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1. Inledning 
 

Med de numera väl citerade orden ”låt tusen blommor blomma, låt tusen skolor debattera” 

uppmuntrade det kinesiska kommunistpartiets ledare Mao Zedong det kinesiska folket till 

diskussion om partiets arbetssätt. Ordförande Maos politiska ideologi ligger långt utanför 

ämnet för denna uppsats, men det slagkraftiga citatet har i olika sammanhang och mycket 

träffande använts för att beskriva tankegångarna bakom den Agenda 21-rörelse som följde i 

spåren av FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.1 Det är betydligt 

närmare uppsatsens fokus. Med Riokonferensen och handlingsprogrammet Agenda 21 fick 

begreppet hållbar utveckling en enorm internationell uppmärksamhet. Samtidigt bröt 

dokumentet mycket med tidigare insatser på miljö- och utvecklingsområdet i det att 

medborgarnas direkta deltagande i beslutsfattandet uppmuntrades.2 I det 23:e kapitlet av 

Agenda 21 kan man läsa att 

 
Critical to the effective implementation of the objectives, policies and mechanisms agreed to by 
Governments in all programme areas of Agenda 21 will be the commitment and genuine 
involvement of all social groups. One of the fundamental prerequisites for the achievement of 
sustainable development is broad public participation in decision-making. Furthermore [...] the 
need for new forms of participation has emerged. This includes the need of individuals, groups 
and organizations to participate in environmental impact assessment procedures and to know 
about and participate in decisions, particularly those which potentially affect the communities in 
wich they live and work.3 

 

Budskapet om hållbar utveckling och underifrånperspektivet i dess genomförande mottogs 

mycket ambitiöst i Sverige och redan ett år efter Riokonferensen genomförde den svenska 

regeringen tillsammans med Svenska Kommunförbundet en seminarieserie runt om bland de 

svenska kommunerna. Förutom att informera om Agenda 21 var syftet att klargöra att 

huvudansvaret för dess implementering ligger på lokal nivå och att kommunerna i sitt arbete 

med hållbar utveckling inte kan vänta sig några centrala direktiv.4 Sveriges kommuner tog sig 

an utmaningen med stort engagemang och tio år efter Rio hade 70 procent av landets 

kommuner antagit en Lokal Agenda 21 (LA21) i kommunfullmäktige.  

 

                                                 
1 Se exempelvis Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2002, Från vision till handling – Sveriges 
nationalrapport till världstoppmötet om Agenda 21 och hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Stockholm: 
Miljödepartementet, s. 23 
2 Olsson, J. ”Hållbar utveckling underifrån?” i Olsson, J. (red) 2005, Hållbar utveckling underifrån. Nora: Nya 
Doxa, s. 14 
3 United Nations Department of Economic and Social Affairs. Agenda 21 – Chapter 23, 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter23.htm, 2008-02-19  
4 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2002, s. 23  
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1990-talets hållbarhetsarbete framstår idag närmast som en folkrörelse där kommunala 

politiker, tjänstemän och eldsjälar involverade allmänheten i studiecirklar, direkta dialoger 

och övergripande kommunalt planeringsarbete.5 På detta sätt gjordes underifrånidealet till en 

demokratifråga där tjänstemän och politiker överlämnade delar av förvaltningsorganisationens 

maktutrymme till allmänheten.6 Under senare år finns dock en tendens som pekar på att 

arbetet med hållbar utveckling blir alltmer toppstyrt och att underifrånperspektivet gått 

förlorat. År 2004 uppgav nära en tredjedel av de kommuner som tidigare antagit Lokala 

Agenda 21-planer att dokumentet spelat ut sin roll. Samtidigt, och i fokus för denna uppsats, 

har intensiteten i arbetet med att engagera kommuninvånarna minskat.7 Flera forskare har 

beskrivit denna utveckling men det finns även en mer demokratiteoretisk diskussion i vad 

mån det är medborgare eller experter i betydelsen av forskare, politiker och tjänstemän som 

ska ha företräde i beslutsprocessen.8 I en tid med växande oro för konsekvenserna av 

allvarliga miljöproblem och krav på effektiva åtgärder för att komma till rätta med dem finns 

det inga självklara svar i debatten. Djupast sett är ens uppfattning i frågan beroende av hur 

man ser på förhållandet mellan demokratiska beslutsprocesser och ekologiska imperativ.9  

 

 

1.1 Syfte 

 

Genom att tränga djupare in i ett konkret kommunalt arbete för hållbar utveckling syftar 

uppsatsen till att bidra till ökad förståelse för relationen mellan demokratiuppfattning och 

utåtriktat kommunalt hållbarhetsarbete. Följande frågor ligger till grund för att uppnå syftet: 

 

• På vilka sätt involveras allmänheten i den undersökta kommunens arbete med hållbar 

utveckling? 

 

                                                 
5 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2003, En hållbar framtid i sikte. Stockholm: Norstedts,  s. 23f 
6 Forsberg, B. 2007, Hållbarhetens lokala horisont – forskning om kommunernas arbete med miljö och hållbar 
utveckling. Stockholm: Naturvårdsverket, s. 34 
7 Dahlgren, K. & Eckerberg, K. 2004, Status för Lokal Agenda 21 – en enkätundersökning 2004. Umeå: Umeå 
universitet i samarbete med Hållbarhetsrådet, s. 13ff 
8 Se exempelvis Jagers, S. C. (red) 2005, Hållbar utveckling som politik – Om miljöpolitikens grundproblem. 
Malmö: Liber; Doherty, B. & de Geus, M. (red) 1996, Democracy and green political thought – Sustainability, 
rights and citizenship. London och New York: Routledge; Lidskog, R. & Elander, I. ”Demokrati, ekologi och 
kunskap – Statsvetenskapliga responser på miljöproblematiken” i Statsvetenskaplig Tidskrift 1999, årg. 102, nr. 4 
9 Lidskog, R. & Sundqvist, G. & Uggla, Y. 2005, Risk, expertis och demokrati – allmänhetens inflytande i 
samhällets riskhantering. Göteborg: Göteborgs universitet, s. 6ff 
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• Hur har kommunens utåtriktade satsningar utvecklats sedan dess Lokala Agenda 21 

antogs? 

 

• Vilka uppfattningar om demokrati kommer till uttryck hos de lokala aktörerna och 

vad innebär detta för kommunens utåtriktade satsningar? 

 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Hållbar utveckling är ett mycket brett begrepp som rymmer ekologiska såväl som ekonomiska 

och sociala aspekter.10 Mer eller mindre diskuterat i litteraturen om hållbar utveckling är dock 

att begreppet och den utmaning det implicerar i grunden handlar om att komma till rätta med 

miljöproblemen. I den betydelsen, och draget till sin spets, kan begreppets ekonomiska och 

sociala dimensioner förstås som de medel som krävs för att åstadkomma ett ekologiskt 

hållbart samhälle. Enkelt uttryckt är det alltså ofta den ekologiska utmaningen som avses då 

man skriver och pratar om hållbar utveckling,11 och så även i denna uppsats.  

 

Ett ofta förekommande begrepp i uppsatsen är ”underifrånperspektiv”. Detta är ett mångtydigt 

begrepp som berör förhållandet mellan staten, kommunen och medborgaren. I litteraturen om 

hållbar utveckling figurerar begreppet framförallt i två betydelser. Den ena innebörden åsyftar 

kommunernas frihet att själva bestämma sin hållbarhetspolitik utan direktiv ifrån staten. Den 

andra och vanligare innebörden av begreppet handlar om att allmänheten ska få möjligheter 

att delta i och påverka politikens utformning.12 Eftersom syftet med uppsatsen 

överensstämmer väl med begreppets senare innebörd är det framförallt i denna betydelse det 

används i texten. Det betyder dock inte att den andra innebörden helt lämnas därhän. Det är 

min förhoppning att det framgår av sammanhanget vilken av de två innebörderna som avses 

då begreppet tillämpas.  

 

Och, slutligen kan det vara på sin plats med en avgränsning eller kanske snarare en definition 

av vad som i uppsatsen åsyftas då den något diffusa termen ”allmänheten” används. Med 

allmänheten avses människor i egenskap av privatpersoner, det vill säga i civilsamhället som 

                                                 
10 Se vidare under rubriken ”Hållbar utveckling på den internationella arenan” 
11 Forsberg 2007, s. 15 
12 Ibid., s. 33f 
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medborgare och kommuninvånare. Då andra delar av samhället som skolan, näringslivet eller 

föreningslivet lyfts in i texten kommer detta att anges. 
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2. Metod 
 

Uppsatsen syftar till förståelse snarare än förklaring och generalisering och har därmed en 

kvalitativ ansats. Framförallt ska undersökningen som följer senare i texten ses som 

exemplifierande och ambitionen är inte att en likvärdig undersökning i samma kommun ska 

ge exakt samma resultat. De resultat och slutsatser som avslutningsvis lyfts fram är till stora 

delar en sammanlagd produkt av intervjuer med låg grad av standardisering. Det innebär att 

resultatet kan ha färgats av en mängd olika faktorer som i ett senare skede är svåra eller 

omöjliga att återskapa.13 

 

Conny Svenning skiljer i Metodboken mellan en undersöknings yttre och inre validitet. Medan 

den yttre validiteten i mycket handlar om möjligheterna till generalisering och därför inte är 

av vidare intresse här, berör en undersöknings inre validitet mer konkret den enskilda studiens 

koppling mellan teori och empiri. Enkelt uttryckt innebär detta att man koncentrerar sig på rätt 

litteratur, intervjuar relevanta aktörer med väsentliga frågor och kopplar resultaten till den 

empiriska och teoretiska litteraturen på ämnet. På så sätt ska undersökningen mäta vad den 

avser att mäta.14 För uppsatsens syfte har detta framförallt eftersträvats genom att de olika 

uppfattningar som framkommit under intervjuerna har vägts emot varandra samt analyserats 

mot bakgrund av kommunala dokument, empirisk forskningslitteratur och demokratiteori i 

grön form. Efter nedanstående motivering bakom valet av kommun följer ytterligare 

resonemang om relevansen i de tekniker och material som har använts med hopp om att 

åstadkomma en följsam struktur i uppsatsen. 

 

 

2.1 Val av kommun 

 

Underifrånperspektivet i hållbarhetsarbetet har medfört att Sveriges kommuner arbetar på 

högst olika sätt med att åstadkomma ett bärkraftigt samhälle. Det handlar inte enbart om att 

lokala aktörer tolkar begreppet utifrån sin specifika kontext15 utan också om att den interna 

ansvarsfördelningen i kommunorganisationerna är relativt varierande.16 Utöver detta påverkas 

                                                 
13 Trost, J. 2005, Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s. 19, 111ff 
14 Svenning, C. 2003, Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, Klassiska och nya 
metoder i informationssamhället, Källkritik på Internet. Eslöv: Lorentz Förlag, s. 64ff 
15 Olsson, J. ”Lokal nivå i fokus” i Olsson, J. (red) 2005, s. 37 
16 Forsberg 2007, s. 29 
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förstås det kommunala hållbarhetsarbetet av strukturella förutsättningar som näringsstruktur, 

befolkningsmönster och budgetunderlag.17 Motiven till att studera en specifik kommun och 

dess arbete med hållbar utveckling kan således variera och grundas på en mängd olika 

karaktäristika. För egen del är det lokalkännedom som har varit avgörande. Jag är själv 

uppväxt i den undersökta kommunen, som är Karlshamn, och har till följd av ett intresse för 

samhällsplaneringsfrågor relativt god insikt i olika projekt som kommunen initierar och har 

genomdrivit. Min tanke har även varit att det är enklare att intervjua de lokala aktörerna 

genom att i vissa frågor hänvisa till specifika geografiska områden inom kommunen eller 

lokala företeelser som en utomstående troligtvis inte skulle känna till lika väl. I efterhand 

upplever jag själv att detta har varit till en fördel.   

 

 

2.2 Källkritik 

 

Uppsatsen bygger till stora delar på litteraturstudier och den litteratur som har använts är av 

såväl empirisk som teoretisk karaktär. Dessutom har kommunala textprodukter som 

policydokument, bokslut och liknande varit av avgörande betydelse för förståelsen av den 

enskilda kommunens hållbarhetsarbete. Nedan redovisas litteraturen mer ingående samt den 

kritik som kan riktas mot den. 

