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Förord 
Uppsatsen, som är på C-nivå, är en del av kursen ”Miljö och Utveckling i syd” inom 
programmet ”Miljö och Utveckling” på Södertörns högskola. 
När det väl blev dags för C-uppsats ville jag samarbeta med försvarsmakten. Detta eftersom 
jag vid sidan om skolan är aktiv som Hemvärnssjukvårdsgruppchef i Stockholm Centrala 
hemvärnskompani, som är en del av totalförsvaret. Detta engagemang kopplat till den 
utbildningen gav att jag ville utforska mer kring hur miljöarbetet ser ut inom försvarsmakten 
och hur jag kan få en möjlighet att eventuellt påverka den. Jag ville även att uppsatsen skulle 
ha en vidare betydelse än att ”bara” vara en uppgift inom skolan, utan att den även skulle vara 
en hjälp för försvarsmakten i deras arbete. 
   Jag tror att alla människor påverkar omgivningen genom sitt agerande och denna uppsats är 
ett sätt att peka på värdet av att alla är med och verkar mot samma mål och med samma 
förutsättningar när man ska nå den hållbara utvecklingen.    
   Försvarsmakten är i antågande att utforma dokument för arbetet för den hållbara 
utvecklingen och genom att det just är en sådan sak som kräver att alla människor agerar 
tillsammans för att nå, föll det sig så att arbetet kom att inriktas på försvarsmaktens arbete för 
den hållbara utvecklingen. 
   Genom detta förord vill jag passa på att tacka för det stöd jag fått från hela miljöavdelningen 
på försvarsmakten under arbetets gång, särskilt Nadja Paz som även bidragit till kunskap 
utöver den direkta kunskap som uppsatsen omfattade. Jag vill även tacka Monica Hammer, 
handledare på Södertörns högskola, för givande av synpunkter, vägledning och perspektiv 
från andra synvinklar än de jag redan besitter. 
Även kurskamrater som kommit med värdefulla kommentarer och med vilka jag haft viktiga 
diskussioner är värda ett stort tack, där särskilt Jenny Pettersson och Therese Andersson.   
Uppsatsen har förutom den direkta sakkunskapen även givit kunskap kring hur arbetet på en 
myndighet kan se ut och insikter kring miljöarbete i praktiken.  
   Jag kommer att avsluta detta förord och inleda uppsatsen med ord som påverkat mig i detta 
arbete, i kommande agerande för den hållbara utvecklingen och även i livet som helhet. 
Trevlig läsning! 
 
 
 

”Vi kan oftast göra mer för andra genom att rätta till våra egna brister snarare än att peka ut 
deras.” 

- François Fenelon 
 
 
 
 
 

 

Anna StenbergAnna StenbergAnna StenbergAnna Stenberg    
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Sammandrag    
Genom våra val och beteendemönster påverkar vi människor varandra, både lokalt och 
globalt. Medvetenheten ökar och vi ser idag en växande oro för effekten av detta.  
   Världssamfundet har enats om att sträva efter en hållbar utveckling. Åren 2005-2014 har av 
Förenta Nationerna (FN) blivit utsedda till år där man ska verka för en hållbar utveckling 
genom utbildning.  
   Sverige har fört in hållbar utveckling i miljöbalken och landets miljöpolitik skall sträva efter 
densamma. Försvarsmakten har ett ansvar för den ekologiskt hållbara utvecklingen inom sin 
sektor, försvarssektorn. Som myndighet når de ut till många genom just utbildning då cirka 
8500 värnpliktiga utbildas per år, därtill tillkommer de anställda. 
   Uppsatsen undersöker hur försvarsmakten uttalat arbetar för en hållbar utveckling och hur 
utbildningssituationen, i fråga om hållbar utveckling, ser ut. Därefter har ett 
utbildningsförslag för en utbildning för hållbar utveckling utformats. 
 Studien har genomförts genom litteraturstudier, intervjuer samt deltagande på ett forsknings- 
och utvecklingsseminarium. 
   Försvarsmakten har tidigare inte arbetat så mycket uttalat för en hållbar utveckling. 
Gällande utbildning där hållbar utveckling tas upp, sker detta bara för anställda på det 
förbandet som undersöktes. Följaktligen når detta inte alla verksamma inom myndigheten. En 
utbildning för hållbar utveckling skulle kunna ske som en utbildningscykel, på cirka elva 
månader, där kunskap om begreppet och dess innebörd ges, men också hur deltagarnas val 
och beteenden påverkar deras omgivning. 
   Om en hållbar utveckling ska ske måste alla ta ansvar för den och där måste staten och 
myndigheterna ta täten och verka föredömligt. Arbetet bör ske med tydliga mål och riktlinjer 
så att alla strävar efter samma mål.  
 
