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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Syftet med denna rapport är att belysa förhållanden som påverkar möjligheten att nå 
lokal hållbar utveckling, och dess innebörd för projektet Hållbara Robertsfors. 
Uppdragsgivaren, Robertsfors kommun, efterfrågar en översikt av framgångsfaktorer, 
och vad som kännetecknar mer framgångsrika kommuner i arbete med hållbar 
utveckling (lokal Agenda 21). Rapporten bygger i hög grad på min tidigare forskning. 
Sedan 1993 har jag forskat om Agenda 21 i svenska kommuner, med särskilt fokus på 
framgångskommuner. Detta har bl.a. utmynnat i en doktorsavhandling om Agenda 21-
arbetets villkor i kommunerna Kungsör, Sala, Trollhättan och Örebro (Forsberg 2002a). 
Nämnda studie får anses vara den hittills mest genomgripande analysen av svenska 
”framgångskommuner” i hållbarhetsarbete. Min bedömning är också att Robertsfors kan 
dra lärdomar av dessa kommuner, som tidigt inledde processer för hållbar utveckling. 
    Något som är viktigt att betona är dock att villkoren i kommuners arbete med hållbar 
utveckling påverkas av en mångfald faktorer. Vad som t.ex. är ett "framgångskriterie" i 
en kommun har inte nödvändigtvis samma positiva roll om detta skulle överföras till en 
annan kommun. Även om Robertsfors kan lära av andra kommuners erfarenheter, är det 
lika viktigt att framhålla kommunens unika förutsättningar som grund för arbetet. För 
att kunna belysa framgångskriterier på ett meningsfullt sätt måste även myntets baksida 
- vanliga problem och konfliktlinjer i hållbarhetsarbete - uppmärksammas. Sådana 
frågor har därför också en central roll i denna översikt. 
    Man bör slutligen vara medveten om gränserna för den samhällsvetenskapliga 
forskningens möjligheter. Huruvida t.ex. vissa metoder fungerar bra eller mindre bra i 
implementeringen av lokala hållbarhetsmål är något som forskningen kan ge kunskaper 
om. Själva målen med en process, i likhet med många andra överväganden, är dock 
ytterst en fråga om värderingar. Detta är viktigt att betona i en kunskapsöversikt kring 
ett så mångfaceterat fenomen som hållbar utveckling. Om forskning t.ex. visar att en 
viss fråga varit svår att integrera i kommunala hållbarhetsprocesser leder inte 
automatiskt detta till slutsatsen att denna problematik bör undvikas. Kanske bedömer 
den enskilda kommunen vissa mål så viktiga att man är beredd att acceptera de 
svårigheter som kan uppstå i ett kortare eller medellångt perspektiv. Även inom 
forskningen finns högst varierande föreställningar om hållbar utveckling som 
samhällsutmaning, och aspekter som betonas av vissa forskare kanske av andra bedöms 
helt irrelevanta. Detta påpekande är förstås även giltigt för denna rapport, vars innehåll 
också  avspeglar personligt färgade bedömningar om relevanta faktorer m.m.  
    Jag har valt ett upplägg på kunskapsöversikten där jag fortlöpande relaterar till 
situationen i Robertsfors, istället för att behandla detta i en separat del av rapporten. 
Detta ger enligt min bedömning en ledigare och mer översiktlig framställning. 
Tillståndet i Robertsfors kommun har kartlagts genom intervjuer och informella samtal 
med kommunrepresentanter, samt genomgång av kommunala pm, rapporter, offentlig 
statistik, etc. 
    Rapporten är indelad i åtta kapitel. I detta inledande kapitel ges en 
bakgrundsbeskrivning av Agenda 21-rörelsen, dessutom redovisas vissa 
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ställningstaganden kring begreppet hållbar utveckling. I kapitel 2 sammanställs en 
översikt av relevant litteratur. I kapitel 3-5 behandlas i nämnd ordning: faktorer av mer 
grundläggande betydelse i Agenda 21-arbete, inriktningar i svenska kommuners Agenda 
21-arbete, samt frågor om organisering och politisk styrning i processerna. Kapitel 6 
diskuterar nationell styrning och omvärldspåverkan, och kapitel 7 den centrala frågan 
om relationen mellan ekonomi och miljö i hållbarhetsarbete. Det avslutande kapitlet 
redovisar centrala slutsatser, dessutom utvecklas en mer öppen diskussion om 
möjligheter och problem inom ramen för Hållbara Robertsfors. 
 

1.2 Allmänt om Agenda 21-rörelsen 
Agenda 21-rörelsens framväxt i början av 1990-talet var sannolikt någonting både 
överraskande och omskakande för många politiker. Detta var på flera sätt en ny 
företeelse i svensk politik. Delvis inspirerade av ett internationellt dokument (FN:s 
Agenda 21) påbörjades ett aktivt arbete för hållbar utveckling i en lång rad svenska 
kommuner. Vad är det då som gör Agenda 21-rörelsen särskilt intressant? På denna 
fråga kan man ge många svar. Låt mig framhålla två saker. För det första är ambitionen 
att omsätta globala problembilder i lokal politik en viktig grund för denna rörelse. Det 
vill säga, kommunerna erkänns och erkänner sig som berörda parter i arbetet med att 
lösa globala problem (framförallt relaterade till miljön). För det andra har kommunernas 
Agenda 21-arbete – både direkt och indirekt – givit impulser till att vitalisera 
demokratin och formerna för medborgarnas deltagande i kommunala utvecklingsfrågor. 
I många kommuner har detta arbete utmynnat i försök att stärka medborgarnas 
inflytande över kommunpolitiken. 
    Som så ofta i samband med nya projekt eller processer finns det i ett inledande skede 
mycket entusiasm och energi bland de aktiva. Den svenska Agenda 21-rörelsen 
beskrevs under 1990-talet som mer framgångsrik än i något annat land - en beskrivning 
som även stöddes av krassa fakta. Sverige var det enda land internationellt där samtliga 
kommuner tagit beslut om att utveckla en Agenda 21-plan. Vid de Agenda 21-
seminarier som arrangerades i början och mitten av 1990-talet fanns ofta en stark 
positiv dynamik. Kommuner utbytte erfarenheter och Agenda 21-aktiva från olika håll 
fann ett positivt stöd bland varandra. Det rådde en anda där inget problem kändes 
oövervinnligt och där förverkligandet av ett hållbart samhälle låg bortom nästa vägkrök! 
    Mycket av denna anda är idag borta. Många (inklusive undertecknad) underskattade 
trögheterna i arbetet med att förändra samhället, liksom styrkan i de värden och 
utvecklingsmål som alltjämt leder till växande ohållbarhet. I många kommuner har de 
eldsjälar som drev på arbetet med Agenda 21 under 90-talet försvunnit, samtidigt som 
återväxten underifrån varit svag. Den minskade aktiviteten i dessa kommuner har olika 
orsaker. De aktiva nyckelpersonerna är ofta utarbetade p.g.a. dåligt gensvar inom politik 
och förvaltningsorganisation. I många kommuner har de politiska beslutsfattarna också 
sett på Agenda 21 som ett tillfälligt projekt, snarare än som en långsiktig process. Detta 
visas tydligast av att man har avvecklat samordnartjänster och särskilt avsatta medel för 
arbetet med hållbar utveckling.  
    Hur man ska tolka utvecklingen inom Agenda 21-rörelsen sammanhänger med vilken 
utsiktspunkt man väljer. Under senare år är det många som dödförklarat denna 
samhällsrörelse, och i princip sammanfattat den som ett stort misslyckande. Om man 
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betraktar de långtgående mål som formulerades i många svenska kommuner i början 
och mitten av 90-talet kan man med rätta argumentera att de svenska kommunerna ännu 
inte nått särskilt långt. Å andra sidan har Agenda 21-rörelsen i olika avseenden bidragit 
till att flytta fram miljöfrågans positioner i samhället (Forsberg 2002a). Inte minst har 
miljöfrågan tack vare Agenda 21 kommunalt breddats från sektorsavgränsad 
tillsynsverksamhet till att bli en bred utvecklingsfråga i hela lokalsamhället. Det lokala 
Agenda 21-arbetet har även fått effekter i form av nationella miljardsatsningar på lokala 
miljöinvesteringar. Något som inte heller brukar uppmärksammas nämnvärt är den 
grupp av kommuner där arbetet med Agenda 21 faktiskt har fortsatt att fördjupas under 
senare år. En internationell utblick visar dessutom att det kommunala arbetet med 
hållbar utveckling för närvarande stärks i många länder (se t.ex. Lafferty 2001).  
    Baksidan med statsmaktens ökade inblandning i kommunernas hållbarhetsarbete är 
olyckligtvis en tilltagande toppstyrning och därmed likriktning. Mycket av den tidigare 
kreativiteten i kommunernas Agenda 21-arbete har gått förlorad i takt med att 
kommunerna istället valt att strömlinjeforma sitt arbete efter nationella direktiv. 
    Även om Agenda 21-rörelsen har tappat mycket av det momentum som fanns fram 
till 1996-97, är det min personliga gissning att vi kommer att få se en ny mobilisering 
växa fram igen. Intresset för miljöarbete i samhället tycks följa cykler. Mätningar visar 
att miljöfrågans ställning som samhällsfråga under en lång rad år har försvagats bland 
allmänheten. Sedan 1999 tycks dock denna trend ha vänt. Miljöorganisationerna växer 
åter efter mer än tio års kräftgång. Miljöfrågan rankas idag högre än för några år sedan 
bland människor. Av allt att döma har uppmärksamheten kring klimatförändringar och 
andra akuta miljöproblem också fått föreställningar om att miljöproblemen är på väg att 
lösas på reträtt. Möjligen håller grunden på att läggas för en Agenda 21-rörelsens 
"andra" våg. 
    Här bör det framhållas att användningen av beteckningen Agenda 21 i sig ska ses 
som en underordnad fråga. Det är ett utbrett missförstånd att Agenda 21-arbete är 
någonting som måste vara grundat i FN-dokumentet med samma namn. Ett rimligare 
synsätt är att se på FN-dokumentet som en viktig inspirationskälla, och något som för 
samman alla de lokalsamhällen globalt som arbetar för hållbar utveckling. Samtidigt 
som det på bla. dessa grunder finns goda skäl att hålla fast vid Agenda 21-beteckningen, 
leder denna tyvärr ofta bort uppmärksamheten från Agenda 21-rörelsen som en rörelse 
driven av vissa idéer snarare än av ett visst politiskt dokument. När jag i denna rapport 
använder Agenda 21-beteckningen är det för att det är det vanligaste namnet på 
kommunalt hållbarhetsarbete. I linje därmed beskrivs även Hållbara Robertsfors som en 
Agenda 21-process, trots att detta uttryck inte används av kommunen själv. 
 