 

Även om hållbar utveckling är ett relativt nytt politikområde finns det mycket empirisk 

litteratur på ämnet. Mångfalden av litteratur har till stora delar möjliggjort användandet av 

oberoende källor och samtidigt öppnat upp för möjligheten att väga beskrivningar från olika 

verk emot varandra. På så sätt hoppas jag att den bakgrund som senare följer ger en korrekt 

och balanserad bild. Inom området svensk kommunforskning med hållbar utveckling som 

tema finns det av naturliga skäl något färre källor att tillämpa. Tillgängligheten är dock allt 

annat än mager men har ändå inneburit att källor beroende av varandra har använts. Det har 

däremot inte handlat om att dessa verk inte skulle stå för sig själva utan snarare om att 

författarna, i empirisk anda, har hänvisat till varandra och till tidigare studier på området. 

Användandet av dessa källor är alltså en nödvändighet, snarare än ett problem, för uppsatsens 

validitet.   

 

                                                 
17 Olsson, J. & Bro, A. “Drivande aktörer?” i Olsson, J. (red) 2005, s. 153 
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Vidare uttrycker en stor del av materialet som har använts i uppsatsen visioner och idéer 

hellre än empiri och fakta. Detta gäller exempelvis den litteratur som har använts för 

uppsatsens teoribildning. De filosofiska tankar om grön politisk teori som uttrycks i denna 

litteraturflora har jag till och från upplevt som komplexa. Av den anledningen har jag sökt och 

funnit tolkningar av texterna på svenska och en ofta refererad person inom detta område är 

professor Rolf Lidskog vid Örebro universitet. Lidskogs texter används återkommande i 

teoridelen men jag vill poängtera att de har lästs mot bakgrund av originalversionerna.18 Till 

syvende och sist är alltså tolkningarna mina egna och jag är själv ansvarig för eventuella 

feltolkningar.    

  

Även Agenda 21-dokumentet, regeringens strategier för hållbar utveckling och inte minst de 

policydokument som har hämtats från den undersökta kommunen uttrycker till stor del tankar 

och visioner. Eftersom syftet med uppsatsen inte är att uttala sig om det riktiga eller det 

oriktiga med ett underifrånperspektivet i hållbarhetsarbetet har jag strävat efter att läsa och 

använda dessa källor med kritiska ögon. Men, även om frihet ifrån tendenser i materialet alltid 

är en viktig källkritisk princip bör det samtidigt påpekas att avsikten med uppsatsen just är att 

studera visionernas genomslagskraft i praktiken. Av den anledningen är det förstås också 

nödvändigt att tillämpa skrifternas visionära och må vara tendentiösa innehåll i sin 

ursprungliga form.19 

 

 

2.3 Intervjuer 

 

Som en grundstomme för uppsatsens resultat ligger kvalitativa intervjuer med hög grad av 

strukturering och med låg grad av standardisering. Detta innebär med enklare ord att 

intervjuerna haft en ämnesmässig fokusering utan att möjligheterna till variation i svaren har 

inskränkts.20 Framförallt har variationen i svaren eftersträvats genom att de färdigformulerade 

frågor som användes under den första intervjun kort där efter gjordes om till öppna 

frågeområden. Det menar jag bidrog till att skapa en mer informell atmosfär där spontana 

följdfrågor möjliggjordes och där åsikter och synpunkter ventilerades som jag annars inte tror 

hade kommit till uttryck.  
                                                 
18 Se Doherty, B. & de Geus, M. (red) 1996 
19 De källkritiska principer (oberoende och tendensfrihet) som här har lyfts fram är hämtade från Thurén, T. 
2005, Källkritik. Stockholm: Liber, s. 13f 
20 Trost 2005, s. 19ff 
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Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med totalt sju personer. En av intervjuerna var alltså 

en dubbelintervju och trots att det finns nackdelar med detta så som att de intervjuade 

påverkar varandra och enas om en gemensam åsikt,21 upplever jag att det för uppsatsens syfte 

var övervägande positivt. Framförallt kunde de två intervjuade tillsammans täcka varandras 

kunskapsluckor och på så sätt bidra med mycket värdefull information om kommunens 

hållbarhetsarbete.  

 

Urvalet av intervjupersoner har i huvudsak baserats på aktörernas roll i kommunens arbete 

med hållbar utveckling. Eftersom uppsatsen i mycket har haft för avsikt att fånga den 

utveckling som skett ifrån 1990-talets lokala Agenda 21-arbete till kommunens 

hållbarhetsarbete idag har ambitionerna varit att intervjua såväl gårdagens som dagens 

nyckelaktörer. För att dessutom få en balanserad bild av utvecklingen i kommunen har ett par 

av informanterna främst intervjuats för att få ta del av skildringar som eventuellt kan fungera 

som motvikt till de mest interna aktörernas beskrivningar. Således har intervjuerna med de 

drivande politikerna och tjänstemännen vägts samman med den uppfattning om kommunens 

hållbarhetsarbete som mer externa aktörer har delgett. Jag tänker då närmast på intervjun med 

de två miljöpartisterna samt med chefen för den utlokaliserade miljönämnden. Dessa aktörer 

är inte direkt involverade i kommunens arbete med hållbar utveckling. Intervjupersonernas 

position i hållbarhetsarbetet beskrivs mer precist i uppsatsens referenslista. Som bilaga finns 

även de frågeområden som användes som mall under intervjuerna. 

 

Ett problem under intervjuerna, särskilt med de direkt ansvariga politikerna och 

tjänstemännen, har varit att ämnet uppfattas som kritiskt. Det förefaller vara en outtalad regel 

att hållbarhetsarbetet ska bedrivas med ett underifrånperspektiv i ett brett samarbete med 

allmänheten. Av den anledningen har det till och från varit svårt att få aktörerna att resonera 

vid sidan av symbolpolitiken. För att få, vad jag bedömer som uppriktiga svar, har det ofta 

varit nödvändigt att ställa frågor om specifika projekt där den intervjuade på något sätt har 

varit delaktig. Samtidigt har då ett annat allvarligt problem riskerats. Det är naturligtvis så att 

om projektet på ett eller annat sätt hade en kritisk utformning och om den intervjuade själv 

medverkade så finns det risk för att hon eller han hamnar i en försvarsposition. Det är inte 

vidare fruktbart för resultatet. Sammanfattningsvis har jag under intervjuerna försökt använda 

                                                 
21 Ibid., s. 46f 
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mig av sunt förnuft och hela tiden göra avvägningar. Av den anledningen har jag till och från 

lämnat, till synes viktiga, följdfrågor därhän. Det är en självklarhet att detta på ett eller annat 

sätt, positivt eller negativt är omöjligt att uttala sig om, har påverkat det resultat som senare 

lyfts fram. 

 

Med syftet att problematisera deltagandet i hållbarhetsarbetet följer närmast ett avsnitt om 

grön demokratiteori. Med det gemensamma målet att åstadkomma ett ekologiskt hållbart 

samhälle bryts i denna del tankar om så kallad starkare demokrati mot tankar om svagare 

demokrati. Förhoppningsvis framgår det på så sätt att det inte finns några självklara svar på 

frågan om allmänhetens och experternas roll i arbetet med att forma ett bärkraftigt samhälle. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Sedan miljöfrågan etablerades på den politiska agendan under den senare hälften av 1960-

talet har god miljö betraktats som ett allt viktigare värde i samhället.22 Under den tid som gått 

sedan dess har dock hoten mot miljön blivit alltmer komplexa och svårgripbara. 

Växthuseffekt, ozonskiktsuttunning, radioaktivitet och minskad biodiversitet är bara några av 

de problem som vi är starkt beroende av expertkunskap för att komma till rätta med.23 

Experternas makt att såväl definiera som komma med lösningar till miljöproblemen är av lång 

tradition men står inte oemotsagd. Inom så kallad grön politisk teori finns ett ofta uttalat krav 

om ökat samhälleligt deltagande i beslutsprocessen. Hur man ser på frågan om experternas 

och allmänhetens roll i politiken för hållbar utveckling är djupast sett beroende av vilken syn 

på demokrati man har.24 Nedan följer därför en diskussion om de demokratiteoretiska 

responser som miljöfrågan alstrat och som grovt sett kan delas in i förespråkare för två skilda 

synsätt: svagare demokrati respektive starkare demokrati. 

 

 

3.1 Svag demokrati 

 

Framförallt under 1960- och 70-talet präglades miljödebatten av mycket akuta och dystra 

framtidsbilder. Om inte radikala förändringar i människans sätt att leva och bruka jordens 

resurser åstadkoms skulle jorden snart gå under. Samtidigt som det ansågs vara nödvändigt 

med en helomvändning av politiken menade man att människor, på frivillig basis, aldrig 

skulle gå med på de förändringar som torde krävas. Av den anledningen präglades den gröna 

politiska teorin under denna tid av mycket radikala och auktoritära förslag för att åstadkomma 

ett ekologiskt hållbart samhälle.25  

 

Trots att så kallade ekoauktoritära ståndpunkter är ovanliga och mest kommer till uttryck i 

den filosofiska litteraturen om miljöproblematiken kan man finna liknande argument i dagens 

                                                 
22 Lidskog, R. ”Miljö och demokrati – vänner eller fiender?” i Miljöforskning – Formas tidning för ett uthålligt 
samhälle 2003,  
http://miljoforskning.formas.se/formas/jsp/document.jsp?idocument=259, 2008-03-10 
23 Lidskog, R. & Sandstedt, E. & Sundqvist, G. 1997, Samhälle, risk och miljö – Sociologiska perspektiv på det 
moderna samhällets miljöproblem. Lund: Studentlitteratur, s. 18 
24 Lidskog & Sundqvist & Uggla 2005, s. 6ff 
25 Jagers, S. C. “Hållbar utveckling och demokrati” i Jagers, S. C. (red) 2005, s. 64 
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debatt om hållbar utveckling.26 På grund av miljöfrågornas komplexitet har flera forskare 

såväl som miljöengagerade hävdat att demokratiska beslutsprocesser kan innebära ett 

allvarligt hinder för en effektiv miljöpolitik.27 Förespråkare för en så kallad svagare form av 

demokrati utgår i regel ifrån antagandet om att människor inte är beredda att förändra sitt 

negativa miljöpåverkande beteende frivilligt. Detta, menar de, kan bli till ett stort problem i 

ett demokratiskt system. Förutom att demokrati tar tid är utgångspunkten ofta att det inte finns 

någonting i demokratin i sig själv som garanterar miljömässigt bra resultat. Demokrati, i 

betydelsen av folkstyre, är i sin rena form endast ett medel för att uppnå majoritetens 

preferenser. Det innebär att om majoriteten av medborgarna inte vill ha eller inte är beredda 

att offra vad som krävs för att få till stånd en ekologisk hållbar utveckling finns det ingenting i 

demokratin som möjliggör för politiker eller tjänstemän att uppnå sådana mål.28 Det 

demokratiska systemet kan med andra ord verka starkt hämmande för våra möjligheter att 

åstadkomma en hållbar utveckling. 

 

Komplexiteten i miljöfrågorna innebär även att förespråkare för svagare demokrati ser stora 

kunskapsmässiga problem med allmänhetens deltagande i beslutsfattandet. Som den tyske 

sociologen Ulrich Beck29 har pekat på är dagens miljöproblem i stort sett osynliga för 

allmänheten30 och det krävs en ofta lång vetenskaplig träning för att rätt förstå de beslut som 

måste fattas. Miljöfrågorna, menar man, är samtidigt av så allvarlig art att det utrymme för 

inkompetenta beslut som skulle kunna bli följden av ett brett samhälleligt deltagande måste 

undvikas till varje pris. Sammantaget innebär denna teknokratiska ståndpunkt att politiken för 

en hållbar utveckling bör bedrivas av en liten grupp experter med stor insikt i problematiken 

och att allmänhetens inflytande i processen bör minimeras. Det blir med andra ord 

”nödvändigt att offra delar av demokratin på ekologins altare.”31 

                                                 
26 Lidskog & Elander. ”Demokrati, ekologi och kunskap – Statsvetenskapliga responser på miljöproblematiken” 
i Statsvetenskaplig Tidskrift 1999, årg. 102, nr. 4, s. 361f  
27 Lidskog & Sundqvist & Uggla 2005, s. 8 
28 Jagers, S. C. “Hållbar utveckling och demokrati” i Jagers, S. C. (red) 2005, s. 48f 
29 Beck är inte själv en av förespråkarna för svagare demokrati i miljöfrågan. Tvärtom argumenterar han för ett 
ökat deltagande. Se Lidskog & Elander. ”Demokrati, ekologi och kunskap – Statsvetenskapliga responser på 
miljöproblematiken” i Statsvetenskaplig Tidskrift 1999, årg. 102, nr. 4, s. 359  
30 Lidskog & Elander. ”Demokrati, ekologi och kunskap – Statsvetenskapliga responser på miljöproblematiken” 
i Statsvetenskaplig Tidskrift 1999, årg. 102, nr. 4, s. 359 
31 Lidskog & Sundqvist & Uggla 2005, s. 9 
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3.2 Stark demokrati 
 

Under benämningen stark demokrati samlas förespråkare för en rad olika demokratiideal. 