Nyckelord: Ansvar, mål, riktlinjer, utbildningsförslag, värnplikt, miljöutbildning. 
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Abstract 
Through our choices and pattern of behaviour we affect each other, both locally and globally. 
The awareness of this is increasing and we se a growing concern about the effect of this.  
   The international community has agreed upon to strive for a sustainable development. 
Between the years 2005-2014 the UN has decided to work for a sustainable development 
through education.  
   Sweden has put in sustainable development in the Environmental code, and their 
environmental politics should strive for it. The armed forces have a responsibility for the 
ecological sustainable development in their sector, the sector of defence. As an authority they 
reach out to a lot of people through education since about 8500 conscripts is being educated 
each year, and there are also the employees. 
   This essay examines how the armed forces pronounced works for a sustainable development 
and how the educational status, with regards to sustainable development, looks. After that an 
educational proposal for sustainable development has been worked out. 
   The study has been brought about through literature studies, interviews and participation in 
a research and development seminar. 
   The armed forces has not earlier pronounced worked so much for a sustainable 
development. Regarding education, where sustainable development is being taught, there is 
only a few employees that gets it. Consequently this does not reach all active persons in the 
authority. An education for sustainable development could take place like an educational 
cycle, for about eleven months, where knowledge of the concept and its meaning is being 
taught, but also of how the participant’s choices and behaviour is affecting their surroundings.  
   If a sustainable development is about to happen, we all have to take responsibility for it and 
in that the state and the authorities have to act first and be exemplary. The work should have 
clear goals and guidelines so that everybody is striving for the same goal. 

 
Keywords: Responsibility, goals, guidelines, education proposal, compulsory military service, 
environmental education. 
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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
”Biltur till mataffär miljöbov” (Dagens Nyheter

1 2007) ”Vattenbristen akut i Australien” 
(Dagens Nyheter

2
  2007), ”Kärnkraft skadar Östersjöns miljö” (Svenska Dagbladet 2007). 

Dessa rubriker kommer från två av Sveriges största dagstidningar Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet. Rubrikerna visar på en del av de problem som tas upp idag i media. 
Världen bli alltmer globaliserad, och detta blir även de problem som finns i världen, både med 
avseende på vetskap och effekt. Det senaste århundradet har människan blivit mer medveten 
om vilken effekt hennes aktivitet får på andra människor, djur och ekosystem. Då världens 
miljöproblem dessutom inte ser några nationella gränser krävs det lösningar på global nivå 
och integrerat i samtliga samhällsnivåer för att få bukt med dem. Det krävs med andra ord att 
alla hjälps åt om vi ska nå en hållbar utveckling där utveckling sker med hänsyn till 
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. 
   Genom bland andra Förenta Nationerna (FN) sker en viss samordning av insatser för den 
hållbara utvecklingen, bland annat genom möten och konferenser. Efter världstoppmötet i 
Johannesburg 2002 blev det mer än tydligt att världen nu tillsammans skall arbeta för en 
hållbar utveckling, där de tre aspekterna ekonomiska, sociala, och miljömässiga skall föras in 
i arbetet. 
   Regeringen har kommit ut med skrivelsen Nationell strategi för hållbar utveckling. I denna 
framgår hur Sverige skall arbeta för en hållbar utveckling. Sverige skall enligt regeringen 
verka som föregångsland vad gäller miljöarbete och därigenom har myndigheterna en viktig 
roll även om den privata sektorn likväl har ett ansvar tillsammans med resten av samhället.  
   Regeringen har i skrivelsen uttalat ett särskilt sektorsansvar för olika myndigheter där 
försvarsmakten är en av dessa. Försvarsmakten blev delegerad sektorsansvarig myndighet, 
detta innebär att de ska vara ansvariga för att miljöarbetet förs framåt inom deras sektor, 
försvarssektorn och är en av de myndigheter som skall arbeta utefter den nationella strategin. 
Försvarsmakten, liksom alla myndigheter, påverkar den hållbara utvecklingen genom sin 
verksamhet och genom tydliga mål och strategier kan påverkan på den hållbara utvecklingen 
föras i rätt riktning. 
 

1.2 Problemformulering 
Det saknas idag kunskap för att nå en hållbar utveckling hos allmänheten, och där det finns 
kunskap saknas ofta engagemang, insikt och brist på agerande utefter den kunskap som de 
facto finns. För att nå en hållbar utveckling krävs det att alla människor strävar för den och 
agerar efter den kunskap de besitter.  
   Som myndighet har försvarsmakten stor påverkan på människor genom att det är så många 
som är verksamma inom den. Dessutom är flertalet värnpliktiga i början av sina yrkesliv, 
vilket gör att myndigheten har än större påverkan på dessa människor. En del av problemet är 
att de dokument och direktiv som redan finns för miljöarbetet är okonkreta och otydliga, 
därför behövs det bland annat en konkretisering av arbetet för att nå en hållbar utveckling.  
   Det finns även en brist på att se sammanhang och effekter av den egna påverkan på 
utvecklingen vad gäller kunskap och förståelse för miljöfrågor och dess koppling till vår 
omvärld. Utbildning är ett sätt att ge människor möjlighet och den förutsättningen de behöver 
för att agera. Kunskap om vad hållbar utveckling innebär ger en bättre helhetsförståelse, 
möjlighet att se samband och förutsättningar att agera därefter. Hur ser då 
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utbildningssituationen, gällande hållbar utveckling, ut på myndigheten, är den 
tillfredsställande? Ger den möjlighet och inspiration att vilja ta de beslut som stödjer en 
hållbar utveckling i ett verksamhetsperspektiv? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur försvarsmakten, som en av de 
myndigheter som verkar i Sverige, arbetar för en hållbar utveckling och vari arbetet det finns 
begränsningar och möjligheter som påverkar arbetet. Syftet är därutöver att undersöka hur 
utbildningssituationen ser ut, gällande hållbar utveckling och vad som kan förbättras inom 
den, vilket sker genom utformandet av ett utbildningsförslag.  
 