1.3 Vad är hållbar utveckling? 
Få begrepp har varit så omdiskuterade och källa till så stor förvirring som hållbar 
utveckling. Det finns ingen anledning att i denna kunskapsöversikt tränga djupare in i 
den vildvuxna begreppsdiskussionen. Dock bör några förtydliganden göras. Målet om 
hållbar utveckling har lanserats mot bakgrund av de globala ekologiska utmaningarna. 
Detta görs t.ex. mycket tydligt i inledningen till den s.k. Brundtlandrapporten från 
1987, som ursprunligen populariserade detta begrepp. Insikten om att de globala 
miljöproblemen inte kan lösas så länge den skeva globala resursfördelningen består - 
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där 20% av världsbefolkningen förbrukar 80% av resurserna - har gjort det naturligt att 
även innefatta en social och ekonomisk dimension i frågan om hållbar utveckling. 
    Detta är grunden.  
    Hur sedan hållbar utveckling ska tolkas som ekologisk, social respektive ekonomisk 
utmaning beror bla. på vilken nivå som avses (lokalt, regionalt, nationellt, 
internationellt), samt platsbundna förhållanden (t.ex. kan innebörden av lokal hållbarhet 
skilja sig avsevärt vid jämförelse av ett svenskt respektive indiskt lokalsamhälle). I 
grunden är det också en fråga om våra värderingar – hur vi t.ex. som enskilda individer 
ser på miljöproblemens natur. Vad som framförallt skapar problem i diskussionen är att 
vissa krafter aktivt försökt omstöpa hållbar utveckling till ett renodlat ekonomiskt mål, 
liktydigt med fortsatt ekonomisk tillväxt. Därmed blir hållbar utveckling i praktiken en 
systembevarande idé, och närmast en fråga om att upprätthålla "business-as-usual". Om 
hållbar utveckling innebär att konservera dagens samhällsstrukturer och 
utvecklingsmodell, kan detta knappast beskrivas som en grundläggande 
samhällsutmaning och vision.  
    Det framställs ofta som positivt att hållbar utveckling rymmer en mångfald 
tolkningsmöjligheter, och att uppifrån fastslagna definitioner tvärtom stryper kreativitet 
och engagemang. Samtidigt som detta är en uppenbar styrka ger mångfalden tolkningar 
också upphov till vissa problem. Viktigast är att de ideologiska konfliktlinjer som 
uppträder i synen på hållbar utveckling alltför sällan ventileras. Låt mig kort illustrera 
detta med några exempel ur den svenska verkligheten: För lobbyorganisationen Svenskt 
näringsliv är hållbar utveckling närmast liktydigt med "business-as-usual", det görs till 
en fråga om att öka den ekonomiska tillväxten och ställer inga närmare krav på 
samhällsförändringar. Den svenska regeringen däremot framställer hållbar utveckling 
som en viktig och mer grundläggande samhällsutmaning, dock menar man att detta mål 
i huvudsak kan nås genom teknikutveckling, innovationer och vissa ekonomiska 
styrmedel (Prop. 1997/98:145 Svenska miljömål). Inom stora delar av Agenda 21-
rörelsen slutligen brukar målet om hållbar utveckling allmänt framställas som en 
djupgående samhällsutmaning som bla. förutsätter livsstilsförändringar och en i grunden 
förändrad syn på utveckling och ekonomi. Här uppfattas i allmänhet också den 
ekonomiska tillväxten som ett mål mer eller mindre tydligt i konflikt med 
hållbarhetsmålet. Min tolkning av hållbar utveckling i rapporten anknyter till de synsätt 
som är tongivande inom Agenda 21-rörelsen (en grundlig problematisering ges i 
Forsberg 2002a). Det är sammanfattningsvis viktigt att både ha i åtanke och aktivt 
uppmärksamma denna typ av ideologiska skiljelinjer i synen på hållbar utveckling. 
    Vilka dimensioner av hållbar utveckling som betonas skiljer sig alltså mellan olika 
aktörer. Den svenska regeringen beskrev t.ex. länge hållbar utveckling som ett renodlat 
miljökoncept, inte minst markerat genom det flitigt använda uttrycket ekologiskt hållbar 
utveckling (Anselm & Hedrén 1998). I allmänheten kan man peka på hur innebörden av 
hållbar utveckling över tid har breddats i debatten. Under senare år har det t.ex. blivit 
vanligare att även inbegripa en demokratidimension respektive kulturell dimension.  

2. Forskning och studier kring hållbar utveckling 
Här presenteras dels en översikt av studier kring lokalt Agenda 21-arbete och dess 
förutsättningar, dels en bredare översikt av litteratur inom området hållbar utveckling 
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(teoretiskt och filosofiskt relevanta arbeten, samt ett urval problematiserande 
samhällsanalyser). 
 

2.1 Agenda 21-studier 
Det finns idag en mångfald studier om lokalt Agenda 21-arbete och dess förutsättningar. 
I princip kan man göra en åtskillnad mellan studier utförda av forskare och studier av 
dem som praktiskt arbetar med Agenda 21 i kommuner, organisationer och centrala 
myndigheter. En rad studier är även utförda i nära samverkan mellan forskare och 
"praktiker". För att bättre åskådliggöra Agenda 21-forskningen föreslås en indelning i 
följande undergrupper:  
(a) Jämförande länderstudier. Syftet med dessa studier är som regel att analysera hur 
nationella särdrag (med avseende på lagstiftning, ekonomiska förhållanden, 
maktdelning mellan olika beslutsnivåer, etc.) påverkar Agenda 21-arbetets villkor i 
olika länder, och vilka lärdomar som då kan göras. 
(b) Enkätstudier. I Sverige har det genomförts ett relativt stort antal enkätbaserade 
studier riktade till större grupper av kommuner, med målet att utreda det lokala Agenda 
21-arbetets villkor.  
(c) Fallstudier. Såväl i Sverige som i andra länder finns exempel på djuplodande studier 
baserade på enskilda kommuner. I vissa fall rör det sig då om forskningsprojekt 
utvecklade i dialog mellan forskare och kommunrepresentanter.  
(d) Allmänna översikter. I Agenda 21-forskningens gränsland befinner sig de 
sammanställningar av goda exempel samt "hinderrapporter" - utförda av 
miljöorganisationer, kommuner och myndigheter - som det vid det här laget har 
publicerats ett stort antal av i Sverige. 

Med utgångspunkt från denna indelning har jag nedan sammanställt exempel på 
läsvärda studier. Sammanställningen är långt ifrån heltäckande - detta skulle ge denna 
en orimlig omfattning - utan inskränker sig till arbeten som jag själv rekommenderar. 
Det kan påpekas att vissa studier relativt snabbt förlorar aktualitet medan andra håller 
sig mer "tidlösa". Urvalet är även gjort med hänsyn till detta. Jag avstår i stort sett från 
hänvisningar till offentliga utredningar och dy. här. För den intresserade hänvisas till 
Annika Nordenstams litteraturöversikt i Lokala investeringsprogram - en förstudie inför 
utvärderingen (Hanberger m.fl. 2002).  
(a) Följande jämförande länderstudier - som samtliga inkluderar Sverige - 
rekommenderas: Nicholas Low m.fl Consuming Cities - The Urban Environment in the 
Global Economy After the Rio Declaration (Routledge, 2000), William Lafferty & 
James Meadowcroft Bringing Rio Home (Oxford University Press, 2000), samt William 
Lafferty & Katarina Eckerberg (red.) From Earth Summit to Local Forum - Studies of 
Local Agenda 21 in Europe (Earthscan, 1998). 
(b) Flertalet existerande enkätstudier har endast tryckts upp i mycket begränsade 
upplagor, många studier har också förlorat sin aktualitet. Vid sidan av renodlade 
forskningsstudier har sådana undersökningar bla. utförts av Naturskyddsföreningen, 
Fältbiologerna, Svenska kommunförbundet samt ungdomsnätverket q2000 (numera 
insomnat). Mer aktuella samt lättare att tillhandahålla är de studier som utförts av ett 
antal statsvetare vid Umeå universitet i samverkan med olika nationella organ. Dessa 
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inkluderar En enkätundersökning - Svenska kommuners arbete med Agenda 21 
(samproducerad med Miljödepartementet och Kommunförbundet, 1999), Lokal Agenda 
21 - En studie av 10 svenska kommuner (med Miljödepartementet och 
Kommunförbundet, 2000), samt Svenska kommuners arbete med Agenda 21 - en 
jämförelse över tid (med Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 2002; detta är 
en uppföljning av den först nämnda enkätstudien).  
(c) Bland fördjupande fallstudier rekommenderas bla. min egen avhandling Lokal 
Agenda 21 för hållbar utveckling - En studie av miljöfrågan i tillväxtsamhället 
(Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 2002); samt Anders Bro m.fl. Grön 
demokrati - Om implementeringen av Agenda 21 i åtta svenska kommuner (Novemus, 
Örebro universitet, 1998). 
(d) För den som vill botanisera bland allmänna Agenda 21-studier rekommenderas ett 
besök på Naturskyddsföreningens hemsida (www.snf.se), eller hemsidan för Hållbara 
Sverige (www.hallbarasverige.se). Bland läsvärda översikter kan bla. nämnas 
Naturskyddsföreningens LIP-studie i  Per Kågesson och Ann-Mari Lidmark Konsten att 
använda 5.4 miljarder - En kritisk granskning av stödet till de lokala 
investeringsprogrammen för hållbar utveckling (1998).  
 
I arbetet med Hållbara Robertsfors kan förstås även andra kommuners Agenda 21-
planer fungera som inspirationskälla. Av de dokument jag själv kommit i kontakt med 
vill jag särskilt rekommendera Sala kommuns kombinerade Agenda 21- och 
översiktsplan (se www.sala.se). Denna plan är utvecklad som ett statligt delfinansierat 
pilotprojekt i bred dialog mellan kommun, invånare och näringsliv.  
 

2.2 Teoretiskt, filosofiskt och samhällsvetenskapligt relevant 
litteratur 
Det finns idag en mycket omfattande filosofiskt och teoretiskt inriktad litteratur kring 
frågan om hållbar utveckling, människans naturrelation, globaliseringens miljöeffekter, 
lokal ekonomi m.m. Trots att denna litteratur inrymmer mycket av substans för lokala 
hållbarhetsprocesser tycks den sällan nå utanför högskolans och miljörörelsens 
domäner. Nedan ges en sammanställning av teoretiskt och filosofiskt orienterade verk 
som jag bedömer relevanta som referenslitteratur eller inspirationskällor i Robertsfors 
arbete. Litteraturen är indelad i olika undergrupper (böcker som återfinns under olika 
rubriker kan trots detta ha nära beröringspunkter med varandra). 
 
Ekofilosofi och grön teori: Det finns en rad olika filosofiska strömningar som på 
ekologisk grund utvecklar alternativa synsätt på samhälle och relationen människa-
miljö, än de som är tongivande i dagens samhälle. Här formuleras utifrån etiska, 
normativa och naturvetenskapliga argument "utkast" till hur ett hållbart samhälle kan 
organiseras, samt enligt vilka normativa riktlinjer det hållbara samhället bör 
förverkligas. Till de mer intressanta och utvecklade riktningarna hör djupekologin och 
bioregionalismen. Djupekologin behandlar bla. etiska riktlinjer för människans 
naturrelation, medan bioregionalismen utvecklar en rad tankar om hur det hållbara 
lokalsamhället kan organiseras. Inom denna litteratur återfinner man mer grundläggande 
resonemang kring flera av Agenda 21-rörelsens tongivande tankegångar. Två 
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översiktliga verk inom djupekologin som varmt rekommenderas är Bill Devalls och 
George Sessions Deep Ecology - Living as if Nature Mattered (Gibbs Smith Publ. 1985) 
samt Wisdom in the Open Air - The Norwegian Roots of Deep Ecology, en antologi 
redigerad av Peter Reed och David Rothenberg (Minnesota Press, 1993). En bra 
bioregionalistisk antologi är Michel Vincent McGinnis Bioregionalism (Routledge, 
1999). Klassisk är annars Kirkpatrick Sales Dwellers in the Land - The Bioregional 
vision (Sierra Club Books, 1985; denna bok kan dock vara lite svår att få tag på då den 
är utgången från förlaget). Andra läsvärda titlar på samma tema är Bringing the Food 
Economy Home – Local Alternatives to Global Agribusiness av Helena Norberg-Hodge, 
Todd Merrifield och Steven Gorelick (Zed Books 2002), samt Localization – A Global 
Manifesto av Colin Hines (Earthscan, 2000). En mycket bra allmän översikt av olika 
idériktningar inom grön teori och filosofi är - trots att den har en del år på nacken - 
slutligen miljöhistorikern Carolyn Merchants Radical Ecology - the Search for a 
Livable World (Routledge, 1992). 
 
Civilisationskritik och angränsande litteratur: Relativt lättläst och samtidigt skarpsinnig 
kritik av dagens utvecklingsmodell - baserad på tillväxt och tekniktilltro - finner man i 
den finländske filosofen Georg Henrik von Wrights Myten om Framsteget (Bonniers, 
1993) samt Vetenskapen och förnuftet (Bonniers, 1987). Ett snarlikt perspektiv 
presenteras i den ekologiska ekonomen Richard Norgaards Development Betrayed - The 
end of progress and a coevolutionary revisioning of the future (Routledge, 1994). 
Mycket intressant, om än lite mer svårläst, är även humanekologen Alf Hornborgs The 
Power of the Machine - Global Inequalities of Economy, Technology, and Environment 
(Altamira, 2001). 
 
Analys av dagens ekonomiska system och ekonomiska tillväxtmodell: Här finns en lång 
rad relevanta verk. Centrala är bla. den f.d. världsbankekonomen Herman Dalys böcker, 
av vilka jag särskilt rekommenderar Beyond Growth - The Economics of Sustainable 
Development (Beacon Press, 1996).  En mycket intressant teoretisk analys ges även i 
Peter Söderbaums Ecological Economics - A Political Economic Approach to 
Environment and Development (Earthscan Publ., 2000). Bland svenska verk 
rekommenderas även Kenneth Hermeles lättlästa Ekonomerna, tillväxten och miljön 
(Carlssons, 1995).  
 