Som exempel kan nämnas det participatoriska eller det deltagande demokratiidealet där ett 

mer omfattande samhälleligt deltagande antas öka legitimiteten i det politiska systemet och 

främja ett allmänt höjt medvetande och en vilja bland befolkningen för att faktiskt engagera 

sig i politiska frågor. En annan form av demokratiideal är det deliberativa där samtal och 

debatt förväntas leda till konsensus och ett för alla, om inte ultimat, så i alla fall godtagbart 

beslut.32 I litteraturen om grön demokratiteori förekommer även ett tredje ideal under 

benämningen diskursiv demokrati. Denna uppfattning kan ses som en extremare variant av 

den deliberativa formen33 och samlar olika teoretiker vars ståndpunkt är att ett brett 

deltagande inte bara främjar konsensus och beslut som är godtagbara utan också beslut som ur 

ekologisk synpunkt är de absolut bästa.34 I det följande kommer dessa olika ideal inte att 

diskuteras separat. Syftet är istället att kontrastera ovanstående svaga demokratiuppfattning 

genom att lyfta fram olika tankar och idéer från den samlade fåran av stark demokratiteori.      

 

Om förespråkare för en svagare form av demokrati är negativt inställda till samhällets 

individer, och menar att en alltför stor individuell frihet leder till en ekologiskt ohållbar 

situation, så är gröna demokratiteoretiker med en stark inriktning istället positivt inställda. 

Som framgår av den korta ingressen ovan kan de förespråka olika demokratiideal men 

gemensamt är att de ofta har en stark tro på att ett ökat samhälleligt deltagande i politiken 

skulle främja en ekologiskt hållbar utveckling. Människor, menar de, vill leva mer uthålligt 

och fick de bara vara med om att bestämma skulle politiken inte alls behöva ta sig så drastiska 

uttryck som ovanstående förespråkare argumenterar för.35  

 

Ofta riktas från denna grupp av gröna demokratiteoretiker explicit kritik mot att förespråkare 

för en svagare form av demokrati inte tillräckligt diskuterar innehållet i begreppet ekologisk 

hållbarhet. Michael Saward, som i debatten kring den ekologiska utmaningen förespråkar en 

deliberativ demokratimodell, menar att det ekologiska målet alltid kräver en tolkning eftersom 

det ytterst handlar om att åstadkomma ett gott liv: 

 
                                                 
32 Ibid., s. 6f 
33 Jagers, S. C. “Hållbar utveckling och demokrati” Jagers, S. C. (red) 2005, s. 71 
34 Se exempelvis Lidskog & Elander. ”Demokrati, ekologi och kunskap – Statsvetenskapliga responser på 
miljöproblematiken” i Statsvetenskaplig Tidskrift 1999, årg. 102, nr. 4, s. 363f 
35 Jagers, S. C. “Hållbar utveckling och demokrati” i Jagers, S. C. (red) 2005, s. 65 
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Knowledge of political rightness may encompass technical expertise from case to case, but 
always goes beyond this to embrace knowledge of values, and ultimately of what makes a good 
life. That is knowledge that no person, or group, can rightly claim to possess perpetually and 
with a higher degree of certainty than all others. […] The claim that a political authority can 
know the ‘best interests’ of citizens generally is a massive claim indeed, one that must be treated 
with great suspicion.36  

 

Saward sätter således fingret på det kunskapsteoretiska dilemma som uppstår när ett fåtal 

experter tar på sig ansvaret för att bestämma vad som är en önskvärd utveckling för de övriga. 

Med Sawards ord och enkelt uttryckt; hur kan de veta det?37 Trots att Saward räknas till 

förespråkarna för en starkare form av demokrati menar han att det inte finns något 

innehållsmässigt och nödvändigt samband mellan demokrati och ekologi. I den uppsjö av 

konkurrerande intressen som karaktäriserar dagens politik finns det, hävdar Saward, inga 

garantier för att majoriteten av medborgarna väljer att prioritera en ekologisk sund utveckling. 

I enlighet med det deliberativa idealet, så som det kortfattat är beskrivet ovan, menar han dock 

att människor i en starkare och öppnare form av demokrati har större möjligheter för att öka 

sin insikt i miljöfrågan och mobilisera en vilja för att lösa problemet.38 

 

Bland förespråkarna för mer demokrati är Saward förstås inte ensam om att peka på att ett 

ökat deltagande i politiken för hållbar utveckling är ett bra eller till och med det bästa medlet 

för att nå gröna resultat. Generellt, menar teoretiker som befinner sig på denna sida av 

debatten, är det den demokratiska processen, med diskussion och kollektiva överväganden, 

som borgar för en ansvarsfull politik som människor finner vara meningsfull och därmed är 

villiga att ställa upp för.  

 

I argumentationen för ett positivt samband mellan demokrati och ekologi lyfter många starka 

demokratiförespråkare även fram att det breda deltagandet i beslutsprocessen leder till 

upptäckten av så kallade ekologiska sanningar. Detta argument blir framförallt tydligt i det 

diskursiva demokratideal som förespråkas av teoretikern John Dryzek.39 Dryzek är starkt 

influerad av Jürgen Habermas teori om kommunikativ rationalitet och har anpassat denna 

efter det ekologiska ändamålet. I enlighet med Habermas teori handlar den kommunikativa 

                                                 
36 Saward, M. ”Must democrats be environmentalists?” i Doherty, B. & de Geus, M. (red) 1996, s. 81 
37 Lidskog & Elander. ”Demokrati, ekologi och kunskap – Statsvetenskaplig responser på miljöproblematiken” i 
Statsvetenskaplig Tidskrift 1999, årg. 102, nr. 4, s. 362  
38 Lidskog, R. & Elander, I. ”På väg mot en ekologisk demokrati? – Demokratiteoretiska responser på den 
ekologiska utmaningen” i Demokratiutredningens forskarvolym 2, Demokrati och medborgarskap 1999, s. 44ff, 
http://www.svet.lu.se/links/demokratiresurser/Demokratiutredningen/demomedborg.pdf, 2008-03-09  
39 Lidskog & Elander. ”Demokrati, ekologi och kunskap – Statsvetenskapliga responser på miljöproblematiken” 
i Statsvetenskaplig Tidskrift 1999, årg. 102, nr. 4, s. 367 
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rationaliteten om i vilken utsträckning de demokratiska processerna och kommunikationen 

mellan de deltagande individerna är fria från maktmekanismer. I Dryzeks ideala form av 

öppen och samtalsorienterad demokrati kommer det breda deltagandet innebära en mångsidig 

belysning av miljöfrågorna. Eftersom diskussionen, i den ideala formen, inte heller är 

påverkad av maktförhållanden finns det stora möjligheter för att urskilja, vad Dryzek 

benämner som, generaliserbara intressen. Detta är intressen som vi alla skulle enas kring och 

uppfatta som rationella i den ideala samtalssituation som ligger till grund för Dryzeks 

diskursiva demokrati. Enligt Dryzek är ett av dessa generaliserbara intressen just en ekologisk 

hållbar utveckling vilket innebär att Habermas kommunikativa rationalitet, i grön form, stöps 

om till vad Dryzek kallar för ekologisk rationalitet.  

 

Dryzeks teoribildning bygger på ett antal premisser och har fått kritik för att vara alltför 

abstrakt och generell. Dessutom, och som andra förespråkare för starkare demokrati har pekat 

på, finns det ingen mekanism i den diskursiva demokratin i sig själv som garanterar att 

ekologiska intressen skulle skyddas även om de upptäcks: ”Den ekologiska rationalitet som 

Dryzek sätter till sitt hopp framstår endast som en potentiell biprodukt av kommunikativt 

handlande.”40 Samtidigt är det just denna potential att i alla fall upptäcka, diskutera och 

försvara ekologiska mål som fått olika miljöintresserade att förorda varianter av Dryzeks 

diskursiva demokratideal.41 

 

Med detta sagt om de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen vilar på följer närmast en 

beskrivning av den internationella och svenska historik som föranlett ett intresse för ämnet. 

Tillsammans bildar dessa båda delar den analytiska ram som avslutningsvis kommer att 

användas för att besvara uppsatsens frågeställningar. För detta syfte är dock teoribildningen 

av särskild vikt. Det är min tro, och utifrån texten ovan bör den inte upplevas som särskilt 

märklig, att de lokala aktörernas demokratiuppfattningar återspeglas såväl i vilken 

utsträckning som i vilka former allmänheten involveras i kommunens hållbarhetsarbete. 

Avslutningsvis är således tanken att, med teoribildningen som filter, diskutera aktörernas syn 

på demokrati och vilken betydelse denna uppfattning har för underifrånperspektivets verkliga 

genomslagskraft i kommunens arbete med hållbar utveckling. En övergripande fråga är då 

naturligtvis om uppfattningarna överhuvudtaget har någon betydelse. 
                                                 
40 Lidskog & Elander. ”På väg mot en ekologisk demokrati? – Demokratiteoretiska responser på den ekologiska 
utmaningen” i Demokratiutredningens forskarvolym 2, Demokrati och medborgarskap 1999, s. 47ff, 65 
41 Lidskog & Elander. ”Demokrati, ekologi och kunskap – Statsvetenskapliga responser på miljöproblematiken” 
i Statsvetenskaplig Tidskrift 1999, årg. 102, nr. 4 s. 368  
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4. Hållbar utveckling på den internationella arenan 
 

Hållbar utveckling, som begrepp, har en historia som sträcker sig över ett antal internationella 

konferenser och avtal. Denna utveckling är av central betydelse för att förstå hur Sverige och 

de svenska kommunerna tagit sig an utmaningen. 

 

Till följd av en allt starkare oro över de luftföroreningar som uppmärksammades i spåren av 

industrialiseringen etablerades miljöfrågorna på den internationella politiska agendan under 

den senare delen av 1960-talet.42 Under denna tid behandlades problematiken som en 

sektorsavgränsad fråga och det dröjde ytterligare till en bit in på 1980-talet innan den bredare 

syn som impliceras i begreppet hållbar utveckling fick sitt genomslag. Under ledning av FN:s 

generalförsamling tillsattes 1983 Världskommissionen för miljö och utveckling. 

