändringar i våra 

konsumtionsmönster måste ske. 

7.1 Hållbar tillväxt – på väg mot hållbar utveckling? 

Resultatet rättfärdigar frågor gällande om hållbar tillväxt finns och om det är detta vi borde 

lägga energi på? Grundpelarna i hållbar tillväxt är grön teknologi, energieffektivisering, gröna 

jobb och miljövänligare produktion och konsumtion. Men utan att inkorporera de planetära 

gränserna kommer inte hållbar tillväxt att leda oss till hållbar utveckling då det blir omöjligt att 

avgöra vad som faktiskt kan räknas som hållbart. Ytterligare ett argument som talar för 
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orimligheten är det faktum att det hittills i den moderna historien inte skett någon absolut 

frikoppling och att det borde få oss att titta på andra system där tillväxt inte är det yttersta målet 

i enlighet med den forskningsinsats som Hagbert et al. utfört. 

Diskussionen bör egentligen inte handla om tillväxt eller inte tillväxt. Fokus bör ligga på det 

långsiktiga målet, vilket samhälle vill vi ha? Ingen vill ha tillväxt för tillväxtens skull, det är 

enbart ett medel för att uppnå andra saker.  Det är viktigt att sätta ord på vad dessa andra saker 

är. Tittar vi på vad det är kommunerna vill ha är det mer jobb, nya företag, entreprenörskap, 

innovation, service, trygghet, bostäder och kollektivtrafik. Flera av dessa saker är mycket 

rimliga att uppnå även utan samma stigande tillväxt. Vi kan jobba med saker som i större 

utsträckning förbättrar miljön, återbruk, återvinning av material, vi kan lägga mer tid på att odla 

vår egen mat och så vidare. Entreprenörskap och innovation kommer från människan och torde 

fortsätta existera även i ett samhälle med lägre tillväxttakt. Trygghet är en känsla som kan 

uppnås på många olika sätt. Kanske vore det bästa om vi skulle slopa begreppet tillväxt helt 

och hållet och istället tala om de saker vi förknippar med välstånd och utreda hur dessa kan 

uppnås istället för att anta att svaret är just ekonomisk tillväxt. 

För att genomföra detta krävs stora genomsyrande förändringar av samhället. I dagens rådande 

ekonomiska system där tillväxt blivit normen finns än inget konkret ifrågasättande av det på de 

platser i samhället som har störst möjlighet att påverka. Förändringar av denna magnitet kräver 

att de högsta instanserna går före och leder vägen. Därför är det problematiskt att regeringens 

bidrag i frågan inte alls adresserar hur Sveriges kommuner ska arbeta med hållbar tillväxt. Det 

saknas även en konkret beskrivning av hur hållbar tillväxt ska bidra till att uppnå miljömålen. 

Det är därmed inte konstigt att kommunerna inte kommit långt. Trots att de har mycket att säga 

till om så är det otroligt svårt att ändra något i denna skala. Inte ens Sverige som land kan 

lättvindigt ändra detta. Vi sitter fast i ett ekonomiskt nät som är sammankopplat med alla 

världens länder via den fria marknaden. Detta för självklart med sig en rad fördelar i form av 

ökad frihet och fred, som var själva grundtanken med global handel. Men problemet är att detta 

ekonomiska nät domineras av en ettrig spindel som kräver fortsatt tillväxt för att undvika 

kollaps. Detta har funkat hittills men hur mycket vi än vill blunda för det så lever vi på en ändlig 

planet med begränsade mängder resurser och assimileringskapacitet. Marknadskrafter ses som 

en stor del av lösningen när vi talar om hållbar tillväxt. Att ställa om marknaden kommer med 

hög sannolikhet att spela en stor roll i framtiden men det är naivt att tro att detta på egen hand 

skulle kunna rädda miljön – i tid. Att ställa om marknadsmekanismer och byta till grön 

produktion är inte något som går lättvindigt. Detta är problematiskt då tiden är knapp. IPCC 

fastslår i sin senaste rapport att vi måste nå netto-utsläpp av växthusgaser runt 2050 för att nå 

Parisavtalets mål om att hålla uppvärmningen av jorden under 1.5 grader110.  