Intressanta koncept och instrument i arbete för hållbar utveckling1: En rad intressanta 
koncept har lanserats för att åskådliggöra miljöutmaningarna, och underlätta 
introduktionen av ekologiskt grundade synsätt på välfärd och utveckling. Här ska 
särskilt nämnas metoden att med s.k. ekologiska fotavtryck illustrera hur stor yta t.ex. en 
enskild individs eller kommuns resursanvändning tar i anspråk. Standardverket är här 
Mathis Wackernagels och William Rees Our Ecological Footprint - Reducing Human 

                                                 
1.Den mycket omfattande litteratur som behandlar frågor om miljöledning lämnas utanför 

detta sammanhang, då den inte är direkt relevant för det övergripande hållbarhetsarbetet i 

Robertsfors.  
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Impact on the Earth (New Society Publ. 1996). Nära relaterat är konceptet rättvist 
miljöutrymme som lanserats av Friends of the Earths holländska gren. Miljöförbundet 
Jordens Vänner har med utgångspunkt från svenska förhållanden låtit publicera några 
intressanta rapporter på detta tema, t.ex. Ställ om för rättvist miljöutrymme - Mål och 
beräkningar för ett hållbart Sverige (Miljöförbundet, 1997). Det tyska 
Wuppertalinstitutet har presenterat ett batteri med tankar om hur ett mer ekoeffektivt 
samhällle kan uppnås, sammanförda under de ofta åberopade koncepten Faktor 4 
respektive Faktor 10. Se särskilt Ernst von Weiszsäcker m.fl. Factor Four - Doubling 
Wealth, Halving Resource Use (Earthscan Publ. 1997). Slutligen har Herman Daly och 
John B. Cobb utvecklat intressanta tankegångar om ett alternativt välfärdsmått till BNP-
måttet i For the Common Good - Redirecting the Economy Toward Community, the 
Environment and a Sustainable Future (Beacon Press, 1989). I detta sammanhang 
rekommenderas även Hazel Hendersons Paradigms in Progress - Life Beyond 
Economics (Berrett-Koehler Publishers, 1995). 
 
Kritisk analys av globaliseringen: Antalet böcker med en kritisk analys av dagens 
ekonomiska globalisering har vuxit närmast explosionsartat under de senaste åren. 
Denna litteratur är här av en uppenbar relevans, då utmaningen om hållbar utveckling i 
hög grad bör ses som en reaktion på icke hållbara följder av denna globalisering. Jag 
väljer emellertid att enbart exemplifiera med ett litet urval titlar:  David C. Korten 
behandlar iniktsfullt den ökade storföretagsmakten till följd av globaliseringen i When 
Corporations Rule the World (Kumarian Press, 1996). Även Naomi Kleins best-seller 
No Logo bör nämnas (Ordfront, 2001). Ägarkoncentration och storföretagsmakt 
behandlas också från ett miljöpolitiskt perspektiv i Richard Welfords Hijacking 
Environmentalism - Corporate Responses to Sustainable Development (Earthscan Publ. 
1997). I Understanding Global Environmental Politics - Domination, Accumulation, 
Resistance (Palgrave, 2001) utvecklar Matthew Paterson en intressant, om än något 
svårläst miljöpolitisk analys av den ekonomiska globaliseringen. Slutligen kan nämnas 
Forum Syds skriftserie Globala Studier som regelbundet presenterar rapporter om 
globaliseringen och dess effekter - av särskilt intresse är bla. Klas Rönnbäcks (red.) 
Ekologisk skuld - ett hinder för utveckling (nr. 13 2002). 
 
Livsstils- och beteendefrågor: Internationellt finns en relativt omfattande 
miljöpsykologisk och miljösociologisk litteratur som fördjupar sig i frågor kring vad 
som styr människans attityder, värderingar samt beteenden - och hur man kan 
åstadkomma förändringar i hållbar riktning. Ett mer lättillgängligt svenskt arbete är 
Anna-Lisa Lindéns Allmänhetens miljöpåverkan - energi, mat, resor och socialt liv 
(Carlssons, 2001). Även Naturvårdsverket har publicerat intressanta rapporter på detta 
tema. 
 
Hållbara system och miljökamp i andra kulturer: Influenser från kulturer som i mindre 
grad än vårt eget samhälle är påverkade av industrialismen kan vara en viktig 
inspirationskälla i dialoger om hållbar utveckling. Bland mer lättlästa böcker på svenska 
rekommenderas - trots att samtliga har en del år på nacken - Helena Norberg-Hodges 
Ladakh - Utveckling med tradition (Naturskyddsföreningen, 1993), Göran Eklöfs och 
Maud Johanssons När påfågeln flyr - Miljökris och miljökamp i Indien (Svalorna, 
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1992), samt SNF:s årsskrift från 1995 Stigfinnare - Vägar till en hållbar utveckling 
(Naturskyddsföreningen). Bland engelskspråkig litteratur rekommenderas bla. Bron 
Raymond Taylors (red.) Ecological Resistance Movements - The global emergence of 
radical and popular environmentalism (State University of New York Press, 1995), 
samt arbeten av Vandana Shiva - viktig förgrundsgestalt för miljörörelser i Syd - t.ex. 
Monocultures of the Mind - Perspectives on Biodiversity and Biotechnology (Zed, 
1993) [två titlar av Shiva är f.n. under utgivande på svenska av Ordfront förlag, 
däribland Water Wars från 2001].  
 
 

3. Hållbarhetsarbetets grundvillkor 
I detta kapitel behandlas faktorer av mer grundläggande betydelse i lokalt 
hållbarhetsarbete. Dessutom diskuteras utgångsläget för Hållbara Robertsfors. 
 

3.1 Eldsjälarna 
Forskning om Agenda 21 i svenska kommuner visar att den enskilt viktigaste faktorn 
för uppkomsten av en mer dynamisk process är förekomsten av eldsjälar (se Forsberg 
2002a, Eckerberg & Forsberg 1998). Här avses då individer drivna av en vision, som 
med stort engagemang samtidigt försöker sprida denna i sin omgivning. Medan andra 
faktorer kan ha en viktig bidragande roll, står och faller processerna med dessa 
eldsjälar. Förekomst respektive frånvaro av eldsjälar är också en viktig orsak till att 
socioekonomiskt snarlika kommuner kan ha mycket skilda ambitioner i sitt Agenda 21-
arbete (aa). 
    I detta avseende tycks Robertsfors kommun ha ett gott utgångsläge. Inom 
projektledningen finns flera starkt dedikerade personer, med både "vågade" idéer och en 
stor portion handlingskraft. Dessutom satsas relativt mycket ideell kraft i kommunen på 
frågor som nära anknyter till målen med Hållbara Robertsfors. Projektledningen har 
också haft stor hjälp av dessa eldsjälars insatser. Ytterligare en styrkefaktor är de 
mycket aktiva byalagen i några samhällen. I t.ex. Sikeå och Överklinten finns redan en 
infrastruktur för utvecklingssatsningar, och förutsättningarna för samverkan mellan 
projektledningen och de lokala bylagen är uppenbarligen goda.  
    Samtidigt finns det också grundläggande problem i kommunen. I vissa delar av 
Robertsfors har avfolkningen framskridit långt, och man kan inte förvänta sig av 
enskilda eldsjälar att de ska kunna vända denna utveckling. Svårigheterna att få igång 
ett brett utvecklingsarbete i dessa delar av kommunen är förstås långt större än på de 
orter där det finns aktiva byalag. En fråga för projektledningen är därför i vilken 
utsträckning man ska lägga sitt arbete på dessa "svårare" delar av kommunen, i relation 
till de kommundelar där man med mindre insatser kan uppnå positiva resultat. Detta i 
sin tur behöver relateras till de övergripande målen för Hållbara Robertsfors (se även 
Utvärdering av Hållbara Robertsfors – Årsrapport 2002). 
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3.2 Socioekonomiska drag 
En kartläggning av de kommuner som tillhör fronten i den svenska Agenda 21-rörelsen 
ger, frånsett eldsjälarnas centrala roll, knapphändigt underlag för slutsatser om vad som 
gör vissa kommuner mer framgångsrika än andra. Här återfinnes städer och 
landsortskommuner, högskoleorter och krisdrabbade kommuner i Norrlands inland. På 
grund av mångfalden av kommuntyper blir det åtminstone på ytan svårt att identifiera 
några tydliga mönster (Forsberg 2002a, Eckerberg & Forsberg 1998). Medan en faktor 
som "landsortsläge" framställs som en fördel i en kommun kan det omvända vara fallet i 
en annan kommun. Skapandet av en framgångsrik process kan därmed inte utgå från 
någon form av standardiserad modell. Det som gör något till en framgångsfaktor tycks 
mer än något annat vara de engagerades förmåga att upptäcka och ta vara på den egna 
kommunens unika förutsättningar (Forsberg 2002a). Att kanske t.o.m. lyckas vända på 
det som framstår som problem, och göra det till en tillgång i arbetet. För att ta ett 
exempel fanns det bland invånarna i en av de kommuner jag följt i mitt 
avhandlingsarbete en mycket negativ självbild av den egna kommunen. Det rådde en 
allmän uppfattning om kommunen som en eftersatt och grå industristad. Ett mål med 
Agenda 21 blev därför att genom miljöarbetet utveckla en starkare och mer positiv lokal 
identitet. Agenda 21-arbetet har också fått denna positiva effekt. Även eldsjälar i 
Robertsfors betonar de möjligheter som finns i kommunen som en grund för ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete. Detta kan illustreras av en intervjuperson som 
summerar: "Här finns hur mycket möjligheter som helst!" 
    En kommuns storlek och läge tycks dock i vissa avseenden påverka Agenda 21-
arbetets förutsättningar. Det är t.ex. ofta lättare att få till stånd ett engagemang bland 
medborgarna i mindre landsortssamhällen än i större tätorter. Orsakerna till detta är 
flera. Viktigast är de ofta starkare banden mellan invånarna i mindre samhällen, och att 
det dessutom brukar finnas en större vana av att självständigt lösa problem på 
landsorten. Detta är sådant som talar till Robertsfors fördel. De intervjuer som 
genomförts i kommunen visar att det i vissa samhällen, t.ex. Sikeå, finns ett starkt 
engagemang för att lösa problem och utveckla bygden. Två intervjupersoner framhåller 
också att det varit betydligt lättare att väcka intresse och engagemang för Hållbara 
Robertsfors i byar som Sikeå och Djäkneboda än i centralorten. Som i andra 
sammanhang står och faller emellertid arbetet med de enskilda eldsjälarnas insatser. I 
just Sikeå betonas dock den allmänna tillgången på personresurser: 
"En 'hållbarhetsfaktor' är blandningen av människor. Vi har akademiker som är duktiga på att skriva, vi 
har traktorförare, osv. I byn finns inget yrkesskråtänkande. Vi ser till byns gemensamma bästa." Sture 
Bäckström 27 maj 2002 
I vissa delar av Robertsfors kommun rapporteras dock om stora svårigheter att väcka ett 
allmänt engagemang för den lokala utvecklingen. Förklaringarna är flera. Det handlar 
ofta om en kombination av att antalet eldsjälar är alltför få, och att det finns en stor 
grupp äldre som av naturliga skäl är svåra att engagera. Det vittnas också om inslag av 
Jantementalitet på vissa håll, och att många människor tenderar att se problem snarare 
än möjligheter kring de tankar som förs fram om hur bygden kan utvecklas. Det senare 
problemet är inte unikt för Robertsfors. Jag har mött liknande uppgifter från många 
andra landsbygdskommuner som arbetar med Agenda 21-frågor. Som en kontrast 
uppger man ofta i städer med hög inflyttning och öppenhet för förändring, att dessa 
förhållanden bidrar till en positiv atmosfär för Agenda 21-arbete. Slutsatsen är därför att 
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Robertsfors landsbygdsläge är något som både kan medföra problem och möjligheter 
för processen.  
    En blixtbelysning av de strukturella problem som Hållbara Robertsfors står inför ger 
dagligvaruhandeln. En viktig förutsättning för en levande landsbygd, men också för att 
minimera onödiga transporter, är tillgången till en butik där människor bor. 
Livsmedelsbutiken är en del av det sociala kitt som håller ihop samhället. Försvinner 
denna försvinner samtidigt också en viktig grund för bygdens långsiktiga överlevnad. I 
Robertsfors har flera landsortsbutiker lagts ned enbart under de senaste åren. Denna 
avveckling sker för övrigt betydligt hastigare än avfolkningen. Det ligger nära till hands 
att sammankoppla detta med att invånarna i ökad grad storhandlar i centralorten eller 
vid de bilköpcentra som Umeå kommun i snabb takt låtit etablera under de senaste åren. 
Det är inte svårt att se de negativa följderna. Bilberoendet förstärks och alternativet att 
handla på storköp flera mil bort förvandlas från ett val till ett tvång. I många svenska 
landsortssamhällen har invånarna valt att själva ta över driften av butiken inför hotet om 
nedläggning. Detta som givetvis förutsätter en grad av köptrohet är möjligen något att ta 
efter även i Robertsfors kommun. Kommunens samverkan med Länsstyrelsen om att 
motverka butiksdöden är under alla förhållanden ett första steg. 
    På gott och ont är Robertsfors också del av den globala ekonomin. Tydligast kommer 
detta till uttryck på industrisidan. Samtidigt som Scandiamants anläggning ger många 
arbetstillfällen i Robertsfors, skapar företagets starka roll i kommunen också en negativ 
beroenderelation med den ständiga faran för att ägarna av lönsamhetsskäl flyttar 
produktionen till någon annan del av världen. Frågan kan ställas om det är hållbart med 
en näringslivsstruktur där ett enskilt företag har en så dominerande roll. 
    Mina egna djupstudier av framgångskommunerna Kungsör, Sala, Trollhättan och 
Örebro - sinsemellan mycket olika kommuner - visar på åtminstone en gemensam 
nämnare. På samtliga av dessa orter har Agenda 21-processerna uppkommit i spåren av 
kristillstånd (p.g.a. växande arbetslöshet, ekonomisk recession, etc.) och krav på lokal 
strukturomvandling. Det strategiska arbetet med hållbar utveckling har här blivit en 
form av räddningsplanka: en strategi för att ge den kommunala utvecklingen ny kraft 
och riktning. Det har därmed funnits en tydlig ekonomisk dimension i processerna, 
vilket också varit en viktig grund för att skapa ett brett politiskt stöd.2 Flera av de 
kommuner som arbetat mest progressivt med hållbar utveckling tillhör f.ö. den svenska 
ekokommunrörelsen, en rörelse där problemtyngda småkommuner i Bergslagen och 
Norrland ursprunligen var starkt tongivande. 
    Ett visst mått av krismentalitet tycks alltså både kunna fungera som en tändande 
gnista och någonting som stärker motivationen i utvecklingsarbetet. De krissymptom 
som finns i Robertsfors kan från den utgångspunkten ses som en tillgång i processen. 
Resultaten av mina intervjuer i kommunen pekar också på att insikten om avfolkning 
och liknande bidrar till en beredvillighet bland många att mobilisera sig för bygdens 
framtid.  
 