Kommissionen, som leddes av den norska premiärministern Gro Harlem Brundtland, hade till 

uppgift att beskriva tillståndet på jorden och att utarbeta en agenda för hur negativa mönster 

kunde brytas. 1987 publicerades så rapporten Vår gemensamma framtid där begreppet hållbar 

utveckling lanserades som den bärande visionen med vilken miljö- och utvecklingsproblemen 

skulle lösas.43 I rapporten definieras en hållbar utveckling som en ”utveckling som möter 

dagens behov utan att förstöra förutsättningar för kommande generationer att lösa sina 

behov.”44 I kontrast till tidigare uppfattningar om miljöproblemen som relativt 

sektorsavgränsade frågor lyfter man i rapporten, mer explicit, fram de ömsesidiga sambanden 

mellan god miljö och ekonomisk och social utveckling.45  

 

Elisabeth Corell och Henriette Söderberg förklarar i boken Från miljöpolitik till hållbar 

utveckling – en introduktion begreppets senare enorma genomslagskraft bland annat med att 

det, på grund av sin diffusa och öppna karaktär, är mycket användbart i politisk 

policyformulering: 

 

 

 

 

                                                 
42 Corell, E. & Söderberg, H. 2007, Från miljöpolitik till hållbar utveckling – en introduktion. Malmö: Liber, s. 
18 
43 Pettersson, C. ”Förenta Nationernas idé om hållbar utveckling” i Olsson, J. (red) 2005, s. 68f                         
44 Corell & Söderberg 2007, s. 28 
45 Pettersson, C. ”Förenta Nationernas idé om hållbar utveckling” i Olsson, J. (red) 2005, s. 70 
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Hållbar utveckling är en vision som världssamfundet nu samlats kring. För att använda en 
liknelse kan vi tänka oss att visionen har samma roll som solen. Den pekar ut riktningen för den 
växande plantan och ger energi till processen, men den förklarar inte för plantan hur den ska 
växa. På samma sätt är det med hållbar utveckling. Visionen pekar ut riktningen och ger energi 
till förändringsprocessen, men den talar inte om exakt vad som ska göras och hur det ska ske. 
Många olika intressen styr åsikterna om vad som bör göras för att skapa hållbar utveckling.46 
 

Brundtlandrapportens lansering av visionen om hållbar utveckling lämnar alltså ett medvetet 

stort utrymme för lokala aktörer att tolka begreppet och formulera strategier utifrån sin egen 

specifika kontext.47 

 

Även om den lokala nivåns betydelse lyfts fram i Brundtlandrapporten48 är det med FN:s 

konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 som underifrånperspektivet får sitt 

verkliga genombrott. I handlingsprogrammet Agenda 21,49 som är ett av de fem viktiga avtal 

som emanerade ur konferensen, går man så långt som till att se underifrånperspektivet och 

medborgarnas direkta deltagande som avgörande för hur väl målet om en hållbar utveckling 

ska lyckas. Utmärkande är att medborgaren inte bara förväntas ge legitimitet i styrningen utan 

också bidra till att en hållbar utveckling uppnås. Programmet uttrycker en stark tro på att ett 

kommunikativt lärande ska uppstå i dialogen mellan lokala myndigheter och civilsamhället: 

 
Each local authority should enter into a dialogue with its citizens, local organizations and private 
enterprises and adopt ‘a local Agenda 21’. Through consultation and consensus-building, local 
authorities would learn from citizens and from local, civic, community, business and industrial 
organizations and acquire the information needed for formulating the best strategies.50  
 

Riokonferensen och dess betoning på underifrånperspektivet fick ett stort internationellt 

genomslag51 och senare FN-konferenser på temat, som i New York 1997 och i Johannesburg 

2002, har främst påvisat problemen i dess implementering utan att det begreppsliga innehållet 

i hållbar utveckling förändrats.52  

                                                 
46 Corell & Söderberg 2007, s. 31f 
47 Pettersson, C. ”Förenta Nationernas idé om hållbar utveckling” i Olsson, J. (red) 2005, s. 74f 
48 Brundtlandrapporten kännetecknas dock överlag av en tro på centralt utformad politik. Se exempelvis 
Forsberg, B. 2002, Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling – En studie av miljöfrågan i tillväxtsamhället. Umeå: 
Umeå universitet, s. 56 
49 Programmet rymmer mål och riktlinjer för hur en hållbar utveckling ska uppnås och i fokus står de tre 
dimensionerna som rör ekonomi, ekologi och social utveckling. Programmet ska bygga på frivilliga initiativ och 
är inte juridiskt bindande för FN:s medlemsstater. Att arbeta för dess genomförande anses däremot starkt 
moraliskt såväl som politiskt bindande för de stater som deltog under konferensen i Rio. Se exempelvis 
Regeringens kommission för hållbar utveckling. Agenda 21 – en sammanfattning, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/6de2900f.pdf, 2008-02-27  
50 United Nations Department of Economic and Social Affairs. Agenda 21 – Chapter 28,             
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter28.htm, 2008-02-19 
51 Corell & Söderberg 2007, s. 20 
52 Pettersson, C. ”Förenta Nationerna sätter dagordningen” i Olsson, J. (red) 2005, s. 56 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att två trender gör sig tydliga på den internationella 

arenan i ett historiskt perspektiv. För det första har det skett en utveckling från relativt 

sektorsavgränsade miljöfrågor till en integrering av ekologiska, ekonomiska och sociala 

hänsyn i begreppet hållbar utveckling. Och, för det andra har det skett en förändring i 

ägandeskapet över frågorna där internationellt och statligt definierad politik alltmer 

kompletterats, och till viss del även ersatts, av ett underifrånperspektiv. Nu återstår det att se 

hur visionen om hållbar utveckling har mottagits i Sverige och av de svenska kommunerna. 
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5. En nationell strategi underifrån 
 

Sverige beskrivs ofta som ett föregångsland i det internationella arbetet för hållbar 

utveckling.53 Det finns en lång tradition av miljöengagemang hos det svenska folket54 och 

under Sveriges ledning togs också initiativet till den första FN-konferensen på temat som 

hölls i Stockholm 1972. Denna utgör en milstolpe i det internationella miljösamarbetet och är 

känd under namnet Stockholmskonferensen.55  

 

Sverige har även varit ett av de länder som tryckt på allra starkast för underifrånperspektivet i 

genomförandet av handlingsprogrammet Agenda 21.56 Redan ett år efter Riokonferensen var 

representanter från regeringen och Svenska Kommunförbundet ute bland de svenska 

kommunerna för att informera om och stimulera det lokala arbetet med Agenda 21. I samband 

med denna seminarieserie gjordes det även klart att det är upp till varje enskild kommun att 

utifrån sin specifika kontext formulera en strategi för arbetet med hållbar utveckling. Med 

andra ord var tanken att ”tusen blommor skulle få blomma.”57 

 

Från nationellt håll följdes Riokonferensen senare upp genom att regeringen år 2002 antog 

skrivelsen Nationell strategi för hållbar utveckling58 där den lokala nivån är ett fortsatt starkt 

framträdande tema.59 Förutom att kommunerna, i strategin, beskrivs ha en central roll i den 

svenska demokratin motiveras underifrånperspektivet med att det är i kommunerna som 

”globala åtaganden, EG-förordningar och nationell lagstiftning i många fall ska omsättas i 

praktisk handling […]” och att det är på lokal nivå ”som de flesta kontakterna med 

medborgare, företagare och organisationer sker.”60 

                                                 
53 Olsson, J. ”Hållbar utveckling underifrån?” i Olsson, J. (red) 2005, s. 19 
54 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2003, s. 22 
55 Corell & Söderberg 2007, s. 18 
56 Olsson, J. ”Hållbar utveckling underifrån?” i Olsson, J. (red) 2005, s. 18 
57 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2002, s. 23 
58 Regeringskansliet 2006, Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 
utveckling. Stockholm: Regeringen, s. 14 (Strategin antogs 2002 och har sedan vidareutvecklats i två omgångar, 
2004 respektive 2006) 
59 Pettersson, C. ”Förenta Nationerna sätter dagordningen” i Olsson, J. (red) 2005, s. 58 
60 Regeringskansliet 2004, En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig. 
Stockholm: Regeringen, s. 26 

 19



5.1 Arbetet på lokal nivå 
 

I ett internationellt perspektiv beskrivs ofta engagemanget bland de svenska kommunerna för 

Agenda 21 som unikt.61 Sveriges kommuner tog tidigt initiativ till att utarbeta egna LA21-

dokument och som förklaring till de kommunala framgångarna brukar anges ett flertal 

faktorer. Förutom ovan nämnda tradition av miljöintresse hos befolkningen brukar bland 

annat det kommunala självstyret lyftas fram som förklaring. Det verkar med andra ord som 

om betoningen på underifrånperspektivet och lokal frihet i Agenda 21 har passat de svenska 

kommunerna väl.62    

 

Inledningsvis fokuserades det lokala arbetet med Agenda 21 i Sverige överlag på miljöfrågor 

men verksamheterna kom relativt snart att breddas med ekonomiska och sociala frågor som 

demokrati och folkhälsa. Särskilt angeläget var att mobilisera ett brett deltagande i 

hållbarhetsarbetet och av de ungefär 200 kommuner som år 2001 hade antagit en LA21-plan i 

kommunfullmäktige gjordes i stort sett i samtliga konkreta insatser för att engagera 

kommuninvånarna.63 Med betoningen på det breda deltagandet i omställningen till en hållbar 

utveckling har 1990-talets arbete med LA21 i kommunerna ofta beskrivits i termer av en 

demokrati- eller folkrörelse. Björn Forsberg menar i Naturvårdsverkets rapport Hållbarhetens 

lokala horisont – forskning om kommunernas arbete med miljö och hållbar utveckling att 

LA21 i många fall bidragit till att förnya demokratin64 och i Jan Olssons bok Hållbar 

utveckling underifrån målas en träffande bild upp av de visioner som ofta drev det svenska 

hållbarhetsarbetet framåt under 1990-talet:  

 
I många länder i västvärlden, inte minst i Sverige, har hållbar utveckling i hög grad kopplats 
ihop med idéer om en starkare lokaldemokrati och en strävan efter omfattande partnerskap av 
organiserade, sociala intressen. Det har på många håll funnits starka förhoppningar om att ett 
direkt deltagande inom ramen för Agenda 21 ska kunna komplettera och vitalisera den 
partibaserade representativa demokratin. Allt fler förnyelseprojekt har lanserats vid sidan av 
partierna; lokala folkomröstningar, brukarmedverkan, medborgarpaneler, medborgarförslag till 
fullmäktige och partipolitiska nämnder.65   

 

Som framgår av citatet har en uppsjö av metoder använts för att engagera allmänheten i 

kommunernas LA21-arbete. Generellt kan ändå tre olika slag urskiljas. Framförallt har 

information och utbildning varit vanligt förekommande och syftet har då ofta varit att sprida 
                                                 
61 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2003, s. 22 
62 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2002, s. 18 
63 Regeringskansliet 2002, Nationell strategi för hållbar utveckling. Stockholm: Regeringen, s. 90 
64 Forsberg 2007, s. 26  
65 Olsson, J. & Bro, A. “Drivande aktörer?” i Olsson, J. (red) 2005, s. 154 
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medvetandet om vikten av hållbar utveckling och att få till stånd attitydförändringar. Särskilt 

gäller detta i frågor som har med livsstil att göra, som till exempel konsumtionsmönster och 

bilkörning. Ett andra sätt har varit att kommunerna riktat sig direkt till specifika 

bostadsområden för att där få igång en slags självdrivande process för hållbar utveckling.66 

För att närmare exemplifiera denna form av utåtriktat hållbarhetsarbete kan 

miljonprogramområdet Kronogården i Trollhättan nämnas. Ansvariga för Trollhättans LA21-

arbete utbildade i detta område olika så kallade cirkelledare bland de boende. Tillsammans 

med övriga boende i Kronogården initierades sedan aktiviteter som syftade till att minska 

biltrafiken, utveckla grönområden och öka den sociala trivseln i området.67 En tredje form för 

att öka deltagandet i hållbarhetsarbetet har varit att integrera kommuninvånarna direkt i det 

kommunala planeringsarbetet. Förutom att vanliga kommuninvånare har bjudits in till 

planeringsmöten som representanter för allmänheten har även öppna dialogmöten och så 

kallade visionsverkstäder fungerat som forum för att öka deltagandet. Detta sätt att arbeta 

hänger nära samman med att hållbarhetsbegreppets tre dimensioner ofta kompletterats med en 

fjärde som handlar om demokrati. På så sätt har dialogen och allmänhetens inflytande 

betraktats som ett egenvärde.68 

 

 

5.2 1990-talet och sen då? 
 

I generella ordalag beskrivs 1990-talets kommunala hållbarhetsarbete bäst i participativa och 

deliberativa ideal uttryckta i ambitiösa LA21-dokument. Sedan millenniumskiftet har dock två 

trender blivit tydliga. För det första uppger en ökande andel kommuner att LA21 har spelat ut 

sin roll och att man idag bedriver sitt hållbarhetsarbete under annan rubricering.69 Bakom 

denna utveckling finns det flera orsaker och en är att LA21-arbetet ofta betraktats som en 

projektfråga med ett bestämt slutdatum snarare än i ett längre processperspektiv.70 Och, för 

det andra har det skett en generell nedgång i kommunernas satsningar för att engagera 

allmänheten.71 I fokus för uppsatsen är framförallt den senare av de två trenderna och denna 

ska nu diskuteras utifrån två skilda perspektiv. 