7.2 Svag och stark hållbarhet  

Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En 

ekonomiskt hållbar värld har blivit synonymt med en värld där konstant ekonomisk tillväxt är 

                                                             
110 IPCC. Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of 

global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in 

the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 

efforts to eradicate poverty. IPCC, 2018, s. 12 
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norm. Om denna ekonomiska tillväxt får ske till priset av den sociala och ekologiska 

hållbarheten går det att likna vid svag hållbarhet där hållbarhet likställs med ökad mängd 

kapital. Dataanalysen genom SIS och analysen av kommunernas mål genom linsen för hållbar 

utveckling ger en helhetsbild av att kommunernas arbete med hållbar tillväxt representerar svag 

hållbarhet. Vilka konsekvenser får detta? Det innebär i praktiken att hållbar tillväxt inte angriper 

problematiken kring tillväxt och miljöproblem på riktigt vilket är illa då detta anses vara 

lösningen och vägen framåt. Det innebär att vi kommer att förlora kritiskt naturkapital om 

fortsätt tillväxt förblir det överordnade målet. Om de länder som har högst ekologiskt fotavtryck 

gömmer sig bakom gamla strukturer och förenklar lösningen på de problem vi står inför är vi 

dömda att misslyckas med att uppnå hållbar utveckling. Det är vi som har störst ansvar i denna 

fråga. 

För att nå stark hållbarhet vilket kan leda oss till hållbar utveckling får den ekonomiska 

dimensionen inte ske på bekostnad av den sociala och den ekologiska dimensionen. Detta 

innebär alltså att människan måste förhålla sig till de naturliga gränser som finns för att 

säkerställa att kritiskt kapital inte förstörs. Detta skulle innebära stora samhällsförändringar 

med ändrade konsumtionsvanor där dagens linjära ekonomi skulle bytas ut mot cirkulär- eller 

delningsekonomi.  

Genom paradigmet hållbar tillväxt har hållbar utveckling kommit att handla en hel del om 

investeringar, produktivitet, vinster och tillväxt. Detta kan anses positivt då de med finansiella 

muskler har öppnat ögonen. I dagens ekonomiska system har de med finansiella tillgångar en 

oerhörd makt och om de är med på tåget kan det resultera i mycket miljönytta trots att den 

version av hållbar utveckling som de siktar mot representerar svag hållbarhet. Vissa forskare 

(till exempel Jacobs) hävdar att det gör mer nytta än om vi bara skulle jobbat vidare med hållbar 

utveckling. Miljöproblemen har varit ett faktum långt innan hållbar tillväxt kom upp på agendan 

hos exempelvis UNEP och OECD och det går inte att argumentera att paradigmet har förvärrat 

situationen utan djupare studier. Det går dock att konstatera att hållbar tillväxt i dagens form 

inte är lösningen på hur vi ska säkerställa framtida generationers välfärd. I en hållbar värld 

krävs en ekologisk grund och vi människor måste ändra vårt beteende på ett sådant sätt att vi 

uppnår en absolut frikoppling mellan tillväxtkurvan och utsläppskurvan.   

Denna studie är ett första steg i utredningen av hur svenska kommuner arbetar med hållbar 

tillväxt. Dess resultat kan med fördel användas som underlag för att diskutera vad hållbar 

tillväxt är och vad det borde vara, både på kommunal och statlig nivå. Som nämnt ovan står vi 

inför en kritisk situation och det är fastslaget att det kommer att kosta världen mer pengar att 

låta uppvärmningen av jorden fortgå än att agera idag. De ekonomiska förlusterna är bara en 

liten del av vad som står på spel om detta problem inte tas på allvar. Om det finns något som 

kan kallas hållbar tillväxt är det helt klart att jordens bärande kapacitet och de planetära 

gränserna måste ingå i den diskussionen. Förhoppningsvis kan denna studie bidra som ett bevis 

på att detta är en sanning att räkna med.   
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7.3 Förslag till framtida forskning  