 
                                                 

2. Av dessa fyra kommuner gäller detta dock i mindre grad för Örebro än de övriga 

kommunerna (se Forsberg 2002a kap. 5). 
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4. Inriktningar i hållbarhetsprocesser 
 
"Många är besjälade av tanken att vi kan skapa vår egen livsmiljö - både inre och yttre - och inte bara 
konsumera." Sture Bäckström, Sikeå 
 

4.1 Vanliga frågor i lokalt hållbarhetsarbete 
Under 1990-talet beskrevs Agenda 21-rörelsen ofta som en "komposteringsrörelse". 
Bakgrunden var dels att processerna i många kommuner hade en stark inriktning mot 
källsorteringsfrågor, dels att det fanns en allmän orientering mot småskaliga och mindre 
resurskrävande projekt. Denna beskrivning är inte giltig idag. I de kommuner där man 
drog likhetstecken mellan Agenda 21 och kommunal renhållning har Agenda 21-arbetet 
sedan länge insomnat. Den massiva resursförstärkningen i spåren av Lokala 
investeringsprogrammet (se nedan), LIP, har också medverkat till att förändra bilden av 
Agenda 21-rörelsen.  
    När man diskuterar inriktningarna i processer för hållbar utveckling bör man vara 
klar över att gränsdragningarna för vad som är inslag i processen inte alltid är 
självklara. Det tycks t.ex. som att kommuner i många fall har valt att ge en viss 
miljöprofil åt större investeringar som man under alla förhållanden skulle genomföra - 
såsom ombyggnad av bostadsområden eller investeringar i fjärrvärmenät - och då väljer 
att kalla dessa för Agenda 21-projekt. Här kan förstås utsikterna att LIP-finansiera 
dylika satsningar vara en viktig bakgrund (Forsberg 2002a). Vid bedömningar av vilka 
typer av frågor som är mest populära, eller var kommunerna satsar störst resurser, är 
detta således något man bör ha i beaktande. Poängen är inte att det skulle vara 
principiellt fel att beteckna satsningar i processernas gränsland som Agenda 21-projekt, 
utan att man kan få en missvisande bild av dess inriktningar om man alltför okritiskt 
godtar allehanda kommunala investeringar som "Agenda 21-satsningar". 
 
Både min egen forskning och andra studier visar att följande områden tillhör de främst 
prioriterade i den svenska Agenda 21-rörelsen (se t.ex. Edström & Eckerberg 2002): 
•Källsortering. Att källsorteringsfrågor fick ett starkt genomslag under 1990-talet är 
logiskt. Framväxten av Agenda 21-rörelsen sammanföll med genomförandet av den 
nationella producentansvarsreformen. Dessutom finns det av symboliska, pedagogiska 
och praktiska skäl anledning att prioritera källsorteringsfrågor i ett inledande skede. 
Källsorteringen väcker grundläggande frågor om resursanvändning och 
kretsloppsprinciper, och ger ur inlärningssynpunkt en tydligare återkoppling än många 
andra former av miljöarbete. 
•Miljöutbildning inom den kommunala organisationen. Betydelsen av grundläggande 
miljöutbildning betonas i många av de intervjuer jag genomfört i svenska kommuner. På 
kommunala arbetsplatser leder utbildning av personalen i kretsloppstänkande och 
hållbar utveckling som regel till att öka både intresset och acceptensen för miljöarbete 
bland de anställda. Sådan utbildning kan vara avgörande för möjligheterna att skapa ett 
bredare engagemang på en arbetsplats. Av särskild strategisk betydelse är då att 
personer med chefsbefattning genomgår miljöutbildning. 
•Miljöledningsarbete inom kommunal förvaltning. Arbetet med att införa 
miljöledningssystem i kommunal förvaltning blev mer allmänt under senare delen av 
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1990-talet. Relaterat till detta är delvis även arbetet med gröna nyckeltal och 
hållbarhetsindikatorer. I många kommuner är miljöledningsarbetet nu ett centralt inslag 
i Agenda 21-processen. Denna utveckling är dock inte helt oproblematisk. Det är i hög 
grad det visionära inslaget och dialogen som är Agenda 21-processens bränsle. 
Införandet av miljöledningssystem innebär å ena sidan en nödvändig "konsolidering" av 
miljörutiner i den löpande kommunala verksamheten. Om miljöledningsarbetet får en 
mer framträdande roll finns å andra sidan en risk att detta sker till priset av att visioner 
och skapande dialog hamnar i bakgrunden. Utvecklingsdynamiken i processen kan 
m.a.o. hotas om arbetet med hållbar utveckling börjar uppfattas som en administrativ 
och teknisk fråga. Detta är enligt min mening ett argument för att separera det interna 
miljöledningsarbetet från Agenda 21-processen. Sedan ett miljöledningssystem är infört 
på en arbetsplats bör detta tydligt definierar som en del av arbetsplatsens rutiner, och 
inte som ett särskilt Agenda 21-åtagande vid sidan av den löpande verksamheten. 
•Satsningar på ökad ekoeffektivitet inom kommunens tekniska verksamheter och 
ansvarsområden. I ekonomiska termer har investeringarna i ekoeffektiva tekniska 
lösningar varit långt högre prioriterade än något annat område bland svenska 
kommuner. Överlag visar sig också en tendens mot att prioritera miljöanpassning av 
befintliga system, snarare än att utveckla alternativa system grundade på 
kretsloppsprinciper. Till exempel är de resurser som satsats på sol- och vindenergi 
försvinnande små i relation till miljöinvesteringarna i fjärrvärmenät/konventionella 
energislag. 
•Miljöanpassning av den interna verksamheten inom barnomsorg, vård och 
äldreomsorg. I många kommuner är det inom de mjuka verksamheterna som Agenda 21 
fått starkast praktiskt genomslag, främst i form av ett mer aktivt personalengagemang. 
Här utmärker sig särskilt barnomsorgen. Det är i sig inte konstigt om processen får ett 
starkare genomslag inom mjuka verksamhetsområden, givet den betoning av sociala 
värden och underifrånperspektiv som bla. kännetecknar FN:s Agenda 21. 
•Information och dialoginriktade aktiviteter gentemot allmänheten. Insatserna riktade 
mot kommunbefolkningen uppvisar en stor mångfald bland svenska kommuner. I 
princip kan man göra åtskillnad mellan informations- och dialoginriktade verksamheter. 
Det går förstås inte att med några få ord utvärdera resultaten av dessa insatser. Olika 
metoder att nå allmänheten har visat sig mer eller mindre framgångsrika. Huruvida en 
metod fungerar bra eller inte styrs dock även av platsbundna förhållanden. Metoder som 
rimligen är ändamålsenliga på landet – detta gäller bl.a. offentliga möten - kan vara 
mycket svåra att tillämpa i stan. Det är min bedömning att svårigheterna att engagera 
allmänheten visat sig betydligt större än vad många aktiva inom Agenda 21-rörelsen 
föreställde sig när denna samhällsrörelse växte fram under 90-talet. Det finns på det 
hela taget skäl att stärka utbytet mellan kommuner om hur man mer effektivt når ut 
bland de egna medborgarna. 
 

4.2 Andra intressanta Agenda 21-fält 
Det finns anledning att kommentera även andra Agenda 21-inriktningar än ovan 
nämnda. Jag väljer här att ta upp några principiellt intressanta områden (som förvisso 
även kan ha beröringspunkter till de ovan nämnda): 
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Folkhälsa: Från senare delen av 90-talet och framåt har många svenska kommuner 
integrerat folkhälsofrågor i hållbarhetsarbetet. Detta är det tydligaste uttrycket för hur 
den sociala dimensionen av hållbar utveckling fått genomslag i processerna. 
Erfarenheterna har på många håll varit goda, vilket kanske bl.a. bör tillskrivas den 
allmänt ökade mobiliseringen mot växande ohälsa i samhället. Motiven för att integrera 
miljö och sociala mål är starka. Inte minst kan lösningar som tydligt bidrar till att både 
främja folkhälsa och miljö ("vinn vinn"-lösningar) stärka legitimiteten för det samlade 
hållbarhetsarbetet. Mina egna fallstudier visar dock att folkhälsoarbetet inom Agenda 
21 som regel endast har en svag miljöanknytning. Annorlunda uttryckt är det endast 
undantagsvis som arbetet för en bättre miljö blir ett instrument för att främja folkhälsan. 
Folkhälsoarbetet följer snarare mer "traditionella" former, där miljöanknytningen i bästa 
fall är indirekt. Huruvida denna bild är giltig bland landets kommuner i allmänhet är 
däremot oklart. Man kan dock dra en parallell till tendensen bland framförallt 
glesbygdskommuner att nedtona miljöns roll i Agenda 21-arbetet, och istället prioritera 
ekonomisk utveckling samt landsbygdsutveckling. Utmaningen att tydligare 
sammankoppla miljöarbete och sociala mål skulle från den utgångspunkten kunna 
fungera som ett inslag i profileringen av Hållbara Robertsfors. 
Målet att utveckla den lokala ekonomin: Detta är också en viktig fråga i relativt många 
kommuners Agenda 21-arbete - jag har dock valt att behandla detta ämne mer utförligt i 
kap. 7.2. 
Utbyte med lokalsamhällen i andra länder: Detta är ett relativt vanligt fenomen i lokalt 
Agenda 21-arbete, i de allra flesta fall handlar det då om samarbeten med kommuner i 
Baltikum och Polen. Kontakterna mot Östeuropa har ofta varit mer inriktade mot 
bistånd än kunskapsutbyte, och i många fall utgått från redan etablerade 
vänortskontakter. Få kommuner har däremot utvecklat någon form av samverkan med 
lokalsamhällen i tredje världen. I ett arbete för hållbar utveckling är det naturligt att 
hämta intryck från andra kulturer. Främst då kanske kulturer som inte är lika präglade 
av den industriella utvecklingsmodell som skapat dagens miljöproblem. Detta är ett 
argument för att utveckla kontakter med lokalsamhällen i Syd, men kanske också olika 
naturfolk. Sådana kontakter har tagit form i enskilda kommuner, och under senare tid 
även i Robertsfors. Även detta är ett område som skulle kunna bidra till Robertsfors 
profil som modellkommun för hållbar utveckling. I sammanhanget bör också nämnas 
Robertsfors långvariga arbete med vänortskontakter, av kommunchefen omnämnd som 
en av kommunens viktigaste styrkefaktorer (Intervju 27 maj 2002). 
Att formulera lokala reduktionsmål för utsläpp och resursanvädning: För att visa att 
man tar ansvar för regionala och globala miljöproblem har vissa kommuner antagit 
reduktionsmål för miljöfarliga utsläpp, energianvändning m.m. Erfarenheterna av detta 
är blandade. Ofta möter dock sådana ansatser problem. Ett vanligt sådant är att man helt 
enkelt saknar en ordentlig kartläggning av utsläpp/resursanvändning, vilket knappast 
underlättar möjligheten att följa upp målen. Målen är dessutom sällan ordentligt 
förankrade inom den kommunala organisationen och den övriga kommunen (i de fall 
det rör sig om mål som avser hela kommunen och inte bara förvaltningen). Slutligen 
kan dylik målformulering bidra till en mer strömlinjeformad process, där 
underifråninitiativ inte tillåts bli lika framträdande. Mot detta ställs uppgifter bland 
representanter för kommuner som använt denna typ av ansatser, om att konkreta mål 
kan fungera som en sporre i processen (Forsberg 2002a kap. 6). Det finns skäl att inom 