                                                 
66 Forsberg 2007, s. 15, 67ff 
67 Forsberg 2002, s. 178-188 
68 Forsberg 2007, s. 15, 67ff 
69 Dahlgren & Eckerberg 2004, s. 13 
70 Forsberg 2007, s. 27f 
71 Bretzer, Y. & Forsberg, B. & Bartholdsson, K. 2006, Lokal översättning av de nationella miljömålen – En 
processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006. Stockholm: Naturvårdsverket, s. 35 
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Trots långtgående ambitioner att involvera allmänheten i hållbarhetsarbetet under 1990-talet 

rapporterar ett stort antal kommuner om problem med detta. Erfarenheterna är framförallt att 

det är svårt att engagera kommuninvånarna i frågor som gäller det globala perspektivet och 

som inte direkt handlar om den egna boendemiljön. Utöver detta har lokala aktörer också 

pekat på att informationsinsatser om hållbar utveckling tenderar att drunkna i flödet av all 

annan samhällsinformation och att samhällsplanering i samarbete med kommuninvånarna 

innebär effektivitetsförluster i jämförelse med den traditionella formen av mer sluten 

planering. Sammantaget har de upplevda erfarenheterna inneburit ett minskat engagemang 

bland kommunerna för att involvera allmänheten i hållbarhetsarbetet.72   

 

Det andra sidan av myntet handlar om statens förhållande till kommunerna. I spåren av 

Agenda 21 och den starka betoningen på underifrånperspektivet under 1990-talet upplevde 

många lokala aktörer en känsla av att ha blivit övergivna från nationellt håll. Det fanns under 

denna tid därför en växande efterfrågan på ett starkare statligt ledarskap. Med statsminister 

Göran Perssons vision om det Gröna folkhemmet 1996 lanserades så ett antal omfattande 

statliga programstöd för kommunalt hållbarhetsarbete. Som exempel kan nämnas det Lokala 

investeringsprogrammet (LIP) 1997 som följdes upp och ersattes av 

Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) 2002. Båda dessa program har haft en traditionell 

miljöprofil och uppmuntrat kommuner att ansöka om bidrag för investeringar i VA, 

infrastruktur, energisystem och liknande ”hårda” verksamheter. I samma grad som rena 

miljöfrågor har lyfts högre upp den politiska agendan i många kommuner har intresset 

minskat för hållbarhetens ”mjuka” frågor som demokrati och deltagande. Tillsammans med 

trenden redogjord för ovan har utvecklingen inneburit att det kommunala arbetet med hållbar 

utveckling alltmer gjorts till en fråga för experter med ett minskat samhälleligt deltagande 

som följd.73  

 

I kommande avsnitt ges en inblick i ett pågående kommunalt arbete för hållbar utveckling. 

Förutom att redogöra för hur utvecklingen i kommunen stämmer överens med den nationella 

trenden är syftet att, utifrån uppsatsens teoribildning, närmare belysa relationen mellan lokala 

aktörers demokratiuppfattning och kommunalt utåtriktat hållbarhetsarbete. 

                                                 
72 Forsberg 2007, s. 67-72; Bretzer & Forsberg & Bartholdsson 2006, s. 35 
73 Forsberg 2007, s. 24, 42-49 

 22



6. Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling 
 

Karlshamns kommun är beläget i Blekinge och har en befolkning på ungefär 30 000 

invånare.74 Kommunens hållbarhetsarbete har sedan mitten av 1990-talet baserats på Lokal 

Agenda 21 men sedan ett år tillbaka arbetar man med samma frågor under det nytillkomna 

handlingsprogrammet ”Veta mer om HUT”.75 Även om det innehållmässigt finns vissa 

skillnader mellan de båda programmen är ansvarsfrågan för dess genomförande i stort sett 

oförändrad.76 För dagens arbete med hållbar utveckling innebär detta att kommunstyrelsen är 

huvudman, men att det är respektive förvaltnings och nämnds ansvar att omsätta programmets 

intentioner inom sitt specifika område. På så sätt ska arbetet med hållbar utveckling 

genomsyra och vara integrerat i hela kommunorganisationen.77  

 

För att underlätta läsningen av resultatdelen finns det all anledning att så här inledningsvis 

redogöra för dess disposition. I den närmast kommande delen ska uppsatsens två första 

frågeställningar besvaras och för att göra detta kommer utgångspunkten tas i de visioner och 

exempel på konkreta åtgärder som redovisas i ovanstående handlingsprogram. Med syftet att 

måla en så fullständig bild som möjligt kommer beskrivningen kontinuerligt att kompletteras 

med övrigt funnet material om kommunens hållbarhetsarbete samt med resultatet från 

intervjuerna. Samma data, men med betoning på intervjuresultaten, kommer att användas för 

att besvara uppsatsens tredje frågeställning. Detta görs i en andra del av resultatredovisningen.           

 

 

6.1 Från Lokal Agenda 21 till att ”Veta mer om HUT” 
 

Uppmaningen från konferensen i Rio föranledde ett mycket ambitiöst arbete med 

hållbarhetsfrågorna i Karlshamns kommun och på uppdrag av kommunfullmäktige 1993 

ålades det åt byggnadsnämnden och miljönämnden att utarbeta ett förslag till en egen Lokal 

Agenda 21. Kort därefter bildade ett antal tjänstemän och politiker från de båda nämnderna 

tillsammans en arbetsgrupp under namnet EKO-gruppen. Arbetsgruppen hade till uppgift att 
                                                 
74 Statistiska centralbyrån,  
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____186794.asp, 2008-04-29 
75 Namnet HUT syftar på hållbar utveckling 
76 Intervju tjänsteman och samordnare i HUT samt aktiv i LA21, 2008-04-24   
77 Karlshamns kommun 2007, Politiskt handlingsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun 2007-
2010 – ”Veta mer om HUT”. Karlshamn: kommunstyrelsen, s. 1ff, 
http://www.karlshamn.se/upload/Styrdokument/handlingsprogram_for_hallbar_utveckling.pdf, 2008-03-02  
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leda och driva arbetet utifrån dialog med kommunens invånare och för detta syfte initierades 

under de kommande åren en mängd aktiviteter för att mobilisera ett så brett deltagande som 

möjligt i processen. Förutom direkta dialoger med såväl allmänhet som referenspersoner inom 

föreningsliv, skola och näringsliv hölls seminarier med miljötema och så kallade miljöshower 

där mer eller mindre kända profiler med miljöengagemang anlitades för att väcka ett intresse 

kring frågorna.78 En kommunal tjänsteman som var aktiv i processen menar att EKO-

gruppens målsättning var att nå ut till så många som möjligt och att man för detta syfte bland 

annat annonserade i tidningar och skickade ut informationsbroschyrer: 

 
Tanken var att alla skulle veta att vi nu arbetar med Agenda 21 i kommunen och att alla som 
ville skulle få en chans att engagera sig i detta arbete. Målsättningen var helt enkelt att alla i 
kommunen, såväl företagare som föreningsmedlemmar och en bredare allmänhet, skulle sträva 
åt samma håll.79  
 

Tiden från det att EKO-gruppen inledde sitt arbete tills dess att kommunfullmäktige 1996 

antog gruppens förslag till LA21 präglades alltså av en uppsjö av aktiviteter för att involvera 

allmänheten. Det mest omfattande av detta arbete gjordes inom ramen för ett 

folkbildningsprojekt som EKO-gruppen genomförde i samarbete med kommunens 

studieförbund under åren 1994 och 1995. För detta projekt lyckades kommunen få ett statligt 

bidrag om 200 000 kronor vilket användes till en rad studiecirklar och föreläsningar kring 

Agenda 21 och hållbar utveckling. I den senare antagna LA21-planen framhålls att detta var 

ett sätt att sprida kunskapen och budskapet om hållbar utveckling till en bredare massa. 

Sammanlagt deltog 500 karlshamnsbor i studiecirklarna och i LA21-planen menar man att 

dessa deltagare kom från alla delar av samhället och att ett helhetsperspektiv på 

hållbarhetsbegreppet i betydelsen av ekologiska såväl som ekonomiska och sociala aspekter 

behandlades. Syftet med studiecirklarna var inte heller enbart att sprida kunskap och 

informera om hållbarhetsfrågorna utan även att få in allmänhetens synpunkter och idéer som 

ett underlag för det senare LA21-förslaget. Av den anledningen placerades det ut så kallade 

förslagslådor på varje studiecirkel där deltagarna fick möjlighet att lämna sitt eget bidrag till 

kommunens LA21-plan. Förslagen sammanställdes till slut av EKO-gruppen och i den senare 

                                                 
78 Karlshamns kommun 1996, Framtidsmiljö för Karlshamn – Karlshamns Lokala Agenda 21. Karlshamn: 
kommunstyrelsen, s. 18ff, 
http://www.karlshamn.se/Agenda/AGEND8/index.html, 2008-03-02 
79 Intervju tjänsteman och aktiv i LA21, 2008-04-21 
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47-sidiga LA21-planen presenteras kommuninvånarnas förslag i en idékatalog om drygt 20 

sidor.80  

 

Som framgår av det hittills redovisade resultatet präglades förarbetet inför antagandet av 

kommunens LA21-plan av ett relativt brett deltagande. Efter det att LA21-planen antogs av 

kommunfullmäktige i december 1996 har ett färre antal aktiviteter genomförts för att 

engagera allmänheten i hållbarhetsarbetet och inga lika omfattande som de som EKO-gruppen 

initierade under sin tid som drivande aktör. Det finns flera förklaringar till detta, men innan ett 

par av dessa närmare diskuteras ska exempel på vad som gjorts inom ramen för kommunens 

utåtriktade satsningar från 1996 till idag lyftas fram. 

 

Karlshamns kommun har relativt frekvent ansökt om LIP-bidrag och tilldelades 1999 

sammanlagt tolv miljoner i stöd för investeringar till bland annat energieffektivisering och 

åtgärder för att minska utsläppen av näringsämnen till havet. I samband med ansökningarna 

beviljades även stöd till ett folkbildningsprojekt där studiecirklar och temakvällar med 

berörda grupper om 30 till 100 deltagare genomfördes. I en forskningsrapport utförd av 

Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet beskrivs det demokratiska inslaget 

och delaktigheten i processen som mycket lyckat. Även om det var framförallt i 

genomförandefasen av projekten som allmänheten involverades skriver forskarna att 

 
Möjligheter till fria samtal och lärande om miljöfrågorna ansågs goda under LIP-arbetet. 
Allmänheten hade bra tillträde till lokala mötesplatser i bygdegårdar och skolor. Intervjuerna 
visar också att LIP-styrgruppen arbetade dialoginriktat och öppet och att det fanns tid att 
förändra arbetet under processen.81 
 

Som ett led i kommunens arbete för att öka det demokratiska inslaget i miljö- och 

hållbarhetsarbetet hölls även tre år senare ett så kallat nämndstorg på Karlshamns torg där 

miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden presenterade sina verksamheter för 

kommuninvånarna.82 Ytterligare ett år senare antogs det så kallade Demokratiprogrammet83 

av kommunfullmäktige. I programmet redovisas kommunens visioner för demokratiarbetet 

                                                 
80 Karlshamns kommun 1996, s. 4, 18ff; Genomförandet av förslagen ska sedan ha följts upp internt av de 
drivande politikerna och tjänstemännen. En stor del av förslagen ska ha genomförts. Intervju tjänsteman och 
aktiv i LA21, 2008-04-21 
81 Sköllerhorn, E. & Hanberger, A. 2004, LIP och lokalt miljöarbete – en fördjupad studie av sju kommuner. 
Umeå: Umeå universitet, s. 92              
82 Karlshamns kommun 2002, Bokslut 2002. Karlshamn: kommunstyrelsen, s. 102, 
http://www.karlshamn.se/upload/1918/Bokslut2002.pdf, 2008-04-27 
83 Programmet har reviderats 2005 och 2007 
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och målsättningen som framförallt lyfts fram är att en participatorisk demokrati ska prägla 

Karlshamns kommun. På så sätt är ambitionerna att öka det samhälleliga deltagandet i 

politiken också mellan valen till kommunfullmäktige.84 

 