1.4 Frågeställningar 
Hur arbetar försvarsmakten för hållbar utveckling idag? Vad finns det för möjligheter och 
begränsningar i arbetet idag? Hur skulle verktyget utbildning för hållbar utveckling kunna 
utformas? 
 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet utgår från den nationella strategin för hållbar utveckling då detta är vad myndigheten 
fått som uppgift den närmsta tiden och detta kommer då att genomföras som ett stöd för 
myndigheten. Fokus kommer att ligga på utbildning, då detta är ett verktyg som nu genom 
olika regeringsskrivelser uppmärksammats och kan hjälpa till på vägen mot hållbar 
utveckling. Regeringsskrivelsen Att lära för hållbar utveckling kommer således att vara 
central för uppsatsen genom att den får verka som grund för upplägget av utbildningsförslaget 
samt inspirationskälla. 
   Vad gäller begreppet hållbar utveckling kommer studien att anta begreppet såsom det anges 
i rapporten ”Vår gemensamma framtid” och det kommer inte att debatteras om dess innebörd.    
   Att arbeta för en hållbar utveckling är ett brett perspektiv på verksamhet och för att få en 
avgränsning i den mängd information skulle kunna finnas, i och med den beskrivningen, 
kommer fokus att riktas på när arbetet uttalat sker för den hållbara utvecklingen. 
   Den dagsaktuella frågan om huruvida det ska finnas en allmän värnplikt eller inte, kommer 
inte att behandlas då inget beslut tagits i ärendet. 
 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund för ämnet, dess problematik 

och vad som ska undersökas, vilka avgränsningar som gjorts och denna 
disposition. 

Kapitel 2 I kapitel två presenteras val av metod för uppsatsen samt det praktiska  
tillvägagångssätt som uppsatsen bygger på såsom intervjumetodik och 
litteratursökning, och avslutas med metod- och källkritik. 

Kapitel 3 Teorikapitlet bygger upp den teoretiska bakgrund som kan behövas för att bli 
insatt i ämnet och dess problematik. Här presenteras begreppet hållbar 
utveckling, vad det innebär och hur Sverige på en strategisk nivå ska arbeta för 
en hållbar utveckling. Efter detta ges en presentation av försvarsmaktens 
organisation där struktur, vad gäller arbetsgång och förutsättningar för 
miljöarbetet, ges. 
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Kapitel 4 I detta kapitel redogörs för de resultat som framkommit vid de intervjuer som 
genomförts, ett seminarium och vid litteratursökning. Följaktligen hur 
försvarsmakten arbetar för en hållbar utveckling och var däri det finns styrkor 
och svagheter. 

Kapitel 5 Det utbildningsförslag som har utformats presenteras i detta kapitel. 
Kapitel 6 Analysen av resultaten sker i detta kapitel där det presenteras vad resultaten 

innebär för försvarsmakten och vad de innebär i ett vidare perspektiv. 
Kapitel 7  I detta kapitel finns en avslutande diskussion. 
Kapitel 8 Här redogörs kort för de slutsatser som framkommit vid arbetet. 
Bilagor Här återfinns bilagor såsom intervjusammanfattningar samt 

seminarieanteckningar. 
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2  Metod 
 