 

 

 

17

 

Hållbara Robertsfors överväga under vilka former man avser att bryta ner de nationella 
miljömålen till lokala förhållanden. 
    Allt fler kommuner har under senare år formulerat särskilda klimatåtaganden. I 
sammanhanget kan nämnas att det sedan ett tiotal år tillbaka finns olika klimatnätverk 
bland europeiska lokalsamhällen, grundade på gemensamma åtaganden om att minska 
utsläppen av växthusgaser. En kartläggning av Naturskyddsdföreningen visar att de 
svenska kommunernas klimatmål sammantagna är betydligt mer långtgående än 
regeringens. Det kan också antas att kommunerna i växande grad kommer att ställas 
inför kravet att utarbeta klimatpolitiska strategier. Det nya 
klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) visar även att statsmakten uppmuntrar en sådan 
utveckling. I nuläget framstår det som oklart hur klimatfrågan ska hanteras inom ramen 
för Hållbara Robertsfors. Sannolikt skulle kommunen ha en del att lära av kontakter 
med kommuner som arbetat mer aktivt med dessa frågor, tex. Växjö, Trollhättan och 
Övertorneå.  
 

4.3 Strategiska överväganden kring processens inriktningar 
Det är av central betydelse att processen är tydligt integrerad med kommunens 
ekonomiska utvecklingsstrategier. Detta kan tyckas som ett självklart påpekande då 
arbete för hållbar utveckling rimligen även måste inbegripa ekonomiska 
utvecklingsmål. Ett utbrett problem är dock att hållbarhetsarbetet är frikopplat från 
kommunernas ekonomiska utvecklingsplaner, och att man lokalt saknar en klar bild av 
hur dessa förhåller sig till varandra. Även ur legitimitetssynpunkt kan man framhålla 
betydelsen av att processen inte blir alltför hårt inriktad på miljöfrågan som en isolerad 
frågeställning. Genom att framhäva processens möjligheter i främjandet av den 
ekonomiska utvecklingen lokalt, ökar vanligtvis också möjligheten att vinna ett bredare 
stöd. 
    Det finns inga tecken på att processer skulle ha lättare att överleva i kommuner som 
väljer att inrikta sig mot enskilda profilfrågor/nischsatsningar, än på orter där de bygger 
på bredare ansatser och en större mångfald aktiviteter. Att utveckla vissa profilfrågor 
kan dock visa sig positivt i kommuner som likt Robertsfors arbetar för en bred och 
mångsidig process. Utvecklingen av profilfrågor bör dock vara genomtänkt och väl 
förankrad, det finns tämligen gott om exempel på hur sådana satsningar misslyckats. I 
den mån kommunen väljer att aktivt marknadsföra vissa profilfrågor utåt bör man 
förstås också ta i beaktande i vilken grad andra kommuner redan har skapat sig ett namn 
inom aktuella områden. 
    Kanske särskilt lämpliga som profilfrågor är satsningar som kan bidra till att stärka 
den lokala identiteten, och som invånarna dessutom känner stolthet över utåt. Sådana 
satsningar får rimligen positiva följder för processen i dess helhet. Ett utmärkt exempel 
på detta är det målmedvetna arbetet med att utveckla hagmarkslandskap och arbete med 
biologisk mångfald i Kungsörs kommun. Detta är en satsning som blivit känd utanför 
landets gränser, och som invånarna känner betydande stolthet över. I jämförelse kan 
satsningar på t.ex. spjutspetskompetens inom miljöteknik däremot vara svårare att skapa 
ett bredare folkligt intresse och engagemang för (jfr Forsberg 2002a kap. 5).  
    Genomförandet av hållbarhetsvisioner vilar på framväxten av ett brett engagemang 
bland invånare, företag, föreningar, etc. Här kan man skilja mellan engagemang som 



 

 

 

18

 

sker i samverkan med den kommunala förvaltningen, och självständiga initiativ bland 
invånare och andra aktörer. I båda fallen har kommunen förstås en viktig roll som 
inspiratör m.m. Ett av de fyra "benen" i arbetet med att skapa det hållbara Robertsfors är 
målet att stärka den lokala demokratin. Förhållandevis få svenska kommuner har gjort 
demokratifrågor till ett mer centralt inslag i sitt hållbarhetsarbete.3 På så vis är 
satsningen på demokratifrågor något som kan bidra till bilden av Robertsfors som 
modellkommun.  
    I ett projekt som Hållbara Robertsfors är det viktigt att inte underskatta det motstånd 
till förändring som på många sätt kommer till uttryck i dagens samhälle. Inte minst finns 
det starka kommersiella krafter med föga intresse av en utveckling där människor 
minskar sin konsumtion och resursanvändning. Viljan att förändra invanda beteenden är 
i allmänhet också ganska låg bland människor, även i de fall det finns en insikt om 
miljöhotens samband med våra levnadsmönster (Lindén 2001, Forsberg 2002a). Det är 
därför ingen tillfällighet att de kommuner som aktivt försökt uppmärksamma 
konsumtions- och livsstilsfrågor inom Agenda 21-arbetet, som regel fått ett mycket 
svagt gehör bland befolkningen. 
    En strategiskt viktig fråga i en satsning som Hållbara Robertsfors är mot denna 
bakgrund huruvida man aktivt bör undvika inslag som är svårare att vinna acceptens för 
i rådande samhällsklimat, eller rentav bör bejaka "tuffare" utmaningar som ett led i att 
bli den modellkommun som är ett uttalat mål med projektet. Det finns förstås inget 
egenvärde i att söka svårigheter. Även mer radikala satsningar inleds rimligen med 
sådana insatser som är lättare att genomföra. Här kan målet att fasa ut all 
fossilbränsleanvändning i Växjö kommun tjäna som exempel. Trots att Växjö inte är 
den enda kommun som antagit detta mål, finns det förmodligen ingen annan svensk 
Agenda 21-satsning som fått lika mycket uppmärksamhet. Orsaken bör dels sökas i att 
kommunen själv aktivt har marknadsfört detta mål utåt, dels i att man med statistik 
kunnat visa på en relativt kraftig minskning av koldioxidutsläppen sedan början av 
1990-talet. Synar man kommunen närmare visar det sig att huvuddelen av denna 
reduktion sammanhänger med att man har bytt energikälla i fjärrvärmenätet. Däremot 
har kommunen inte ägnat någon större kraft åt de långt mer kontroversiella och för 
klimatförändringarna viktigare utsläppen från transporter. Växjös marknadsföring av sin 
klimatpolitik kan dock visa sig värdefull i processen med att medvetandegöra den egna 
befolkningen, och därmed skapa en ökad acceptens för åtgärder som även påverkar den 
enskilde individens livsstil.  
 

                                                 
3 Man kan visserligen peka på hur många kommuner i ord och handling betonat underifrånperspektivet i 

den lokala hållbarhetsprocessen. Till grund ligger dock ofta en mer instrumentell syn på 

medborgarmedverkan, där invånarnas engagemang betonas p.g.a. att hållbar utveckling inte kan 

åstadkommas enbart genom den kommunala administrationens insatser. Detta märks kanske tydligast på 

att utvecklingen av dialogformer m.m. vanligtvis endast kopplas samman med arbetet för hållbar 

utveckling. I Hållbara Robertsfors framställs däremot demokratiutvecklingen som ett självständigt värde, 

och någonting att främja alldeles oavsett dess roll i skapandet av lokal hållbarhet.  
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5. Organisering, initiativ och ledarskap 
 

5.1 Organisering och samordning 
Valet av institutionella lösningar i ett hållbarhetsarbete måste självfallet utgå från den 
enskilda kommunens särskilda förutsättningar. En översikt visar också att svenska 
kommuner uppvisar en stor fantasirikedom vid inrättandet av Agenda 21-institutioner. 
Det finns dock vissa faktorer som är av mer allmängiltig betydelse: 

Betydelsen av att samordningen har en formell länkning till kommunstyrelsen är 
något som ofta betonas. Av operativa, praktiska och symboliska skäl bör 
utvecklingsarbetet vara kopplat till kommunledningen, och inte underställt en 
facknämnd. 

Ett vanligt problem även i kommuner med höga miljöambitioner är 
underfinansieringen av den strategiskt viktiga samordningsfunktionen. Medan 
kommuner i många fall satsar mångmiljonbelopp på tekniska miljöinvesteringar är 
samordningsresurserna som regel starkt eftersatta. Detta är förödande för möjligheterna 
att utveckla processen. Samordningen är processens hjärta. Samordnarnas mångsidiga 
roll innefattar bla. att väcka nya initiativ, ingjuta inspiration, sammanföra aktörer, samt 
att sköta omvärldsbevakning. En fördel i Robertsfors jämfört med många andra 
kommuner är att projektsamordningen består av tre personer, i mindre kommuner är det 
annars ovanligt med mer än en samordnartjänst. Detta innebär förstås en mindre utsatt 
situation än om man sitter som ensam tjänsteman med ansvar för kommunens 
framtidsarbete. Trots detta är det viktigt att betona betydelsen av en stödjande 
infrastruktur runt samordnarna. Det är vanligt att samordningen i praktiken blir en fri 
satellit i förvaltningsorganisationen, vars arbete alltså inte är närmare integrerat med de 
olika förvaltningarna. Något som ökar denna risk i Robertsfors är att 
projektsamordnarna rent fysiskt sitter en bra bit från kommunhuset.  
 