Framtida forskning skulle fördelaktigt ta vid de studier utförda vid KTH och utreda hur 

kommuner i Sverige i praktiken kan skapa ett välfärdssamhälle som inte bygger på ekonomisk 

tillväxt. Detta kräver mer djupgående studier kring hur kommuner arbetar med frågan idag men 

bör även innefatta en omvärldsanalys för att se om andra samhällen arbetar med denna fråga på 

ett bättre sätt. Det vore värdefullt att specificera ramar för den sociala och den ekologiska 

hållbarheten så att den ekonomiska utvecklingen inte sker på dess bekostnad.  

 

8. SLUTSATS 
• Enbart 27 procent av kommunerna nämner hållbar tillväxt. Totalt är det 11 procent som 

har målsättningar kopplade till begreppet och kan räknas ha integrerat det i sitt arbete. 

Begreppet har låg utbredning och prioritet hos svenska kommuner.  

 

• Det är främst målsättningar gällande förutsättningarna för näringslivet som 

kommunerna kopplar till hållbar tillväxt. Fler etablerade företag, fler jobb, ökat 

entreprenörskap och innovation. Mål gällande ökad sysselsättning och minskat 

försörjningsstöd samt tillgång till service och trygghet ligger också högt prioriterat. 

Därefter är det nybyggnation av bostäder/fastigheter och insatser för att bygga ut 

kollektivtrafik som förekommer mest frekvent. 

 

• Kommunernas arbete med hållbar tillväxt går i linje med svag hållbarhet. Endast tre 

procent av kommunernas mål har en direkt koppling till miljö vilket visar att det inte 

finns någon ekologisk grund. Få mål tar hänsyn till ekologiska gränser och ingen absolut 

frikoppling förespråkas. På grund av detta bidrar deras arbete ej till hållbar utveckling 

enligt definitionen av hållbar utveckling som stark hållbarhet.  
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Bilaga 1. SIS indikatorer  
A.2 Lista på ämnesområden 

A.2.1 Demokrati och inflytande 

— visionsarbete för en hållbar kommun 

— delaktighetsarbete för invånare 

— delaktighetsarbete inom organisationen 

— delaktighet i beslutsfattande 

— öppna, transparanta, tydliga beslut 

— samarbete med olika aktörer 

— rösträtt 

— yttrandefrihet 

— organisationsfrihet 

— arbete mot diskriminering 

— svaga gruppers talan. 

 

A.2.2 Bättre levnadsvillkor (kultur och fritid, hälsa) 

— folkhälsan i stadsplaneringen 

— strategiskt samarbete för folkhälsa 

— ojämlikhet i hälsa 

— fattigdomsbekämpning 

— minska barnadödligheten 

— minska mödradödligheten 

— trygg och säker sexualitet 

— skydd mot smittspridning 

— trygghetsfrågor – trygghet och säkerhet i lokalsamhället 

— buller 

— radon 

— gifter 

— elektromagnetisk strålning 
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— sunda matvanor och livsmedel 

— alkohol, tobak, narkotika, doping 

— spel 

— rekreation 

— fysisk aktivitet 

— kultur 

— fritid 

— tillgång till offentlig service och information 

— social sammanhållning 

— jämställdhet 

— barn och ungas uppväxtvillkor. 

 

A.2.3 Arbete och utbildning 

— arbete mot diskriminering i utbildning 

— arbete mot diskriminering i sysselsättning och arbete 

— hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

— hälsa och säkerhet i utbildningen 

— utvecklingsmöjligheter 

— jämställt och likvärdigt bemötande 

— företagsamhet 

— nyföretagande och entreprenörskap 

— tillgång till utbildning och vidareutbildning 

— tillgång till arbetstillfällen 

— pedagogik som främjar mänskliga rättigheter, genus, miljömedvetenhet och kritiskt 

tänkande. 