Bortsett från de ovan nämnda satsningarna för att öka det demokratiska inslaget i kommunens 

hållbarhetsarbete är det svårt att finna konkreta exempel på vad som gjorts under de tolv år 

som gått sedan LA21-planen antogs. Under intervjuerna lyfter samtliga aktörer fram de 

ambitiösa aktiviteter som initierades för att involvera allmänheten under förarbetet till LA21, 

men har därefter svårt att ytterligare exemplifiera vad som gjorts sedan dess eller vad som 

görs idag. Särskilt de intervjupersoner som inte är direkt involverade i kommunens 

hållbarhetsarbete är kritiska till hur kommunen idag arbetar med allmänheten. Under 

processen i framtagandet till ovan nämnda demokratiprogram berättar exempelvis de två 

miljöpartisterna att partiet tillsammans föreslog för den då aktuella arbetsgruppen med 

programmet att man skulle gå ut i skolor och bland allmänheten och föra dialog om 

demokratifrågor som ett underlag till programmets genomförande. Miljöpartiet ska då ha fått 

till svar att om de som enskilt parti vill ägna sig åt detta så är det upp till dem, men att 

kommunen som organisation inte kommer att vara en del av det.85  

 

Som en del av förklaringen till det svalnade engagemanget för att involvera allmänheten lyfter 

de två miljöpartisterna vidare fram att åren kring millenniumskiftet präglades av ett minskat 

samhällsintresse vad gäller miljöfrågor.86 Det är också en bild som stämmer överens med 

mycket forskning gjord på ämnet.87 Således, menar de två miljöpartisterna, kan det under 

dessa år ha varit svårt för kommunen att helt enkelt hitta på aktiviteter som faktiskt engagerar 

och involverar en bredare allmänhet.88  

 

Medan de intervjuade samstämmigt pekar på att det är särskilt svårt att väcka och upprätthålla 

ett intresse i globala frågor beskrivs engagemanget bland allmänheten som relativt stort då det 

                                                 
84 Karlshamns kommun 2007, Demokratiprogram för Karlshamns kommun. Karlshamn: kommunfullmäktige, s. 
1, 
http://www.karlshamn.se/upload/Styrdokument/Demokratiprogram.pdf, 2008-04-22 
85 Intervju två ledamöter för miljöpartiet i kommunfullmäktige, 2008-04-21 
86 Intervju två ledamöter för miljöpartiet i kommunfullmäktige, 2008-04-21 
87 Se exempelvis Forsberg 2007, s. 28 
88 Intervju två ledamöter för miljöpartiet i kommunfullmäktige, 2008-04-21 
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gäller kommunens samhällsplanering. I samband med översiktsplan- och detaljplanearbete89 

bjuds allmänheten kontinuerligt in till samrådsprocesser som av de intervjuade generellt 

beskrivs som mycket lyckade. En av de intervjuade menar dock att det till och med i 

samhällsplaneringen är svårt att engagera allmänheten i kommunens större frågor: 

 
Ju mer diffusa och abstrakta och ju längre bort från dig själv som frågorna kommer desto svårare 
är det att få gehör bland allmänheten. Till och med i översiktsplanen kan det vara svårt att väcka 
ett engagemang, det måste röra ditt eget bostadsområde. Så fungerar det också i 
kommunfullmäktige. På fullmäktigemöten kan jättefrågor passera rakt igenom medan 
omläggningen av en viss väg i stan kan vålla en mycket stor debatt. Frågorna måste ligga 
geografiskt såväl som tidsmässigt nära annars vill varken politikerna, tjänstemännen eller 
allmänheten ta i dem. Hade det exempelvis varit så att vi nästa vecka kommer att drabbas av en 
översvämning på grund av växthuseffekten hade engagemanget varit på topp.90 
 

De upplevda svårigheterna med att väcka ett intresse och ett engagemang hos en bredare 

allmänhet, menar fler av de intervjuade, har fått till följd att kommunen idag istället riktar sina 

utåtriktade aktiviteter mer direkt till specifika målgrupper som skolan, näringslivet eller 

berörda grupper inom ramen för kommunens samhällsplanering.91 

 

Ett dåligt gehör för hållbarhetsfrågor bland allmänheten verkar dock inte utgöra hela 

förklaringen till varför kommunens utåtriktade satsningar minskat i omfattning efter det att 

LA21-planen antagits. En av de drivande aktörerna i såväl LA21 som i dagens kommunala 

hållbarhetsarbete menar att kommunen har varit nere i en svacka i involverandet av 

allmänheten92 och dagens politiske samordnare för hållbar utveckling uttrycker det som så att 

LA21-dokumentet enbart blev en kommunal pappersprodukt och att det breda deltagandet var 

som bortblåst efter det att programmet antagits. Den politiska samordnaren pekar framförallt 

på avsaknaden av eldsjälar för att driva frågorna men lyfter även fram att kommunens 

kontinuerliga arbete med olika LIP-ansökningar, och senare Klimp-ansökningar, har tagit 

mycket fokus ifrån det bredare hållbarhetsarbetet så som det bedrevs under förarbetet till 

LA21. Förutom att ansökningsprocesserna beskrivs som energikrävande och att de som 

arbetar med dem riskerar att bli mycket projekttrötta, menar samordnaren, att ansökningarna 

innebär ett omfattande pappersarbete vilket får till följd att den kommunala politiken för 

                                                 
89 I översiktsplanen beskrivs kommunens övergripande markanvändning och avsikter för framtida 
markanvändning. Detaljplanen är i huvudsak en karta över ett specifikt planområde i kommunen. Se exempelvis 
Björk, C. & Reppen, L. 2000, Så byggdes staden. Stockholm: Svensk Byggtjänst, s. 160  
90 Intervju politisk samordnare i HUT, 2008-04-25 
91 Intervju politisk samordnare i HUT, 2008-04-25; Intervju två ledamöter för miljöpartiet i kommunfullmäktige, 
2008-04-21 
92 Intervju tjänsteman och samordnare i HUT samt aktiv i LA21, 2008-04-24 
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hållbar utveckling tenderar att bedrivas på politiker- och tjänstemannanivå snarare än i 

samarbete med en bredare allmänhet.93 

 

Tjänstemannen, som menar att involverandet av allmänheten i hållbarhetsarbetet har varit 

nere i en svacka, framför att LIP-projekten har inneburit en tävlan mellan kommunerna för att 

locka till sig ekonomiska medel ifrån staten och att Karlshamn, på gott och ont, deltagit i 

denna tävlan. Varför engagemanget kring det breda hållbarhetsarbetet minskade efter det att 

LA21-planen antagits menar han dock främst beror på omorganiseringar och strul i den 

kommunala organisationen. Till saken hör att EKO-gruppen upphörde direkt efter det att 

LA21-planen antagits och att frågorna där efter var tänkta att drivas av kommunstyrelsen och 

ytterst av kommundirektören. Den senare ska kort efter det att processen inleddes ha avträtt 

sin post vilket tillsammans med att kommunens miljönämnd år 2005 utlokaliserades och slogs 

ihop med samma nämnder i två av grannkommunerna ha bidragit till en otydlig 

ansvarsfördelning i frågorna.94 Sammanfattningsvis verkar det som om perioden har upplevts 

som mycket krävande och att ingen i den kommunala organisationen har haft vare sig ork 

eller engagemang att driva det breda deltagandet vidare. 

 

Den ovan tecknade bilden visar en utveckling där det breda hållbarhetsarbete som 

kännetecknade perioden inför framarbetandet av kommunens LA21-plan alltmer blivit till en 

intern fråga för politiker och tjänstemän i den kommunala organisationen. Som ett avstamp 

för att öka engagemanget i det breda hållbarhetsarbetet antogs under oktober månad 2007 ett 

nytt handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet som är rubricerat till ”Veta mer om 

HUT” och som bland kommunorganisationens anställda kallas för ”HUT-programmet” sätter 

de tre dimensionerna som gäller miljön, människan och pengarna i centrum.95 På så sätt är 

programmet jämförbart med det tidigare LA21-dokumentet även om det inte ska ses som en 

vidareutveckling av detta.96  

 

HUT-programmet är inspirerat av regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar 

utveckling och ska enligt denna också verka för att involvera allmänheten i 

                                                 
93 Intervju politisk samordnare i HUT, 2008-04-25 
94 Intervju tjänsteman och samordnare i HUT samt aktiv i LA21, 2008-04-24  
95 Karlshamns kommun 2007, Politiskt handlingsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun 2007-
2010 – ”Veta mer om HUT”, s. 1 
96 Intervju tjänsteman och aktiv i LA21, 2008-04-21  
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hållbarhetsarbetet.97 Till skillnad ifrån det omfattande förarbete som bedrevs inför antagandet 

av LA21 har det dock inte gjorts någonting liknande för att involvera allmänheten i 

framtagandet av HUT-programmet. Den politiske samordnaren och ansvarige för att leda och 

driva arbetet med programmet menar att det egentligen inte finns något särskilt skäl till varför 

de inte gått ut till allmänheten inför antagandet av programmet, men hänvisar till att 

allmänheten kommer att involveras senare i programmets genomförande.98 En av 

tjänstemännen lyfter å sin sida fram att tanken med programmet är att det främst ska vara 

hundraprocentigt förankrat i kommunkoncernen99 medan en annan tillika tjänsteman menar 

att kontakten med medborgarna redan finns via de politiska partierna.100 De pekar dock 

samtliga på att programmet är i sin linda och att det i kommunorganisationen i dagsläget 

planeras mycket ambitiöst för hur man i ett senare skede ska involvera allmänheten. För detta 

syfte ska bland annat en särskild portal med information om hållbar utveckling skapas på 

kommunens hemsida101 och inför den kommande årliga stadsfestivalen finns det även lösa 

planer på att bygga upp ett tält där kommunens arbete med hållbar utveckling presenteras för 

kommuninvånarna.102  

 

Med förhoppning om att tillföra ytterligare perspektiv på det hittills redovisade resultatet har 

nästa del för avsikt att resonera om relationen mellan de drivande aktörernas 

demokratiuppfattningar och kommunens utåtriktade satsningar. Innan det görs finns det dock 

anledning att kort sammanfatta ovanstående och med det mer koncist besvara uppsatsens två 

första frågeställningar.  

 

För att börja med uppsatsens första frågeställning, som gäller på vilka sätt som allmänheten 

involveras, framgår det i texten ovan att det skett en utveckling ifrån ett relativt 

kommunikativt inriktat hållbarhetsarbete till ett alltmer informativt. Under förarbetet till 

LA21 tyder resultaten på att kommunen arbetade dialoginriktat och bland annat genom de 

förslagslådor som placerades ut på studiecirklarna uppmuntrade allmänheten till ett faktiskt 

deltagande i politiken. Med undantag av det LIP-projekt som genomfördes 1999 har det där 

efter framförallt handlat om att de drivande aktörerna informerat allmänheten om hur man i 

                                                 
97 Karlshamns kommun 2007. Politiskt handlingsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun 2007-
2010 – ”Veta mer om HUT”, s. 3, 16f 
98 Intervju politisk samordnare i HUT, 2008-04-25 
99 Intervju tjänsteman och aktiv i LA21, 2008-04-21  
100 Intervju tjänsteman och samordnare i HUT samt aktiv i LA21, 2008-04-24 
101 Intervju tjänsteman och samordnare i HUT samt aktiv i LA21, 2008-04-24  
102 Intervju tjänsteman och aktiv i LA21, 2008-04-21  
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kommunorganisationen arbetar med hållbar utveckling. Tecken på det är exempelvis det 

nämndstorg som hölls på torget, antagandet av demokratiprogrammet och HUT-programmet 

vars förarbeten inte förankrades hos allmänheten samt hur de drivande aktörerna resonerar om 

framtidens uppbyggnad av portal på hemsidan och att man eventuellt till sommarens 

stadsfestival ska presentera kommunens hållbarhetsarbete för kommuninvånarna. 

 

Uppsatsens andra frågeställning gäller hur kommunens utåtriktade satsningar utvecklats sedan 

LA21 antagits och en stor del av svaret på denna fråga framgår naturligtvis av ovanstående. 

Däremot är det här av vidare intresse att också lyfta fram hur antalet aktiviteter för att 

involvera allmänheten har tenderat att minska. Bortsett ifrån kommunens arbete med specifika 

målgrupper som skolan och näringslivet och ett fortsatt deltagande inom ramen för 

kommunens samhällsplanering har samtliga intervjupersoner haft svårt för att exemplifiera 

vad som gjorts för att involvera en bredare allmänhet efter det att LA21-planen antagits. 

Förutom de exempel som belystes tidigare finns det heller ingen dokumentation som tyder på 

att den tidigare ambitiösa nivån har behållits.  