5.2 Betydelsen av samsyn och politiskt ledarskap 
Ett vanligt problem gäller relationen mellan politiska styrgrupper och det operativa 
arbete som utförs av tjänstemän. Ofta har de politiska styrgrupperna en alltför svag 
ställning i den politiska organisationen, för att kunna bli en mer aktivt påverkande kraft 
i kommunpolitiken. I många fall har också representanterna i dessa grupper ett 
begränsat intresse (alt. begränsat med tid) av att engagera sig. Resultatet blir att 
projektutvecklingen framförallt sker på tjänstemannanivå, och att dialogen mellan 
tjänstemän och politiker haltar. För att projektet ska få rimliga förutsättningar att 
utvecklas är det därför utomordentligt angeläget att de politiska styrgrupperna är 
sammansatta av representanter som är beredda att prioritera detta arbete, och där 
åtminstone vissa ledamöter har en stark position i kommunpolitiken i stort. 
    Det är även viktigt att projektansvariga tjänstemän och den politiska ledningen har en 
någorlunda väl överensstämmande uppfattning om målen med projektet. Frånvaro av 
politiskt ledarskap är ett utbrett problem bland kommuner som arbetar med Agenda 21. 
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Så länge man arbetar med frågor av mer småskalig och icke-kontroversiell natur 
behöver detta inte nödvändigtvis skapa problem. I längden är det dock knappast möjligt 
att upprätthålla momentum i en samhällsomdanande process, om inte den politiska 
ledningen är en aktiv kraft i utvecklingen av visioner och konkreta satsningar. Mycket 
talar för att den avmattning som kan konstateras i många kommuners Agenda 21-arbete, 
till stor del har sin grund i att den politiska ledningen haft betydligt mer blygsamma 
anspråk på processen än projektansvariga tjänstemän. Mina egna studier visar att 
kommunpolitiker ofta tenderar att se på hållbar utveckling som en teknisk utmaning, 
och Agenda 21 som en motor i främjandet av den lokala ekonomiska utvecklingen. 
Samordnarna och de drivande eldsjälarna bakom processen har ofta en långt mer 
genomgripande vision, där hållbar utveckling blir en fråga om att förändra 
befolkningens livsstilsmönster samt att ompröva synen på utveckling, välfärd och 
livskvalitet.  
    Betydelsen av ett aktivt politiskt ledarskap ökar alltså i takt med processens 
fördjupning. Annorlunda uttryckt blir det politiska engagemanget viktigare ju mer 
projektet närmar sig frågor som synliggör politiska målkonflikter eller nödvändiggör en 
bred demokratisk dialog. Att det finns en projektadministration med flera tjänstemän är 
ingen garanti för processens utveckling. En av de kommuner som analyseras i min 
doktorsavhandling hade en hel stab med Agenda 21-tjänstemän.Bristande politiskt 
initiativ i denna kommun urholkade emellertid tjänstemännens möjlighet att utveckla 
arbetet, vilket i växande grad också ledde till konflikter och att flera av tjänstemännen 
efterhand lämnade processen. På sikt står och faller alltså Hållbara Robertsfors med 
viljan bland kommunpolitikerna att driva på projektet, och inte minst att aktivt stödja de 
projektansvariga tjänstemännens arbete.  
    Det finns således goda skäl att även i Robertsfors ställa frågan hur man kan undvika 
en avmattning i processen av politiskt relaterade skäl. Intervjupersoner hävdar att ett 
bristande politiskt intresse för frågor om hållbar utveckling var kännetecknande innan 
Hållbara Robertsfors lanserades, men att projektledningens aktiva insatser markant 
förändrat denna bild. Idag finns det ett tydligt politiskt intresse, somliga hävdar dock att 
det alltjämt saknas aktivt drivande och initiativtagande politiker i processen. Att 
uppbackningen från kommunens politiska ledning för närvarande är god är ingen 
garanti för att Robertsfors inte på sikt hamnar i en situation med minskat politiskt stöd, 
som skett i så många andra kommuner. Framväxten av ett politiskt ledarskap bygger 
förstås på att politikerna själva tar detta ansvar. Intresset bland kommunpolitikerna kan 
dock stärkas genom återkommande dialogmöten och utbildningsdagar riktade till de 
förtroendevalda. Det är också av central betydelse att det finns en bred acceptens och 
kunskap om projektet inom hela politikerkåren. I sammanhanget bör man också 
framhålla betydelsen av en stark dialog mellan projektets operativa ledning och de 
förtroendevalda.  
    Det handlar även om att komma bortom den "projektmentalitet" som så ofta 
kännetecknar Agenda 21-arbete. Med detta avser jag föreställningen att man arbetar 
med ett tillfälligt projekt snarare än en mycket långsiktig process vars mål och innehåll 
gradvis omprövas. Projektet Hållbara Robertsfors löper visserligen bara under fem år - 
kommunen framställer dock processen för hållbar utveckling som ett mycket långsiktigt 
åtagande. De bedömningar som här redovisas bygger också på den senare 
utgångspunkten. Det ligger i sakens natur att entusiasmen är större i ett inledningsskede 
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än efter 5-10 år. Målet att bibehålla den inspiration och dynamik som finns i 
upptaktsfasen har inte heller någon universallösning. En bland andra lösningar kan dock 
vara att aktivt arbeta för att förnya projektsamordningen. Därmed kan man undvika det 
utbredda problemet med att samma individer arbetar med processen under flera år, och 
att det saknas efterträdare när dessa så småningom lämnar denna. En annan möjlig 
lösning är att tydligt identifiera kvalitativt åtskilda faser i processen, för att därigenom 
lättare inspirera till nytändning. Ytterligare en möjlighet är att i högre grad kanalisera 
processen genom parallella delprojekt som i princip lever sitt eget liv, och där Hållbara 
Robertsfors då får rollen av ett sammanhållande paraply. Denna metod kännetecknar 
bla. Agenda 21-processen i Örebro, och är en bidragande anledning till att kommunen 
under mycket lång tid kunnat hålla en hög profil i sitt arbete med hållbar utveckling. 
 
 

6. Nationell styrning och omvärldspåverkan som tillgång och 
problem 
 

6.1 Nationella stödinsatser 
Exempel från många kommuner visar att nationella stödinsatser i sig inte är ett villkor 
för framväxten av hållbarhetsprocesser. Däremot har sådana insatser en viktig roll för 
att möjliggöra satsningar som annars troligen inte skulle komma till stånd. Särskilt i 
kommuner där Agenda 21 inte åtnjuter någon stark politisk legitimitet kan nationella 
stödinsatser vara viktiga för att stärka frågornas status. 
    Det helt dominerande stödprogrammet under senare år är det Lokala 
investeringsprogrammet, en mångmiljardsatsning på lokala miljöinvesteringar. LIP som 
lanserades 1997 bygger på samfinansiering av miljöprojekt mellan stat och kommun. 
Av begripliga skäl har reaktionerna på LIP i huvudsak varit positiva bland Agenda 21-
verksamma i kommuner som fått LIP-stöd (se t.ex. Edström & Eckerberg 2002 s19ff; 
alla svenska kommuner har emellertid inte fått LIP-stöd). LIP har dock även mött kritik. 
Inledningsvis var programmet hårt inriktat mot investeringar som beräknades skapa 
många nya arbetstillfällen, och kritiker menade att programmet snarare var en förtäckt 
form av arbetsmarknadspolitik där frågan om projektens miljönytta kom i andra hand. 
Den ensidiga inriktningen på teknikinvesteringar har även ifrågasatts. De resurser som 
satsats på att direkt stärka den lokala dialogen om hållbar utveckling - eller att 
åstadkomma beteendeförändringar bland människor - är försumbara. Dessa två centrala 
grundpelare i lokalt Agenda 21-arbete har således inte främjats genom LIP. Det 
tidskrävande arbetet med att utveckla LIP-ansökningar har också inneburit att Agenda 
21-samordnare ofta tvingats nedprioritera andra viktiga åtaganden, då inte minst 
medborgardialogen. LIP kan således leda till "undanträngningseffekter" i 
hållbarhetsprocesser (Forsberg 2002a kap. 9). 
    Omfattande nationella stödprogram tycks dock vara en verklighet som kommunerna 
även fortsättningsvis har att förhålla sig till. År 2002 har LIP gått upp i det nya 
Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp. En viktig strategisk fråga för Robertsfors är 
därför i vilken grad Hållbara Robertsfors kan dra nytta av nationella program som 
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Klimp, och i vilken utsträckning sådana program ska tillåtas påverka projektets 
allmänna inriktningar. 
 

6.2 Kommuner i strukturernas våld 
Resultaten av min doktorsavhandling pekar mot att svenska kommuner har ett relativt 
stort handlingsutrymme att genomföra en politik för hållbar utveckling - en politik som 
i grundläggande avseenden kan spegla en annan syn på utveckling och välfärd än vad 
som i allmänhet främjas i dagens marknadsekonomiska tillväxtsamhälle (Forsberg 
2002a kap. 9). Lika sant är dock att rådande samhällsstrukturer medför problem av 
många slag. Intervjupersoner i Robertsfors ger en rad exempel på vad de ser som 
systemfel, och hur strukturella förhållanden försvårar möjligheten av lokal hållbarhet. 
Flera exempel gäller jordbruket. Krister Sahlsten, lantbrukare i Åkullsjön, hävdar t.ex.: 
"Det behövs inga fler jordbruksreformer, utan snarare jordreformer.  Vem som helst ska kunna bruka 
jord som ligger för fäfot. De som äger mark runtomkring bor som regel inte här. Det har inte varit någon 
inflyttning alls sedan vi flyttade hit för 21 år sedan." (Intervju 27 maj 2002) 
Det är av uppenbara skäl avgörande att den nationella politiken drar i samma riktning 
som i kommunen. Lokalt arbete för hållbar utveckling undergräves effektivt om 
statsmakten sänder ut signaler som är i konflikt med de mål man arbetar med lokalt. 
    Stundtals har man mer aktivt från nationellt håll betonat vikten av att prioritera 
hållbar utveckling. Detta var t.ex. fallet i samband med Riokonferensen liksom när den 
dåvarande borgerliga regeringen snart därefter presenterade sin kretsloppsproposition. 
Ännu tydligare markerades detta när Göran Persson som nybliven regeringschef gjorde 
sina utspel om att skapa det Gröna folkhemmet, med visionen om Sverige som ett 
föregångsland i omställningen till hållbar utveckling. Det är däremot knappast en 
överdrift att hävda att frågan om hållbar utveckling satts på undantag under de senaste 
åren. Istället har målet att på kort sikt leverera ökad ekonomisk tillväxt betonats starkare 
än kanske någonsin tidigare. Som led i tillväxtpolitiken lanseras också satsningar som 
mer eller mindre tydligt är i konflikt med målet om hållbar utveckling. Det handlar här 
t.ex. om byggandet av nya motorvägar (vilket forskningen entydigt visar genererar ökad 
trafik), utbyggnad av flygplatser, och politiska utspel och satsningar som direkt eller 
indirekt syftar till att få människor att öka sin konsumtion och resursanvändning. 
Mycket talar för att detta är en viktig bakgrund till problemen med att fördjupa Agenda 
21-arbetet i många kommuner (Forsberg 2002a, Eckerberg & Brundin 2000). Den fråga 
som naturligen infinner sig är hur man i ett lokalt utvecklingsarbete ska kunna vinna 
stöd för tankar om att öka resurshushållning och minska överkonsumtionen bland 
invånarna, om regering och politiska partier nationellt verkar för motsatta ideal. 
    Detta är en kritisk fråga för framtiden. I det kortare perspektivet kan man lokalt 
genomföra många typer av miljösatsningar som inte är i direkt konflikt med nationella 
politiska prioriteringar. Sedan man vunnit de "lätta segrarna" och gradvis ger sig i kast 
med mål som bygger på mer grundläggande samhällsförändringar, är det dock troligt att 
faktiska konfliktlinjer mellan nationell och lokal politik framträder tydligare.  
    En fråga som redan i många kommuner synliggjort denna konflikt avser regelverken 
för offentlig upphandling. Ett centralt inslag i kommunalt Agenda 21-arbete har varit 
målet att på miljömässiga grunder stärka upphandlingen av lokalt producerade 
livsmedel. Detta försvåras dock avsevärt av EU:s regelverk, som är styrande för 
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kommunerna vid större upphandling. I dessa regleringar finns inga miljödirektiv 
inskrivna, den enda parameter som tillmäts betydelse är varans pris. Bakgrunden är 
EU:s övergripande ideologiska orientering mot ekonomisk tillväxt och fri konkurrens på 
den "inre marknaden". Kommuner kan därmed ställas inför situationen att man i strid 
med sina miljömål t.ex. tvingas köpa rotfrukter från Sydeuropa istället för av lokala 
producenter. En bland andra möjliga lösningar skulle kunna vara att stärka 
subsidiaritetsprincipen inom europeisk miljöpolitik. Tills vidare kan dock kommuner 
kringgå dessa regler indirekt, genom att ställa mycket precisa krav på de varor man 
upphandlar. 
 