 

A.2.4 Samhällsplanering (inkl trafik) 

— förtätning och kollektivtrafiknära lägen 

— stadsutglesning 

— funktionsblandning – arbete, bostäder och service 
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— blandade upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt, eget ägande) 

— kulturarvet 

— stadsbyggnad och byggande, arkitektur och byggteknik 

— gång, cykel och kollektivtrafik 

— tillgänglighet och framkomlighet 

— trafiksäkerhet 

— transporternas konsekvenser för miljön och folkhälsan 

— tryggheten och folkhälsan i staden 

— jämlikhet och mångfald 

— segregation 

— social sammanhållning och mötesplatser 

— barn- och ungdomsperspektiv 

— grönstruktur, sammanhängande ekosystem och gröna kilar 

— effektiv energianvändning 

— samhällsplaneringens konsekvenser på klimatet 

— klimatanpassning. 

 

A.2.5 Luft, vatten, biologisk mångfald 

— påverkan på grundvatten och dricksvatten 

— påverkan på sjöar och vattendrag 

— avloppshantering 

— vattenanvändning 

— påverkan på våtmarker 

— dagvattenhantering 

— biologisk mångfald 

— ekosystemtjänster 

— grönstruktur, sammanhängande ekosystem, gröna kilar 

— naturområden och grönområden samt skötsel 

— hållbart jordbruk 
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— hållbart skogsbruk 

— natur- och kulturlandskap 

— påverkan på luften 

— konsekvenser för folkhälsan (t ex luftföroreningar) 

— vår inverkan på den globala miljön, miljörättvisa 

— internationellt samarbete. 

 

A.2.6 Klimat 

— energiförsörjningen, peak oil 

— förnybar energi och bränslen 

— energieffektivisering 

— hållbart resande (gång, cykel och kollektivtrafik) och transporter 

— strategiskt och integrerat arbetssätt för att begränsa klimatförändringen 

— klimatanpassad upphandling 

— klimatanpassad avfallshantering 

— klimatanpassat jord- och skogsbruk 

— orsakerna och konsekvenserna av klimatförändringen, förebyggande åtgärder 

— vår inverkan på den globala miljön, miljörättvisa 

— internationellt samarbete. 

 

A.2.7 Konsumtion och livsstil 

— hantering och behandling av avfall (EUs avfallshierarki) 

— källsorteringsmöjligheter: tillgänglighet till återvinningsstationer och återvinningscentraler, 

fastighetsnära insamling 

— energikonsumtion och energieffektiviteten hos användaren 

— hållbar produktion, livscykelanalys 

— hållbar konsumtion, behovsanalys, miljömärkta, ekologiska och etiska produkter 

— hållbar upphandling 

— kommunal service: äldreomsorg, förskola, skola osv 
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— tillgänglighet till grundläggande samhällssystem: el, uppvärmning, gas, sjukvård, vatten, 

avlopp och tele-kommunikation 

— konsumentens hälsa och säkerhet. 

 

A.2.8 Näringsliv och lokalekonomi 

— sysselsättning och goda arbetsförhållanden 

— samarbete med lokala företag 

— företagsamhet 

— nyföretagande och entreprenörskap 

— god företagssed 

— principer för företagslokaliseringar 

— marknader för lokala och regionala produkter 

— hållbar lokalturism. 

 

A.2.9 Kommunen och landstinget som arbetsgivare 

— medinflytande från olika nivåer i organisationen 

— medinflytande från externa intressenter 

— arbete mot diskriminering i sysselsättning och arbete 

— arbetsvillkor och social trygghet 

— hälsa, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen 

— arbetstagarens utveckling och utbildning på arbetsplatsen. 

 

A.2.10 Goda verksamhetsmetoder 

— antikorruption 

— otillbörlig påverkan (så som hot, tvång och manipulation) på politiken 

— samhällsansvar genom påverkan på leverantörer, invånare, föreningar och andra intressenter 

— föregå som gott exempel 

— äganderätten 

— strategiskt och integrerat arbetssätt för systematiskt hållbarhetsarbete 

— förebyggande åtgärder 
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— internationellt samarbete och lokala lösningar på globala problem 

— hållbar upphandling. 

 

 