2.1 Förutsättningar 
Uppsatsen baseras på både en deduktiv och en induktiv metod. En deduktiv metod är en 
metod där man baserar sin studie på sådan vetskap som redan finns. Motsatsen, induktiv 
metod, blir således en sådan där man baserar sin studie på kunskap som man själv skapar 
utifrån en problemställning. (Loiske 2007, muntl.) I uppsatsen används således båda eftersom 
det både finns information inom området som studeras, men gällande en av frågeställningarna 
gör det inte det och där används således en induktiv metod.  
   En kvalitativ metodik har anammats för att nå vetskap kring ämnet som helhet. Ett nedslag i 
en enskild myndighet har gjorts där specifik kunskap sökts på området, där en insikt i hur 
utbildningssituationen vad gäller hållbar utveckling har efterforskats. Detta leder till en 
djupare förståelse av situationen på myndigheten och kan vidare bidra till att ett 
utbildningsförslag kan läggas. Metoden valdes utifrån de frågeställningar som utformats, då 
den ger möjlighet till en djupare kunskap, snarare än en bred sådan, vilket således behövdes 
för att ge svar på frågeställningarna. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
För att få svar på frågeställningarna, få en bakgrund och ökad förståelse för försvarsmakten 
som myndighet söktes litteratur på området. Litteraturen omfattades av regeringsskrivelser, 
böcker samt skriven information från Internet. Dessa behandlade allt från försvarsmaktens 
organisation till hur de konkret arbetar för att nå uppställda mål. Litteraturen valdes ut med 
syftet att de skulle fylla en förförståelse inför skapandet av utbildningsförslaget samt ge en 
bild av hur utbildningssituationen ser ut inom försvarsmakten. 
   Med hjälp av kvalitativ intervju inhämtades information kring bakgrund till tidigare arbete 
med hållbar utveckling inom försvarsmakten, vilken inte kunde inhämtas via litteratur eller 
dylikt (se bilaga 2 och 3). Det genomfördes två intervjuer som djupintervjuer där frågor som 
behövde besvaras redan hade ställts upp och fungerade som ram för intervjuerna. En av 
intervjuerna skedde med chefen på miljöavdelningen som verkar för hela försvarsmakten 
medan den andra genomfördes med en miljösamordnare på ett specifikt förband. Dessa 
personer valdes ut dels för att de kunde ge svar på de frågor som ställdes upp, men också för 
att bredda informationen då personen på högkvarteret kan svara för hela försvarsmakten 
samtidigt som personen på förbandet bara kan svara för arbetet på det specifika förbandet. 
Intervjuerna spelades in med bandspelare för att ingen viktig information skulle gå förlorad 
samt för att intervjun skulle kunna vara fri från bundna frågor och kunna vara flexibel. 
Efterföljande frågor skickades till intervjupersonerna efter intervju, med deras tillåtelse, då 
frågor hade dykt upp efteråt som behövde besvaras. Till en av de intervjuade skickades även 
sammanfattningen från intervjun vilken korrigerades och lades in som bilaga (se bilaga 3). 
Båda intervjupersonerna är aktiva inom det som studeras, vilket innebär att det är 
respondentintervjuer som har genomförts (Holme och Solvang 1997:104). 
   En del information inhämtades även genom informella samtal där information om 
myndigheten som inte fanns på annat håll gavs, såsom de dokument de arbetar med just nu 
och det som de ska göra inom den närmsta tiden. Informationen gavs under möten på 
högkvarteret där korta anteckningar fördes. 
   Information har också inhämtats vid deltagande av ett seminarium som handlade om 
försvarssektorns verksamhet idag och vad de ska arbeta med i framtiden (se bilaga 1). Då 
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försvarsmaktens verksamhet även innebär deltagande i sektorns arbete är det viktigt att få del 
av informationen som gavs.  
   För att få tag på annan allmän information om och från myndigheten har även e-post utgått 
till myndighetens informationsavdelning.  
   Informationen som erhållits har analyserats genom en helhetsanalys, där helheten är i fokus 
men utifrån den samlade informationen tas vissa delar ut för vidare analys rörande deras 
relevans för de utvalda frågeställningarna (Holme och Solvang 1997:141-142). Denna metod 
valdes för att kunna bredda förståelsen för hur det ser ut i organisationen med hjälp av de 
specifika nedslagen, som gjorts med hjälp av intervjuerna.  
 

2.3 Metod- och källkritik 
Den induktiva metoden kan innebära svårigheter genom att det som utformas blir bristfälligt 
på grund av att för lite information inhämtas för att ge svar på frågeställningen, som då kan ha 
för liten bredd och blir bristfällig. Genom att undersöka vad som redan gjorts på området och 
med hjälp av regeringsskrivelser kommer detta att försöka kompenseras för. 
   Den kvalitativa metoden erbjuder möjligheten att få insikt i den specifika verksamheten, 
vilket leder till förståelse för problematiken som i sin tur öppnar möjligheten att lägga fram 
svaren på frågeställningarna. Metoden ger dock ingen möjlighet att dra slutsatser kring hur det 
generellt ser ut på samtliga utbildningsförband i Sverige då studien går på djupet och inte på 
bredden.  
   Kvalitativa intervjuer är fördelaktiga för just detta ämne då det är specifika frågor som 
behövde ställas. Då detta är en flexibel metod utan så mycket styrning från den som intervjuar 
ställer det höga krav dels på den som intervjuar med avseende på lyhördhet och det faktum att 
inte påverka intervjupersonen, dels på den som blir intervjuad. Den som blir intervjuad måste 
ha en god förmåga att uttrycka sig och en vilja att delta. Då urvalet av intervjupersoner sker 
väldigt metodiskt och taktiskt med denna metod är det viktigt att få en bra bredd med personer 
som intervjuas för att inte missa viktig information. Detta är orsaken till att det valts ut en 
person från högkvarteret och en person från ett förband som intervjuas. (Holme och Solvang 
1997:104-107). De informella samtalen som genomfördes var för att ytterligare öka bredden 
på informationen trots de specifika frågorna. 
   Då Internet, på grund av dess nyhetsvärde och variabilitet, som källa kan vara tvivelaktig 
har sidorna som använts valts ut med avseende på trovärdighet. Detta är en metod som kan slå 
fel ut då den baseras på tidigare kunskap som då givetvis i sin tur kan vara bristfällig. För att 
värja denna händelse har flera källor av liknande art sökts i den mån det funnits möjligt. 
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3  Teoretisk referensram 
 