 

Anledningarna till att antalet aktiviteter för att involvera allmänheten har minskat, och som är 

diskuterade i texten, förefaller stämma relativt väl överens med de faktorer som lyftes fram i 

uppsatsens avsnitt om den nationella bakgrunden. Således bör upplevda svårigheter med att 

engagera allmänheten i frågor som ligger utanför deras direkta vardag och de kontinuerliga 

LIP-ansökningarna103 med omfattande pappersarbete och följande professionalisering av 

hållbarhetsarbetet nämnas. Bilden är dock mer komplicerad än så. Framförallt verkar det som 

om att EKO-gruppens upplösning och den därefter turbulenta perioden med byte av 

kommundirektör och utlokaliserandet av miljönämnden har påverkat det breda deltagandet i 

hållbarhetsarbetet negativt. En tydlig ansvarsfördelning förefaller således spela en absolut 

avgörande roll för att lyckas förankra och involvera en bredare allmänhet i det kommunala 

arbetet med hållbar utveckling. 

                                                 
103 Som framgår tidigare i texten beskrivs det demokratiska inslaget i genomförandefasen av LIP-projekten som 
lyckat. Däremot, och som intervjupersonerna pekar på, har de kontinuerliga och omfattande 
ansökningsprocesserna påverkat det breda deltagandet negativt över en längre tid. 
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6.2 De lokala aktörernas demokratiuppfattningar 
 

I det ovan redovisade resultatet framgår att antalet aktiviteter för att involvera allmänheten i 

hållbarhetsarbetet har minskat över tid samt att det skett en förskjutning ifrån kommunikativa 

till informativa utåtriktade satsningar. Genom att applicera demokratiteori inom ramen för 

ämnet ska i följande del uppsatsens tredje frågeställning besvaras. Denna gäller ytterst 

relationen mellan teori och praktik och handlar om vilka uppfattningar om demokrati som kan 

skönjas hos de lokala aktörerna och vilken betydelse dessa uppfattningar får för kommunens 

utåtriktade satsningar. 

 

Under intervjuerna lyfter samtliga aktörer fram att ett brett deltagande är absolut nödvändigt 

för att lyckas i arbetet med hållbar utveckling. Framförallt hänvisar de till att politiken måste 

ha kommuninvånarnas godkännande och en av de intervjuade exemplifierar med det 

nytillkomna HUT-programmet: 

 
Även om vi inte arbetade på samma sätt med HUT som vi gjorde med Agenda 21 är det 
naturligtvis så att vi så snart vi bara kan måste gå ut och förankra det hos allmänheten. Man 
måste ha kommuninvånarna med sig annars kan vi på kommunen göra hur mycket som helst 
utan att någonting händer.104  
 

Det är dock inte enbart för att skapa legitimitet i politiken som aktörerna hänvisar till att ett 

brett deltagande är av stor betydelse. Flera av dem delger en mycket positiv syn på individens 

möjligheter att faktiskt bidra i hållbarhetsarbetet. De pekar då framförallt på att klimatfrågan 

har väckt ett starkt samhälleligt intresse och en insikt om miljöfrågornas dignitet. Att 

klimatfrågan är så belyst och diskuterad i media menar de också har bidragit till att folk 

faktiskt är villiga att göra uppoffringar, som att åka kollektivt eller handla ekologiskt, för att 

åstadkomma ett hållbart samhälle. Vidare delar de lokala aktörerna även en gemensam 

uppfattning om att alla de åsikter och synpunkter som kommunen fick in i samband med 

folkbildningsprojektet 1994 till 1995 innebar ett viktigt tillskott i politiken. Det finns således 

en tro på att brett deltagande främjar både en innehållsrik belysning av miljöfrågorna och, 

som det framkommer under intervjuerna, en samhällelig vilja för att göra någonting åt 

problematiken. 

 

Även om de intervjuade förespråkar en starkare form av demokrati och lyfter fram att 

allmänheten som sådan är såväl kunnig som idérik finns det hos ett par av dem en önskan om 
                                                 
104 Intervju tjänsteman och aktiv i LA21, 2008-04-21 
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att kommunen i framtiden arbetar mer med specifika målgrupper. Framförallt hänvisar de då 

till de berörda gruppernas lokalkännedom och att dessa tillför en kunskap som varken 

tjänstemännen eller politikerna i kommunen har. En av de intervjuade uttrycker det som så 

allmänheten alltid kan tycka och komma med åsikter, men att det inför specifika projekt är 

bättre att ringa in och arbeta med de grupper och människor som verkar i en viss näring eller 

som bor i ett visst område. Den intervjuade exemplifierar vidare med ett projekt som bedrevs 

under hans tid som miljöchef i en grannkommun: 

 
Vi arbetade tillsammans med ortens lantbrukare i ett projekt för att minska näringsläckaget till 
de omgivande vattendragen. En dag i veckan träffades vi på ett fik för att diskutera vad som 
hade gjorts och vad som återstod att göra. Vi upplevde ett oerhört engagemang från lantbrukarna 
och de bidrog också med en kunskap som vi på kommunen inte hade klarat oss utan. Det var 
mixen av folk i projektet som gjorde det så lyckat och jag kan aldrig tänka mig att resultatet hade 
blivit som det blev om inte lantbrukarna var med i processen.105 
 

Som framgår av citatet har den intervjuade en stark tro på att ett kommunikativt lärande kan 

uppstå i mötet mellan olika aktörer. Även om han förespråkar ett mindre brett deltagande i 

betydelsen av att kommunen bör rikta sig till specifika målgrupper snarare än en bredare 

allmänhet finns det hos den intervjuade till och med uttryck för det diskursiva demokratiideal 

så som det förespråkas av Dryzek. I samtalet mellan de olika aktörerna, förefaller det som att, 

de ekologiska sanningar som sedan borgat för det bästa resultatet har upptäckts. 

 

Om det nu är så att klimatfrågan har väckt ett slumrande miljöintresse bland allmänheten och 

att samtliga aktörer uttrycker en tro på att ett brett deltagande i processen främjar arbetet med 

hållbar utveckling, hur ska man då förklara den utveckling som beskrevs under föregående 

rubrik? För det första bör det nämnas att det deltagande som aktörerna lyfter fram inte verkar 

gälla ovillkorligt. Under intervjuerna framkommer det tendenser till att ju närmare 

deltagandet kryper informantens eget verksamhetsområde desto mindre deltagande förordas. 

Det förefaller vara enkelt för de intervjuade att resonera positivt om det breda deltagandet på 

en abstrakt och generell nivå men då frågan ställs hur man i deras egen dagliga verksamhet 

kan öka deltagandet blir svaren mer ambivalenta. Särskilt gäller detta de intervjuade som har 

ansvar för tekniskt avancerade frågor, men mönstret går igen hos flera av aktörerna. På frågan 

om det är möjligt att öppna upp nämndsammanträden för allmänheten ställer sig exempelvis 

en intervjuad mycket positiv och menar att detta skulle vara ett utmärkt sätt att öka 

öppenheten i kommunens hållbarhetsarbete. Då följdfrågan ställs om hur han tänker om detta 

                                                 
105 Intervju miljöchef Miljöförbundet Blekinge Väst, 2008-04-22  
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i sin egen nämnd blir han genast mer tveksam och menar att det egentligen inte finns någon 

poäng i det eftersom de beslut som tas under nämndsammanträdena redan har föregåtts av en 

lång process och presenteras i form av färdiga paket på sammanträdet. Vidare hänvisar han att 

till att de frågor som behandlas på de nämndsammanträden han deltar i är av mycket tekniskt 

krävande karaktär där det inte finns något utrymme för samhälleliga diskussioner eller 

politiska värderingar.106  

 

En andra viktig anledning till att de lokala aktörernas starka demokratiuppfattningar inte slår 

igenom fullt ut i den kommunala praktiken är att de ofta förväxlar kommunikativa och 

informativa former för att engagera allmänheten.107 På frågan om hur de involverar 

allmänheten i hållbarhetsarbetet har de återkommande lyft fram att kommunens hemsida 

innehåller information och att denna ska byggas ut ytterligare, att de i nuläget utreder 

möjligheterna för att anställa en rådgivare med inriktning mot hållbarhetsfrågor samt att de på 

olika sätt ska göra kommunens arbete med hållbar utveckling känt för kommuninvånarna. Det 

finns ett flertal exempel på detta i texten. 

 

Ett tredje hinder för tankarnas genomslagskraft i praktiken åsyftar det som skrevs i uppsatsens 

teoribildning om att demokrati tar tid. Denna åsikt delas mer eller mindre av samtliga 

intervjuade men kommer till uttryck på olika sätt. Den politiske samordnaren fick frågan om 

kommunen funderat på att öppna upp för allmänhetens frågestund på fullmäktigemötena och 

svarade då att 

 
Nu har vi det en gång om och året och ärligt talat så ger det inte så mycket. Men det är klart, det 
kan ju bero på att vi bara har det en gång om året, så att det inte finns någon rutin för hur man 
ska hantera det. Problematiken med de här typerna av debattstunder är att besluten inte kan 
genomföras. Det stora utrymmet för frågor gör att man inte hinner med det man ska göra, det 
som kommunen faktiskt måste fatta beslut om. På det senaste mötet där allmänheten deltog hann 
vi bara med att fatta beslut i hälften av alla de ärenden som det var tänkt att beslut skulle fattas i. 
Om det ska lyckas måste man planera för det bättre än vad man gjort. Det får inte bli två 
timmars diskussion i en fråga, någon gång måste det ta stopp.108  

 

Den politiske samordnaren pekar på ett mycket omdiskuterat dilemma för det breda 

deltagandets möjligheter i den kommunala praktiken. Genom att bjuda in allmänheten till ett 

faktiskt deltagande riskeras, enligt den intervjuades åsikt, allvarliga effektivitetsförluster som 

                                                 
106 Intervju miljöchef Miljöförbundet Blekinge Väst, 2008-04-22 
107 Detta lyfts även fram i Mineur, E. 2007, Towards sustainable development –Indicators as a tool of local 
governance. Umeå: Umeå universitet, s. 241  
108 Intervju politisk samordnare i HUT, 2008-04-25  
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inte tycks vägas upp av de eventuella fördelar detta skulle medföra. Den kommunala 

demokratin förefaller således inte att vara mogen för det breda deltagande som de intervjuade 

ofta lyfter fram i teorin.109  

 

För att besvara uppsatsens tredje frågeställning kan det konstateras att relationen mellan de 

lokala aktörernas tankar om starkare lokal demokrati och dessa tankars faktiska 

genomslagskraft i praktiken är svag, och det av de tre skäl som har diskuterats ovan. Med 

förhoppning om att kasta ett sista analytiskt ljus över de resultat som framkommit i uppsatsen 

följer nu slutsatser och diskussion. 

                                                 
109 Ett liknande resonemang förs av Olsson, J. & Bro, A. i ”Drivande aktörer?” i Olsson, J. (red) 2005, s. 188f 
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7. Slutsatser och diskussion 
 

Den undersökta kommunens hållbarhetsarbete uppvisar en utveckling som stämmer väl 

överens med den nationella trenden om minskat antal aktiviteter för att involvera allmänheten. 

Det visar sig även att det i kommunen har skett en förskjutning ifrån kommunikativa 

utåtriktade satsningar till informativa. Det är ytterligare ett tecken på att arbetet med hållbar 

utveckling blivit alltmer toppstyrt och att det breda deltagande som karaktäriserade 1990-talet 

inte längre existerar i någon nämnvärd utsträckning. Genom tillämpandet av demokratiteori i 

uppsatsen har det vidare framkommit att det inte finns någon närmare relation mellan de 

visioner som driver det kommunala arbetet och allmänhetens faktiska deltagande i detta. I 

uppsatsens avslutande resultatdel ringas tre faktorer in som tillsammans utgör de hinder som 

försvårar omsättandet av de lokala aktörernas tankar om starkare demokrati i den kommunala 

praktiken. Nedan kompletteras dessa tre faktorer med de åtgärder som jag tror är nödvändiga 

att vidta i ett första steg om politikerna och tjänstemännen har för avsikt att arbeta med hållbar 

utveckling i samarbete med en bredare allmänhet: 

 

• Ju närmare de teoretiska resonemangen om deltagande och starkare demokrati 

kommer den intervjuades eget verksamhetsområde, desto svårare tycks det vara för 

dess möjligheter att genomföras. Det tyder på att relationen mellan teori och praktik 

inte är tillräckligt genomtänkt och kräver diskussion för att synkroniseras. 