 

7. Hållbar utveckling som ekonomisk vision - konfliktpunkter 
och möjligheter 
 

7.1 Konflikten Hållbar utveckling - Ekonomisk tillväxt 
Det mest grundläggande problemet i lokala hållbarhetsprocesser gäller konflikten 
mellan å ena sidan långsiktiga hållbarhetsideal, och å andra sidan tillväxtrelaterad 
politik i kommunerna. Frågan om möjligheten av att förena tillväxt och miljöhänsyn har 
varit föremål för omfattande diskussion. Även om det i princip är möjligt att förbättra 
miljötillståndet i en tillväxtekonomi visar dagens verklighet att dessa mål i praktiken 
står i mer eller mindre systematisk konflikt till varandra (Redclift 1996, Martin 1998, 
Forsberg 2002a). Detta tycks vara lika giltigt på den kommunala nivån som nationellt. 
    Vad avses då med tillväxtrelaterad politik? I korthet handlar det om politiska initiativ 
som direkt eller indirekt syftar till att stimulera det övergripande tillväxtmålet. Ett 
politikområde som särskilt väl synliggör konflikten mellan tillväxtmål och hållbar 
utveckling är transportpolitiken. Transportinfrastrukturena har en viktig roll i 
främjandet av den ekonomiska tillväxten i allmänhet. Samtidigt är den växande 
bilismen den enskilt viktigaste källan bakom flera av dagens stora miljöproblem. Ur den 
synpunkten är det naturligt att konflikten mellan kommunala hållbarhetsmål och 
tillväxtpolitik särskilt ofta möts i just transportfrågorna. Vad gäller styrkerelationerna 
mellan dessa mål är tendensen tydlig. Även i kommuner med en radikal agenda för 
hållbar utveckling visar sig kommunledningarna ofta benägna att offra miljömålen till 
förmån för nya motorvägssatsningar och förbifarter, vilka erfarenhetsmässigt genererar 
ökad trafik och därmed ökad miljöbelastning. En tydlig tendens som visar sig i mina 
egna fallstudier är att man från kommunalt håll kan vara beredd att satsa offensivt på 
hållbar utveckling så länge inte mer vitala tillväxtintressen hotas (Forsberg 2002a kap. 
8-9). Detta är problematiskt. För så länge det inte finns en vilja att prioritera det 
långsiktiga miljöintresset före kortsiktig tillväxt i mer avgörande konfliktsituationer 
kommer vi inte heller att komma till rätta med den mer grundläggande dynamik i 
dagens tillväxtsamhälle som genererar gradvis förvärrade miljöproblem (Forsberg & 
Hagberg 2002). Även om samhället genomför mängder av åtgärder för en bättre miljö 
är miljöpolitiken likafullt underställd tillväxtpolitikens villkor.  
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    Frågan om relationen mellan hållbarhetspolitik och ekonomisk politik är nödvändig 
att aktivt uppmärksamma om hållbarhetsarbetet ska kunna utvecklas även på längre sikt. 
Ett fåtal svenska kommuner har visserligen fattat beslut om att prioritera miljöintresset i 
konfliktsituationer mellan miljö och ekonomi. I nuläget finns dock sannolikt ingen 
svensk kommun som i konflikten mellan miljö- och tillväxtintressen i praktiken mer 
konsekvent tar ställning för miljö och hållbar utveckling. Det tycks på det hela taget 
vara ytterst få kommuner som aktivt problematiserar motsättningar mellan miljö- och 
tillväxtmål. Detta innebär en låsning i ett hållbarhetsarbete.  
 

7.2 Den lokala ekonomin som hållbarhetsfaktor 
Samtidigt som internationaliseringen framskrider inom snart sagt alla områden, 
uppmärksammas också i växande grad den lokala nivåns betydelse som grund för 
samhällsarbetet med hållbar utveckling. Det är inte heller svårt att identifiera faktiska 
konflikter mellan rådande ekonomiska globaliseringsprocesser, och förväntningarna på 
den roll som lokalsamhällen ska spela i ett framtida hållbart samhälle. Trots detta är det 
viktigt att betona att en stärkt roll för lokalsamhället mycket väl kan vara förenlig med 
internationalisering och ökad öppenhet. Det hållbara samhället bör rimligen bygga på 
komplementära relationer mellan olika nivåer (Forsberg 2002b). I ökad utsträckning 
importerar vi äpplen från Nya Zeeland, källvatten och läsk från Kontinenten, bake-of 
bröd och yogurt från Frankrike, chips från USA. Detta är exempel på sådan produktion 
som det finns goda förutsättningar att organisera lokalt eller inom landet, och där man 
kan resa starka miljömässiga invändningar mot rådande utveckling med ständigt ökade 
fjärrtransporter. I många andra sammanhang kan förstås omvärldshandel även vara 
motiverad i ett ”hållbart” samhälle.  
    En viktig grund i det hållbara samhällsbygget är under alla förhållanden att stärka de 
ekonomiska banden i närregionen. Detta brukar sammanfattas under namn som "stad 
land-samverkan" och "lokal ekonomi". Det ligger en avsevärd politisk och ekonomisk 
sprängkraft i dessa tankegångar om de skulle börja vinna ett bredare gehör i 
lokalsamhällena. Ty även om detta inte alltid är uttalat handlar det ytterst om att främja 
en alternativ ekonomisk utvecklingsmodell. Omvänt uttrycker sådana idéer ett 
omprövande av rådande utvecklingsmodell baserad på tillväxt, frihandel och 
globalisering. Skälen till varför utvecklingen av den lokala ekonomin bedöms så viktig 
brukar dock sällan sammanfattas. Enligt min egen mening är det relevant att skilja 
mellan tre motiv: ett naturvetenskapligt, ett samhällsekonomiskt samt ett filosofiskt 
färgat motiv som handlar om vår naturrelation. Låt oss betrakta vart och ett av dessa: 
1. Det naturvetenskapliga motivet. De naturens lagar som utgör grund för allt liv är icke 
förhandlingsbara. Det moderna samhället förbrukar dock i snabb takt den energi som 
med hjälp av fotosyntesen byggts upp under hundratals miljoner år. Sedan 
industrialismens genombrott har vi inrättat ett samhälle som bygger på att vi exploaterar 
ändliga råvaror från ekosystemet och lämnar lågvärdigt avfall efter oss. Från denna 
utgångspunkt är utmaningen att ersätta dagens linjära flöden med cirkulära. Då grunden 
för ett kretsloppstänkande är att vi återför de resurser som vi tar ut ur ekosystemet, blir 
det också mest rationellt att eftersträva lokala och småskaliga kretsloppslösningar. Detta 
minimerar onödigt resursslöseri och skapar förutsättningar för ett bruk av ekosystemet 
som är anpassat efter lokala förhållanden. Exemplen på hur dagens ekonomiska system 
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åsidosätter naturens kretsloppsprinciper - genom främjande av storskaliga och likriktade 
produktionsmetoder, uppmuntran av fjärrtransporter etc. - är otaliga. Det svenska 
jordbruket är belysande. Många gårdar är t.ex. hårt inriktade på köttproduktion, och 
saknar egna arealer att sprida gödsel och urin från djuren. Utfordringen sker numera i 
stor utsträckning med sojaprotein odlad i Sydamerika. Detta system leder till 
miljöbelastande fjärrtransporter och undergräver förutsättningarna för fungerande 
kretslopp - baserat på växelbruk, balans mellan marktillgång och djurtäthet, samt 
återföring av näringsämnen - såväl i det latinamerikanska som i det svenska jordbruket.  
2. Det samhällsekonomiska motivet. I en omställning till hållbar utveckling finns det 
övertygande samhällsekonomiska motiv att verka för stärkta ekonomiska band i 
närregionen. Om transportnäringen betalade sina faktiska miljökostnader skulle 
sannolikt en stor del av världshandeln upphöra. Det är uppenbart att en mycket stor del 
av dagens transportvolymer inte går att försvara miljömässigt. Dessutom kan man peka 
på hur nuvarande handelsordning leder till en rad systemfel, t.ex.: (a) 
utvecklingsländers jordbruksproduktion är i många fall inriktad på export till den rika 
världen snarare än att föda den egna befolkningen, (b) ensidig jordbruksproduktion för 
exportmarknader leder på många håll till markförstöring, sänkta grundvattennivåer 
m.m. (c) konkurrensen mellan länder följs också av en negativ spiral med "dumpade" 
sociala och miljöpolitiska regelverk i framförallt tredje världen. Genom att satsa på i 
högre grad lokalt eller regionalt självbärande ekonomier skulle man kunna komma till 
rätta med miljömässigt och samhällsekonomiskt icke hållbara produktions- och 
transportmönster, samt minska sårbarheten till följd av kriser och snabba förändringar i 
världssamhället. Det bör sägas att det förstås är en öppen fråga vilka former av 
produktion eller transporter som även är försvarbara i ett hållbart samhälle.  
3. Att skapa en förändrad naturrelation. Den globala ekonomins komplexa 
produktionsmönster och beroenderelationer gör det för den enskilde människan mycket 
svårt att överblicka effekterna av ens handlingar på "marknaden". Vi ser inte hur 
grundvatten och arbetare i Costa Rica förgiftas av de besprutade bananer vi konsumerar. 
Många av de produkter vi konsumerar ger överhuvudtaget inte några upplysningar om 
ursprungsland, eller genom vilka kanaler de hamnat på de svenska varudiskarna. För att 
vi lättare ska kunna varsebli de ekologiska (och sociala) följderna av vårt agerande finns 
det skäl att skapa en mer överblickbar ekonomi. Även detta är ett argument - ett 
filosofiskt färgat sådant - för att stärka den lokala ekonomins roll. I en ekonomi där bla. 
livsmedels- och energiförsörjning i högre grad är förankrad i vår egen närregion finns 
också bättre förutsättningar att stärka vårt band till ekosystemet - beroendet av de 
omgivande ekosystemen blir mer direkt uppenbara. Följande kommentar av en 
intervjuperson i Sikeå är talande: 
"Vi lever närmare naturen i samhällen som Sikeå eller Djäkneboda. De flesta har t.ex. egna odlingar. På 
så vis kan man hävda att vi lever närmare ett hållbart samhälle - ett samhälle där vi inte transporterar 
varor jorden runt." 
Inriktningen att stärka den lokala ekonomin är central i Hållbara Robertsfors. Här borde 
det finnas förutsättningar att bygga vidare på det redan befintliga Stad -land-projektet. 
Intervjupersoner pekar också på de möjligheter som finns att genom satsningar på den 
lokala ekonomin främja både samhällsutveckling och miljö. En person uttrycker t.ex. en 
vision om att bygga upp alternativa distributionskanaler vid sidan av LRF och Swedish 
Meats, vars produktion har blivit allt mer centraliserad och fjärmad från såväl 
producenter som konsumenter. Swedish Meats har t.ex. - trots kraftigt ökad efterfrågan 
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bland konsumenterna - under senare tid gjort klart att man inte vill stödja ekologisk 
produktion (Dagens Nyheter 14 oktober 2002). 
    Arbetet med att stärka den lokala ekonomin i både svenska kommuner och omvärlden 
uttrycker alltså mer eller mindre tydligt en strävan att förändra synen på ekonomisk 
utveckling - idag liktydig med ekonomisk tillväxt. Det moderna samhället är så 
genomsyrat av tillväxtfilosofin att det kan vara svårt att föreställa sig en ekonomi som 
inte kräver ständigt ökad konsumtion och produktion för att fungera. Samtidigt är just 
skapandet av en sådan ekonomi ett grundvillkor för att förverkliga ett hållbart samhälle. 
    I Robertsfors kommun kan man här ana en målkonflikt. Den kommunala 
Utvecklingsplanen och de mål som vägleder Hållbara Robertsfors förefaller inte att vara 
samordnade. Många enskilda idéer till lokala satsningar i Utvecklingsplanen avser 
förvisso sådant som även ryms inom målen med Hållbara Robertsfors. Detta är dock 
inte helhetsintrycket. Till skillnad mot Hållbara Robertsfors - där huvudfokus ligger på 
långsiktig uthållighet och en uppvärdering av sociala mål samt demokrativärden i 
utvecklingsarbetet - betonar Utvecklingsplanen ekonomisk tillväxt och tillväxtanknutna 
projekt. En diskussion om innebörden av olika målkonflikter synes nödvändig. Det 
finns skäl att diskutera vad ekonomisk tillväxt konkret innebär för kommunens del, och 
på vilka sätt tillväxt eventuellt kan vara förenlig med målet att bli modellkommun för 
hållbar utveckling. För att visa på möjliga målkonflikter mellan tillväxtpolitik och 
hållbar utveckling kan ett par föreslagna projekt i Utvecklingsplanen omnämnas: Bland 
de "olika åtgärder som bör genomföras för att vision och mål skall uppfyllas" nämner 
t.ex. Utvecklingsplanen tankar om att anlägga stora kommersiella köpcentrum längs 
E4:an, samt att lobba för att en eventuell ny storflygplats i regionen förläggs till 
Robertsfors kommun.  
 