3.1 Om begreppet ”Hållbar utveckling” 
 
3.1.1 Historik 
Hållbar utveckling är ett begrepp som vuxit fram genom ett ökande miljömedvetande och en 
ökad insikt om människans globala påverkan på miljön och därigenom vad som kan göras för 
att påverka utvecklingen i rätt riktning.  
   Världskommissionen för miljö och utveckling, en kommission utsedd av FN, skrev 1987 
rapporten Vår gemensamma framtid, denna rapport har även kommit att kallas för 
Brundtlandrapporten (Corell och Söderberg 2005:19). I rapporten introducerades begreppet 
hållbar utveckling, där man ville sammanfoga miljöfrågor med utvecklingsfrågor då man 
hävdade att dessa hängde ihop och påverkade varandra. Tidigare hade man inte fört samman 
dessa begrepp och behandlat problem inom dessa områden sammanfogat utan som två 
enskilda frågor. Genom rapporten ville kommissionen även påvisa att frågor kring detta är ett 
globalt problem som således kräver globala lösningar. Tidigare hade därtill ekonomisk tillväxt 
och miljöhänsyn likaså varit två motsättningar men i och med denna rapport försökte man 
även se dessa två aspekter som mindre motsägelsefulla, vilket likaså var nytänkande. (Corell 
och Söderberg 2005:28) 
 
3.1.2 Vad innebär hållbar utveckling? 
Hållbar utveckling definieras i rapporten Vår gemensamma framtid 1987 som: ”En utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” För att nå denna vision måste tre olika aspekter tas hänsyn till, 
närmare bestämt ekologiska, ekonomiska och sociala, såsom illustrerat i figur 1.  
 
 
 

 
    Figur 1.  Figuren visar hållbar utveckling och dess tre aspekter och inbördes förhållande.  

(Corell och Söderberg 2005:23) 
 

 

Mål: 
Hållbar 

utveckling 

 
Ekologiska 

aspekter 
 

Sociala 
aspekter 

Ekonomiska 
aspekter 



Vad gör och vad kan försvarsmakten göra för en hållbar utveckling? 

 13  
 

Utan en utveckling som gynnar alla människor både på ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt sätt sker ingen hållbar utveckling. Världen måste ha naturresurser såsom rent 
vatten, jordbruk och ren luft för att klara sig. Men om inte hänsyn tas till värderingar såsom 
rättvisa och jämlikhet när dessa extraheras kommer vi inte långt i arbetet mot en hållbar 
utveckling. Vad gäller den ekonomiska aspekten så åsyftas det till en tillväxt som då inte sker 
på bekostnad av utrotningshotade djur eller dåliga arbetsvillkor utan en ökad välfärd som sker 
genom socialt ansvarstagande, respekt och insikt om naturresursernas begränsning och 
ömtålighet. 
   Begreppet är dock ingen handlingsplan i sig utan mer av en vision, något att sträva efter. 
Detta innebär att det går att tolkas och genom detta betyda en sak för en person medan en helt 
annan sak för en andra person (Corell och Söderberg 2005:28). Även frågan om för vem 
denna hållbara utveckling skall vara för och hur den skall nås tvistas det om. Detta har 
kritiserats och är något som kan förminska begreppets betydelse. Bristen på konkreta förslag i 
begreppet kan således leda till konflikter i sig. Emellertid har det efter rapporten Vår 

gemensamma framtid kommit flera handlingsplaner för att nå visionen, bland andra kan 
nämnas Agenda 21, Johannesburgplanen och konventionen om biologisk mångfald. Dessa 
dokument innebär mer konkreta verktyg för arbetet med att nå en hållbar utveckling.  
    
3.1.3 Sveriges arbete för hållbar utveckling 
Efter världstoppmötet i Johannesburg 2002 enades länderna om att det skulle utformas 
strategier för att nå en hållbar utveckling. Dessa skulle inte bara inkludera staterna som sådana 
utan att även andra instanser i samhället och då till exempel på privat nivå. Sverige hade dock 
redan utformat en sådan strategi i skrivelsen Nationell strategi för hållbar utveckling. Denna 
skrivelse har sedan dess reviderats i följande skrivelser: 
 

• En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig (2004) 
• Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling 

(2006) 
 
I skrivelserna redogörs för hur Sverige skall nå en hållbar utveckling och det delges även att 
hållbar utveckling ska vara mål för Sveriges politik. I miljöbalken 1 kap. 1§ står det att 
miljöbalken avser att ”främja en hållbar utveckling” (Rubenson 2002:21).  
   I skrivelserna impliceras det att för att nå en hållbar utveckling krävs det verkningsfulla 
styrmedel som ger effekt i det hänseende som avses. För att utvärdera och genomföra nya 
åtgärder baserade på nya lärdomar och erfarenheter är det likaså viktigt att det finns 
indikatorer som visar på vad åtgärderna i sin tur ger för effekt.  
   En annan viktig sida för att nå målet är att samhället som helhet deltar i arbetet och 
engagerar sig, och då från alla samhällsgrupper och sektorer. Även vikten av att känna sig 
delaktig och få vara med att fatta viktiga beslut är en del av vägen till målet. Individens 
möjligheter att påverka, genom sina val och ställningstaganden, är också en viktig kraft i 
arbetet. I detta avseende är utbildning är en viktig faktor (se avsnitt 3.2). Utbildning kan 
förutom att höja medvetenheten om frågor som berör den hållbara utvecklingen även 
medverka till att människor agerar därefter och således i själva verket bidrar till den med sina 
val och ställningstaganden (Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svenska strategi 