 

• Vad som menas med deltagande är oklart. Aktörerna har svårt för att skilja 

informativa satsningar ifrån kommunikativa vilket tyder på att den demokratiska 

aspekten i begreppet hållbar utveckling kräver diskussion och slutligen att en 

gemensam strategi mobiliseras för hur kommunen har för avsikt att arbeta med 

allmänheten.    

 

• Den kommunala politiken är inte mogen för den starkare form av demokrati som 

aktörerna lyfter fram i teorin. Om politikerna och tjänstemännen har för avsikt att öka 

deltagandet i hållbarhetsarbetet innebär det att de, i likhet med ovanstående, 

tillsammans måste utarbeta en övergripande strategi för det praktiska genomförandet 

av detta. 
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De två senare slutsatserna är, i olika former, relativt väl diskuterade i litteraturen om hållbar 

utveckling som underifrånideal.110 Sammanlagt pekar dock slutsatserna på att det finns 

anledning att kort återvända till den begreppsliga diskussion om hållbar utveckling som fördes 

i uppsatsens bakgrundskapitel. Det är min övertygelse att den öppna karaktär och det 

utrymme för lokala tolkningar som begreppet hållbar utveckling rymmer innebär stora 

möjligheter för att åstadkomma ett bärkraftigt samhälle. Samtidigt kräver utmaningen att 

begreppet ges ett faktiskt och tillräckligt konkret innehåll för att kunna omsättas i den 

kommunala praktiken. I uppsatsens metoddel skrev jag att de lokala aktörerna tenderar att ta 

underifrånperspektivet och allmänhetens deltagande i hållbarhetsarbetet som självklart och att 

det därför var svårt att få dem att resonera vid sidan av symbolpolitiken. Men, vilka garantier 

finns det egentligen för att de ideal och visioner om underifrånperspektivets möjligheter som 

uttrycks i exempelvis Agenda 21-dokumentet är de rätta och riktiga? Naturligtvis är det så att 

allmänheten alltid bör höras och ges möjligheter att påverka besluten, men beroende på 

frågornas karaktär kan omfattningen och formerna för detta diskuteras. Vissa miljöfrågor och 

särskilt när det handlar om riskhantering, kan precis som förespråkarna för svagare demokrati 

pekar på, kräva snabba beslut varför ett brett deltagande kan innebära ett hinder snarare än en 

möjlighet för att åstadkomma en hållbar utveckling. Samtidigt är jag av åsikten att politiken 

ytterst finns till för att uppnå majoritetens preferenser. Det innebär att de politiker och 

tjänstemän som driver arbetet måste göra sitt yttersta för att staka ut riktningen i 

hållbarhetsarbetet tillsammans med en så bred allmänhet som möjligt. Oavsett under vilka 

former detta sker gäller det dock att alla, ifrån en bredare allmänhet till de drivande aktörerna, 

vet vad som sker, vad som ska göras, vem som ska göra vad och hur det slutligen ska 

genomföras. Först då kan, som den kommunala tjänstemannen uttryckte det, alla sträva åt 

samma håll.  

 

 

7.1 Alternativa tillvägagångssätt 

 

Min bild, och föga förvånande, är att Agenda 21 förknippas mycket starkt med gräsrotsnivå i 

vid mening. En tanke som har slagit mig under arbetets gång är därför att en del av 

förklaringen till den förlorade kontakten med medborgarna kanske helt enkelt ligger i 

rubriceringen för arbetet. För vidare forskning på samma tema vill jag därför framförallt 

                                                 
110 Som tidigare har lyfts fram i texten, se exempelvis Mineur 2007, s. 241; och Olsson, J. & Bro, A. ”Drivande 
aktörer?” i Olsson, J. (red) 2005, s. 188f 
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uppmuntra diskursanalytiskt inriktade studier. Fruktbara undersökningar kan då exempelvis 

vara hur lokala aktörer tolkar Agenda 21-rubriceringen i jämförelse med den uppsjö av nya 

namn som idag figurerar i det kommunala arbetet för hållbar utveckling. Med andra ord; hur 

talar de lokala aktörerna om underifrånperspektivet i hållbarhetsarbetet och vilken prägel 

sätter talet i praktiken! 

 37



Referenser 
 

Björk, C. & Reppen, L. Så byggdes staden. Stockholm: Svensk Byggtjänst, 2000. 

 

Bretzer, Y. & Forsberg, B. & Bartholdsson, K. Lokal översättning av de nationella 

miljömålen – En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006. 

Stockholm: Naturvårdsverket, 2006.  

 

Corell, E. & Söderberg, H. Från miljöpolitik till hållbar utveckling – en introduktion. Malmö: 

Liber, 2007. 

 

Dahlgren, K. & Eckerberg, K. Status för Lokal Agenda 21 – en enkätundersökning 2004.  

Umeå: Umeå universitet i samarbete med Hållbarhetsrådet, 2004. 

 

Forsberg, B. Hållbarhetens lokala horisont – forskning om kommunernas arbete med miljö  

och hållbar utveckling. Stockholm: Naturvårdsverket, 2007. 

 

Forsberg, B. Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling – En studie av miljöfrågan i  

tillväxtsamhället. Umeå: Umeå universitet, 2002. 

 

Jagers, S. C. “Hållbar utveckling och demokrati” i Jagers, S C. (red) Hållbar utveckling som  

politik – Om miljöpolitikens grundproblem. Malmö: Liber, 2005. 

 

Karlshamns kommun. Demokratiprogram för Karlshamns kommun. Karlshamn:  

kommunfullmäktige, 2007. 

http://www.karlshamn.se/upload/Styrdokument/Demokratiprogram.pdf,  

2008-04-22.  

 

Karlshamns kommun. Framtidsmiljö för Karlshamn – Karlshamns Lokala 

Agenda 21. Karlshamn: kommunstyrelsen, 1996. 

http://www.karlshamn.se/Agenda/AGEND8/index.html, 2008-03-02. 

 

 

 38



Karlshamns kommun. Politiskt handlingsprogram för hållbar utveckling i  

Karlshamns kommun 2007-2010 – ’Veta mer om HUT’. Karlshamn: 

kommunstyrelsen, 2007. 

http://www.karlshamn.se/upload/Styrdokument/handlingsprogram_for_hallbar_

utveckling.pdf, 2008-03-02. 

 

Karlshamns kommun. Bokslut 2002. Karlshamn: kommunstyrelsen, 2002. 

http://www.karlshamn.se/upload/1918/Bokslut2002.pdf, 2008-04-27.  

 

Lidskog, R. ”Miljö och demokrati – vänner eller fiender?” i Miljöforskning – Formas tidning 

för ett uthålligt samhälle, 2003. 

http://miljoforskning.formas.se/formas/jsp/document.jsp?idocument=259,  

2008-03-10.  

 

Lidskog, R. & Elander, I. ”Demokrati, ekologi och kunskap – statsvetenskapliga responser på 

miljöproblematiken” i Statsvetenskaplig Tidskrift, 1999, årg. 102, nr. 4. 

 

Lidskog, R. & Elander, I. ”På väg mot en ekologisk demokrati? – Demokratiteoretiska  

responser på den ekologiska utmaningen” i Demokratiutredningens  

forskarvolym 2 (SOU1999:77). Demokrati och medborgarskap, 1999. 

http://www.svet.lu.se/links/demokratiresurser/Demokratiutredningen/demomedb

org.pdf, 2008-03-09.  

 

Lidskog, R. & Sandstedt, E. & Sundqvist, G. Samhälle, risk och miljö – Sociologiska 

perspektiv på det moderna samhällets miljöproblem. Lund: Studentlitteratur,  

1997. 

 

Lidskog, R. & Sundqvist, G. & Uggla, Y. Risk, expertis och demokrati – allmänhetens 

inflytande i samhällets riskhantering. Göteborg: Göteborgs universitet, 2005. 

 

Mineur, E. Towards sustainable development – Indicators as a tool of local governance.  

Umeå: Umeå universitet, 2007. 

 

 

 39



Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat. Från vision till handling – Sveriges 

nationalrapport till världstoppmötet om Agenda 21 och hållbar utveckling i  

Johannesburg 2002. Stockholm: Miljödepartementet, 2002. 

 

Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat (SOU2003:31). En hållbar framtid i sikte. 

Stockholm: Norstedts, 2003. 

 

Olsson, J. ”Hållbar utveckling som underifrånetik” i Olsson, J. (red) Hållbar utveckling 

underifrån. Nora: Nya Doxa, 2005. 

 

Olsson, J. ”Hållbar utveckling underifrån?” i Olsson, J. (red) Hållbar utveckling underifrån.  

Nora: Nya Doxa, 2005. 

 

Olsson, J. ”Lokal nivå i fokus” i Olsson, J. (red) Hållbar utveckling underifrån. Nora: Nya 

Doxa, 2005. 

 

Olsson, J. & Bro, A. ”Drivande aktörer?” i Olsson, J. (red) Hållbar utveckling underifrån.  

Nora: Nya Doxa, 2005. 

 

Pettersson, C. “Förenta Nationernas idé om hållbar utveckling” i Olsson, J. (red) Hållbar 

utveckling underifrån. Nora: Nya Doxa, 2005. 

 

Pettersson, C. ”Förenta Nationerna sätter dagordningen” i Olsson, J. (red) Hållbar utveckling 

underifrån. Nora: Nya Doxa, 2005.  

 

Regeringens kommission för hållbar utveckling. Agenda 21 – en sammanfattning.  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/6de2900f.pdf, 2008-02-27. 

 

Regeringskansliet. En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och 

miljömässig. Stockholm: Regeringen, 2004. 

 

Regeringskansliet. Nationell strategi för hållbar utveckling. Stockholm: Regeringen, 2002. 

 

 

 40



Regeringskansliet. Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för 

hållbar utveckling. Stockholm: Regeringen, 2006. 

 

Saward, M. ”Must democrats be environmentalists?” i Doherty, B. & de Geus, M. 

Democracy and green political thought – Sustainability, rights and citizenship. 

London och New York: Routledge, 1996. 

 

Sköllerhorn, E. & Hanberger, A. LIP och lokalt miljöarbete – en fördjupad studie av sju 

kommuner. Umeå: Umeå universitet, 2004.  

 

Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/templates/tableOrChart____186794.asp,  

2008-04-29. 

 

Strömquist, S. Skrivboken – skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerups, 

2000. 

 

Svenning, C. Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, Klassiska och 

nya metoder i informationssamhället, Källkritik på Internet. Eslöv: Lorentz 

Förlag, 2003. 

 

Thurén, T. Källkritik. Stockholm: Liber, 2005. 

 

Trost, J. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2005. 

 

United Nations Department of Economic and Social Affairs. Agenda 21 – Chapter 23.  

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter23

.htm, samt Agenda 21 – Chapter 28. 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter28

.htm, 2008-02-19. 

 

 

 

 

 

 41



Intervjuer 

 

Miljöchef, Miljöförbundet Blekinge Väst, 2008-04-22 

Miljöingenjör och kommunens miljöarbete, 2008-04-24 

Politisk samordnare i HUT, 2008-04-25 

Tjänsteman och aktiv i LA21, 2008-04-21 

Tjänsteman och samordnare i HUT samt aktiv i LA21, 2008-04-24 

Två ledamöter för miljöpartiet i kommunfullmäktige, 2008-04-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44



 45

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga  
 
 

Intervjumall 

Allmänheten i hållbarhetsarbetet under LA21 respektive idag 

Orsaker till den eventuella förändringen 

Positiva och negativa aspekter med allmänhetens deltagande 

 


	Uppsats förstasida
	Uppsats 1
	1. Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Avgränsningar

	2. Metod
	2.1 Val av kommun
	2.2 Källkritik
	2.3 Intervjuer

	3. Teoretiska utgångspunkter
	3.1 Svag demokrati
	3.2 Stark demokrati

	4. Hållbar utveckling på den internationella arenan
	5. En nationell strategi underifrån
	5.1 Arbetet på lokal nivå
	5.2 1990-talet och sen då?

	6. Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling
	6.1 Från Lokal Agenda 21 till att ”Veta mer om HUT”
	6.2 De lokala aktörernas demokratiuppfattningar

	7. Slutsatser och diskussion
	7.1 Alternativa tillvägagångssätt

	Referenser

	Intervjumall, bilaga2