8. Vidgade vyer - utgångsläge och möjligheter för Hållbara 
Robertsfors  
När Agenda 21-rörelsen växte fram i början och mitten av 1990-talet var vi nog många 
som såg detta som startskottet för en genomgripande samhällsomdaning. Det fanns en 
smittande entusiasm i rörelsen och kommuner försökte överträffa varandra i både 
aktivitetsmångfald och målsättningar. Trots att arbetet med Agenda 21 har fortsatt att 
fördjupas i vissa kommuner, har luften gått ur processen i långt fler. Istället har man då 
kanske valt att satsa på helt andra frågor. Det paradigmskifte som många förutsåg tycks 
ha tagit paus.  
    Vi vet inte under vilka former svenska kommuner kommer att arbeta med hålbar 
utveckling i framtiden. Inte heller vet vi vilken politisk status detta arbete kommer att 
ha. Här kan man bara gissa. Den globala utvecklingen går dock med oförminskad styrka 
mot ökad ohållbarhet (Forsberg 2002a kap. 2). Som tidigare påpekats är fokuseringen 
vid kortsiktig ekonomisk tillväxt sannolikt starkare än någonsin i samhället. Styrkan i 
det kortsiktiga ekonomiska agerandet - på alla plan i samhället - innebär enkelt uttryckt 
att vi skapar fler nya miljöproblem än dem vi lyckas lösa (aa; se även Devall & Sessions 
1985 kap. 1-2).  
    Frågan är mot denna bakgrund vilka slutsatser vi kommer att dra i takt med en 
förvärrad ekologisk och social problembild globalt. Min bedömning är att Robertsfors - 
genom valet att satsa brett och långsiktigt på hållbar utveckling - har ett mycket bra 
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utgångsläge inför frågor som samhället i växande grad måste befatta sig med. I 
kommunen finns flera styrkefaktorer som kan tjäna som utgångspunkt för en diskussion 
om projektets konkreta inriktningar, särskilt med avseende på möjligheten att utveckla 
en roll som modellkommun. Nedan sammanfattar jag min bedömning av utgångsläget 
för Hållbara Robertsfors, samt möjligheten av att utveckla en roll som modellkommun. 
Min förhoppning är att rapporten i dess helhet ska inspirera till diskussion om 
strategival, målkonflikter och liknande. 

Utgångsläget för Det hållbara Robertsfors visar på en rad positiva möjligheter. 
Processen inleds vid en tidpunkt då den svenska Agenda 21-rörelsen "hämtar andan". 
Detta samtidigt som frågan om hållbar utveckling är mer aktuell än någonsin. Detta 
förbättrar naturligtvis utsikterna att vinna uppmärksamhet kring processen. När 
kommuner tappar fart i arbetet med dessa frågor beror det ofta på att de eldsjälar som 
fungerat som inspiratörer och sammanhållande krafter tröttnat p.g.a. motgångar, eller av 
andra skäl försvunnit ur den kommunala processen. I Robertsfors är eldsjälarnas energi 
inte förbrukad. Samtidigt kan kommunen dra lärdom av andra kommuners misstag. 
Under 1990-talet kunde flera väster- och norrbottniska kommuner uppvisa mer aktiva 
processer, här kan bla. nämnas Sorsele, Malå, Luleå och Övertorneå. Idag framstår dock 
Robertsfors som den kommun som arbetar mest ambitiöst med hållbar utveckling. 
     Framväxten av mer aktiva processer för hållbar utveckling vilar oftast på initiativ av 
aktörer inom de enskilda kommunerna. Den betydande medverkan av aktörer utanför 
kommunen är därför något som skiljer Robertsfors från de flesta andra kommuner. 
Även om man helt bortser de rent ekonomiska fördelarna av denna externa samverkan 
måste detta ses som en betydande fördel. Robertsfors får härigenom inte bara tillgång 
till värdefulla resurspersoner, utan även en viktig kanal som underlättar kommunens 
profilering mot omvärlden. Samtidigt kan projektets länkning till bl.a. EU och 
Länsstyrelsen också skapa problem. Uttalade eller underliggande förväntningar utifrån 
kan leda till ett negativt beroende som begränsar kreativitet och handlingsutrymme. 
Detta understryker betydelsen av att nå enighet inom kommunen om målen med 
processen för att därmed undvika att viktiga inslag "bortförhandlas" i mötet med olika 
medfinansiärer.  
    Av central betydelse är även utvecklingen av stödjande strukturer för de 
projektansvariga (positiva och tydliga signaler från politiskt ledningshåll, tillgång till 
resurspersoner, ekonomiska ramar som möjliggör ett utvecklingsarbete på bredden och 
inte enbart prioritering av punktinsatser, etc.). Detta är ett villkor för att ett brett 
engagemang ska kunna skapas och upprätthållas. En process som enbart drivs framåt 
genom några enskilda individers insatser är långt mer sårbar än processer som bärs upp 
av många aktiva krafter. En kritisk punkt för alla kommuner som arbetar med hållbar 
utveckling är på det hela taget att nå utanför den kommunala organisationen, och göra 
processen till en angelägenhet för även invånare, företag och föreningsliv. 
    Det finns dock en risk att man har alltför höga förväntningar på möjligheterna att 
direkt engagera invånare och företag i utvecklingsarbetet. Att arbeta med en bred och 
långsiktig utvecklingsdialog är någonting nytt för de flesta kommuner. Den 
representativa demokratin har naturligt begränsat medborgarnas intresse av att aktivt 
delta i arbetet med kommunala utvecklingsfrågor. För att uttrycka sig krasst är det t.ex. 
knappast realistiskt att på kort sikt få en majoritet av befolkningen engagerad i en 
satsning som Hållbara Robertsfors. Min studie av "pionjärkommuner" inom Agenda 21-
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rörelsen visar att man i bästa fall kunnat få några procent av invånarna att medverka i 
utvecklingsdialogen eller i konkreta projekt. Orsaken till att jag berör denna fråga är att 
orimliga förväntningar på medborgarnas deltagande riskerar att slå tillbaka på 
processen, och lättare föda besvikelse och uppgivenhet. Detta får dock inte missförstås 
som att jag avråder från att formulera ambitiösa och ”vågade” mål! 
    Det finns emellertid exempel på kommuner som mer framgångsrikt arbetat med att 
förnya formerna för demokratin. Kalix kommun utgör det bästa exemplet. På kort tid 
har man här lyckats med att markant stärka intresset för kommunpolitiska frågor bland 
allmänheten. Konkret sammanhänger detta med genomförandet av en rad reformer för 
att stärka kanalerna mellan invånare och politiskt förtroendevalda. Det principiellt 
viktiga är dock att kommunledningen överlåtit på medborgarna själva att ta ett politiskt 
helhetsansvar, t.ex. genom folkomröstning om nivån på kommunalskatten. 
    Det är viktigt att betona den ömsesidiga beroenderelationen mellan miljö, ekonomi 
och sociala mål i hållbarhetsarbete. Varje kommun som arbetar med denna utmaning 
har att - efter egna förutsättningar - sammanföra dessa dimensioner. Samtidigt kan man 
likna processer för hållbar utveckling vid ett husbygge, som vilar på att saker sker i rätt 
ordning. Det är t.ex. knappast meningsfullt att försöka pressa in en "social dimension" 
om man saknar en klar bild över vilken roll de sociala frågorna har i processen, eller om 
det finns skäl att tro att det är svårt att få acceptens för en viss typ av frågor bland 
befolkningen. Ett exempel på detta är hur kommuner som jag själv studerade under 90-
talet hade svårt att bland invånarna få gehör för frågor som inte berörde källsortering, 
innan rutinerna för källsortering fungerade tillfredsställande. Källsorteringen var alltså 
ett viktigt trappsteg som måste finnas på plats innan man gick vidare till andra ämnen. 
Dels utgjorde källsorteringsfrågorna en viktig pedagogisk länk för att man senare skulle 
kunna gå vidare och problematisera livsstilsfrågor. Dels undergrävdes trovärdigheten i 
kommunernas Agenda 21-arbete så länge inte (den symboliskt viktiga) källsorteringen 
fungerade. 
    Lika viktigt att betona är betydelsen av att alla strategiska överväganden i processen 
tar utgångspunkt från Robertsfors unika förutsättningar. Detta kan möjligen tyckas 
självklart. Likafullt bottnar misslyckade satsningar inom ramen för hållbarhetsprocesser 
ofta i en bristfällig analys av den egna kommunens utgångsläge. Även om en viss fråga 
är viktig att integrera i ett hållbarhetsarbete, kan det ibland finnas skäl att avvakta med 
hänsyn till försvårande lokala förhållanden. Ett åskådliggörande exempel gäller 
utmaningen att skapa hållbara transportsystem lokalt, en av de viktigaste utmaningarna i 
ett hållbarhetsarbete. Bland svenska Agenda 21-kommuner är det i betydligt högre grad 
städer än landsortskommuner som försökt ta ett samlat grepp på transportfrågorna. Det 
mest uppenbara skälet är förstås de mer påtagliga trafikproblemen i städerna. Men de 
stora avstånden och större bilberoendet på landsbygden gör det också svårare och 
relativt sett dyrare att skapa hållbara kommunikationssystem i landsortskommuner. 
Genomförandet av sådana mål förutsätter också nationella politiska insatser. 
    Målen med Hållbara Robertsfors bör också bedömas utifrån en strategisk 
omvärldsanalys. Kommunens handlingsutrymme att utveckla samt genomföra olika 
delmål kan variera högst avsevärt beroende på strukturella förhållanden som ligger 
bortom kommunens påverkan (nationell budgetstyrning, lagstiftning, EU-regelverk, 
etc.). Det kan därför finnas skäl att på kort sikt prioritera sådana frågor som är lättare att 
driva inom ramen för kommunens befintliga handlingsutrymme. 
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     I denna rapport har det betonats att Robertsfors strukturella problem i vissa 
avseenden kan bli en tillgång i processen - inte minst i så måtto att medvetenheten om 
dessa problem kan underlätta mobiliseringen för en positiv lokal utveckling. 
Projektledningens nätverk kan därvid bli en betydande tillgång. Redan under projektets 
första år har många värdefulla omvärldskontakter knutits. Robertsfors har därmed 
mycket goda förutsättningar att skapa intressanta och fruktbara allianser för framtiden. 
 Målet att bli en modellkommun för hållbar utveckling rymmer många möjligheter. 
Hypotetiskt kan Robertsfors utveckla en modellroll både inom nischområden och kring 
mer samhällsövergripande frågor. När det gäller övergripande frågor gör jag följande 
reflektioner: 

 Näringsliv. Näringsstrukturen i Robertsfors gör kommunen i vissa avseenden sårbar. 
Det finns också en uttalad vilja att skapa en bredare bas för kommunens ekonomiska 
utveckling. Att finna vägar till ekonomisk utveckling som inte skapar ökad 
miljöbelastning är ett möjligt inslag i målet att göra Robertsfors till modellkommun för 
hållbar utveckling. Detta skulle i verklig mening göra kommunen unik - sannolikt även 
internationellt. Som framhållits i denna rapport kännetecknas annars även kommuner 
med långtgående hållbarhetsstrategier av att miljöbelastande tillväxtprojekt vanligen 
ges företräde vid konflikt med hållbarhetsmålen. 

 Demokratiutveckling. Demokratiutvecklingsprojekt pågår i relativt många 
kommuner. Som påpekats i rapporten är det däremot mer ovanligt med särskilda 
demokratisatsningar inom ramen för hållbarhetsprocesser. Därmed bör det finnas goda 
utsikter att skapa en egen profil på demokratisatsningen, som alltså samtidigt kan 
fungera som modell för andra kommuner. Viktigt är då även kunskapsutbytet med 
kommuner som i nuläget har erfarenheter av värde för Robertsfors kommun. 

 Folkhälsa och miljö. En spännande möjlighet är även att stärka banden mellan 
Hållbara Robertsfors och den folkhälsosatsning som genomförs i samarbete med 
Landstinget. Detta i avsikt att tydligare sammankoppla, och skapa en positiv relation 
mellan folkhälsa och miljömål. 

 Hållbart jordbruk och byautveckling. Idéer och konkreta satsningar inom processen 
visar också att det finns goda möjligheter för Robertsfors att bli en modell inom 
områden som hållbart jordbruk samt byautveckling.  
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