för hållbar utveckling 2006:54). Ett hänsynstagande av de tre aspekterna i begreppet hållbar 
utveckling (se figur 1) vid tagande av beslut leder till väl grundade beslut med avseende på att 
främja den hållbara utvecklingen.  
   Det indikeras även vikten av ett väl fungerande samarbete över gränser då många av de 
problem som vi ställs inför inte är bundna till några gränser av något slag. Miljöfrågorna och 
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dess problematik i strategin angrips med hjälp av de nationella miljökvalitetsmålen som 
utformats. 
   I den senaste skrivelsen av den nationella strategin (Strategiska utmaningar – En 

vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling 2006:16) ska användandet av 
indikatorer för hållbar utveckling användas i arbetet. Där återfinns tolv stycken 
huvudindikatorer och ett flertal underliggande sådana. Dessa återfinns på sex huvudområden 
med följande huvudindikatorer, vilka är:  
 

• Hälsa: Medellivslängd och våld 
• Hållbar konsumtion och produktion: Energieffektivitet och investeringar 
• Ekonomisk utveckling: Sysselsättningsgrad, offentlig skuld och tillväxt 
• Social sammanhållning: Ekonomisk utsatthet och demografisk försörjningsbörda 
• Miljö och klimat: Växthusgaser och farliga ämnen 
• Global utveckling: Bistånd 

 
Genom dessa kan den hållbara utvecklingens riktning skymtas och åtgärdernas effekt för den 
tydas. 
   Skrivelsen redogör även för fyra fokusområden som ska uppmärksammas och integreras i 
politiken den närmsta tiden. Dessa är; ”Bygga samhället hållbart, Stimulera en god hälsa på 
lika villkor, Möta den demografiska utmaningen och främja en hållbar tillväxt”.  
   I Sverige ska arbetsgången följa en del prioriteringar där utveckling skall nås via de åtgärder 
och styrmedel som föreslås. Bland annat ska alla människors lika värde beaktas, en rättvis och 
hållbar global utveckling ska ske, fattigdomen världen över skall motarbetas och bland annat 
genom att göra konsumtion och produktion hållbar kan detta uppnås. 
 
3.1.4 Sveriges nationella miljökvalitetsmål 
Då hållbar utveckling skall vara målet för den svenska politiken krävs det att det upprättas 
handlingsplaner för att konkretisera arbetet för att nå målet i fråga. En av Sveriges 
målsättningar med miljöpolitiken är att inom en generation lösa de stora miljöproblemen och 
således kunna presentera ett samhälle utan dessa problem för våra framtida generationer. 
Detta kallas även för generationsmålet. (Sammanfattning av regeringens proposition 

2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag  2005:3-4) 
   En ytterligare konkretisering för att nå hållbar utveckling samt generationsmålet är 
skapandet av de svenska miljökvalitetsmålen. I dagsläget finns det 16 miljökvalitetsmål och 
ett flertal delmål. Miljökvalitetsmålen är:  
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
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• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

(Sveriges 16 miljömål 2006) 
 
År 2020 ska de åtgärder som behöver tas för att nå dessa mål ha genomförts, dock så har 
målet om klimatpåverkan fått utökad tid på sig till 2050 för sina åtgärder. (Miljömålsportalen 
2007) 
   För att nå miljökvalitetsmålen har man antagit strategier. Strategierna som sådana innebär 
att vi ska minska resursförbrukningen, öka effektiviteten av den energi som vi faktiskt 
använder samt att detta ska ske utan gifter. Detta för att skapa giftfria och sparsamt 
förbrukande kretslopp. De innebär likväl att vi genom att förvalta de resurser som vi använder 
samt de anläggningar som brukas på ett för människa och natur hållbart sätt påverkas 
utvecklingen i rätt riktning. I arbetet skall även hänsyn tas till alla dessa aspekter vid 
planeringsstadiet av byggnader och dylikt. (Miljömålsportalen 2007) 
 

3.2 Utbildning för hållbar utveckling 
Åren 2005-2014 har av FN blivit utsedda till de år då det ska fokuseras på utbildning för 
hållbar utveckling (Att lära för hållbar utveckling 2004:142). Genom utbildning vill man 
således verka för att få en hållbar utveckling.  
   Sverige som nation skall verka för en hållbar utveckling och bland annat genom en god 
kvalitet på utbildning vill Sverige vara föregångare i arbetet. För att få till ett bra arbete med 
att nå detta har utbildningsdepartementet tillsatt en kommitté för hållbar utveckling. 
Kommittén för hållbar utveckling har skrivit ett betänkande, Att lära för hållbar utveckling 

2004, där man lyfter fram hur det ser ut vad gäller utbildningarnas stöd för en hållbar 
utveckling på de olika nivåerna i utbildningssystemet i Sverige. I denna pekar man även på 
viktiga inslag som borde återfinnas i utbildningarna för att de ska verka mot målet. En viktig 
aspekt med utbildningen som sådan är att den präglas av en holistisk syn där alla aspekter av 
den hållbara utvecklingen inkluderas, alltså perspektiven med ekologi, ekonomi och sociala 
frågor. Detta innebär att den stäcker sig över flera discipliner och sektorer i samhället. Det är 
även viktigt att eleven ser dynamiken mellan länder och regioner och dess processer och hur 
de påverkar varandra. Då problemen med att nå en hållbar utveckling ofta är komplexa och i 
sig stäcker sig över flera sektorer och regioner gör även förståelsen för problemet det. Att lära 
sig genom att kunna vara delaktig och lyfta fram sina idéer och funderingar är likaså något 
som kommittén anser bör vara ett drag i den specifika utbildningen. Utbildningen måste 
dessutom verka för att kunskapen omsätts i handling där deltagaren får de förutsättningar som 
denne behöver för att förstå problemen och därigenom kunna verka för att häva dem. 
Deltagarna skall även få möjlighet att påverka hur de ska inhämta den information som de ska 
tillgodogöra sig. (Att lära för hållbar utveckling 2004) 
   Lärandet som sådant sker över hela livstiden hos individen medan utbildning är något som 
pågår under en viss tid. På så sätt skiljer man på dessa begrepp. För att deltagaren ska kunna 
inhämta och tillgodogöra sig den kunskap som ges bör förutsättningarna vara optimala. Detta 
innebär att personen är trygg i sin omgivning vid undervisningstillfället, informationen som 
ges bör kännas betydelsefull och att deltagaren bör ges möjlighet att förstå varför 
informationen är viktig (Att lära för hållbar utveckling 2004:66). 
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3.3 Försvarsmaktens organisation 
 
3.3.1 Försvarssektorn 
Försvarsmakten är en myndighet som ligger inom försvarssektorn. Inom försvarssektorn 
återfinns även myndigheterna:  
 

• Försvarets materielverk 
• Försvarets radioanstalt 
• Försvarshögskolan 
• Totalförsvarets forskningsinstitut 
• Fortifikationsverket.  

(Handbok miljö för Försvarsmakten H Miljö 2002:10-11)  
 
Försvarsmakten tillhör försvarsdepartementet (se figur 2).  
   Sektorn har ett gemensamt så kallat sektorsansvar som är utsett av regeringen. Det 
gemensamma sektorsansvaret innebär att myndigheterna tar ansvar för miljöfrågor som berör 
sina verksamhetsområden, där miljöproblem som inte uppstått ännu undviks och de nu 
befintliga tas itu med (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier 2001:20-23).  
Sektorn har vidare ett ansvar i synnerhet när det gäller den hållbara utvecklingen med den 
ekologiska aspekten i fokus. Detta innebär att fokus ska ligga på miljöfrågor där hänsyn tas 
till naturresurser och deras välmående vid verksamhetsutövning inom respektive myndighet. 
(Handbok miljö för Försvarsmakten H Miljö 2002:10-11).  
I det gemensamma arbetet, vad gäller sektorsansvaret, har försvarsmakten blivit utsedd till 
sektorsansvarig myndighet vilket i sin tur innebär att de leder arbetet med det totala 
sektorsansvaret framåt.  
 
3.3.2 Försvarsmakten 
Försvarsmakten är en myndighet, som liksom andra myndigheter, verkar under riksdag och 
regering (se figur 2). Försvarsmaktens verksamhetsidé lyder: 
 

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. 
 
Försvarsmakten är därför ständigt beredd att genomföra internationella insatser och hävda Sveriges 
nationella integritet samt stödja det svenska samhället vid större kriser. 
 
För att Sverige ska kunna bibehålla sin säkerhetspolitiska handlingsfrihet, utvecklar Försvarsmakten 
kontinuerligt förmågor som kan möta framtida krav.  
(Fakta om FM 2006 2006:5) 

 
Myndighetens ledning utgår från Högkvarteret som idag ligger på Lidingövägen i Stockholm. 
Från högkvarteret sker ledning av de förband, skolor och centra som återfinns inom 
försvarsmakten.  
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Figur 2. Försvarsmaktens organisation, från riksdagsnivå ner till den enskilde soldaten. De mörka rutorna 

illustrerar vart undersökning av verksamheten har skett. (Fakta om FM 2006 2006:6 och 
Försvarsmakten

1,2 2007). 
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På högkvarteret arbetar miljöavdelningen där verksamheten med miljö för hela 
försvarsmakten sker, då på en strategisk nivå, vilket innebär att här sker koordinering, 
understödjande av förbanden och utveckling av miljöarbetet (Ingmarsdotter 2007, muntl.).  
Försvarsmakten har en utarbetad miljöpolicy som fastställdes 1996: 
 

Det övergripande målet för Försvarsmakten är att vara krigsavhållande och därmed undvika den katastrofala 
miljöförstöring som ett krig medför. I fredstid skall huvuduppgiften genomföras inom ramen för gällande 
miljölagstiftning och med minsta möjliga miljöpåverkan genom att: 
 
Miljöhänsyn skall tas i all planering och verksamhet. 
Minimera användning och spridning av för naturen främmande ämnen. 
Minimera användning av energi och ändliga resurser. 
Hushålla med råvaror och minimera avfall. 
Sträva efter kontinuerliga förbättringar inom miljöområdet. 
Begränsa bullerspridning. 
Främja biologisk mångfald. 
All personal görs delaktig i miljöarbetet. 
Biträda samhället i övrigt vid miljökatastrofer. 

(Försvarsmakten Miljöredovisning 2003 – och ett steg till… 2003:8) 
 
3.3.3 Försvarsmakten mot nya mål 
Försvarsmakten går från invasionsförsvar till ett insatsförsvar på grund av ändrade hotbilder 
och efterföljande uppgifter, vilket innebär att organisationen ändras en hel del för närvarande 
(Syrén 2004). En av de saker som kan ses som en stor förändring är det minskade anslaget 
som försvarsmakten får varje år samt den följande minskningen av personal som sker varje år.  
   Det har därutöver införts ett nytt utbildningssystem för värnpliktiga, där det kommer att bli 
cirka 8500st personer som genomför värnplikten per år. Det blir en minskning jämfört med 
tidigare år, vilket framgår av tabell 1. Värnplikten ser, med det nya systemet, ut så att den blir 
uppdelad i tre terminer där de två första skall genomföras, vilka är 11 månader, medan den 
tredje är frivillig. (Fakta om FM 2006 2006:15) 
 
 
Tabell 1  Tabellen visar antal personer som genomfört värnplikten under ett urval av årtal. 
 
Årtal Antal värnpliktiga per år ____________________________________________ 
1970 50508 
1975 52295 
1980 50980 
1986 45572 
1990-91 41349 
1994-95 28972 
2000 16978 
2004 14466 
2005   9225 
Framtid   8500 cirka        
___________________________________________________________________________ 
(Tisäter 2007) 
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4  Resultat 
 

4.1 Försvarsmaktens påverkan på hållbar utveckling 
 
4.1.1 Hur påverkar försvarssektorn den hållbara utvecklingen? 
Myndigheterna inom sektorn har tittat på hur de tillsammans påverkar de nationella 
miljökvalitetsmålen. Detta har man gjort för att därefter kunna utarbeta sektorsmål för 
verksamheten vad gäller den ekologiskt hållbara utvecklingen. Detta genomfördes som en 
miljöutredning som blev klar 2006. 
Inom försvarssektorn sker påverkan på samtliga nationella miljökvalitetsmål (Handbok miljö 

för Försvarsmakten H Miljö 2002:9). Det finns dock några som påverkas mer, närmare 
bestämt: 
 

• God bebyggd miljö  
Miljömålet ”God bebyggd miljö” påverkas dels av buller som kommer av skjutövningar 
samt olika typer av flygövningar (Försvarsmakten Miljöredovisning 2003 – och ett steg 
till…:14) dels av bevarande av ett för kulturen historiskt och estetiskt viktiga miljöer samt 
byggnader. Användningen av naturresurser som inte är förnyelsebara påverkar även detta 
mål.  
• Giftfri miljö 
”Giftfri miljö” är ett mål som påverkas av förorening av miljön genom utsläpp av 
drivmedel, ammunition och olika kemiska produkter vid användning. Även utsläpp av 
ämnen som sker från platser där ämnen lämnats på platsen, så kallade ”farliga lämningar” 
påverkar målet.  
• Begränsad klimatpåverkan 
Genom förbrukning av drivmedel vid körning av fordon påverkas miljömålet och det är 
växthusgasutsläpp som avses i detta mål. Det påverkas även av kemikalier som påverkar 
växthusgasmängden i atmosfären, såsom genom brandsläckningsverktyg som används 
inom sektorn. 
• Frisk luft 
”Frisk luft” är ett mål som påverkas av utsläpp från användning av drivmedel genom 
utsläpp till luften av ämnen som degraderar dess kvalité. Även drivmedelsförbrukning vid 
användning, då man värmer upp byggnader och dylikt, är något som ger påverkan på detta 
mål.  
• Ett rikt växt och djurliv 
Vad gäller målet ”Ett rikt växt och djurliv” sker påverkan genom utsläpp av kemiska 
produkter och annat avfall som kan påverka i naturen, likväl som höga ljud från 
verksamheten. 
• Skyddande ozonskikt 
Detta mål påverkas genom utsläpp av ämnen som förstör det skyddande ozonlagret såsom 
vid användning av redskap för att släcka bränder samt vissa köldaggregat. 
(Försvarssektorns miljömål 2007-2011 2006:6-8 och Försvarssektorns miljöutredning 

2006) 
 
4.1.2 Hur påverkar försvarsmakten den hållbara utvecklingen? 
Försvarsmakten arbetade fram en miljöredovisning 2003 där man ville redogöra för 
verksamheten, men då med ett perspektiv på hållbar utveckling, vilket inte gjorts tidigare. I 
utredningen identifierades de områden och aspekter som myndigheten främst påverkar, vilka 
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är buller, markområden - biologisk mångfald, mark och vattenförorening samt emissioner till 
atmosfären. Dessa påverkar de ovanstående miljömålen berörda för respektive aspekt likväl 
inom försvarsmakten som för försvarssektorn. Dock har försvarsmaktens nyttjande av mark i 
vissa fall gynnat den biologiska mångfalden på platsen vilket då ger en positiv effekt på 
målet. (Försvarsmakten Miljöredovisning 2003 – och ett steg till… 2003:15) Genom att verka 
krigsavhållande undkommer landet ifråga  även den miljöförstöring som ett krig innebär 
(Medjed-Hedlund 2007, mailkontakt). 
   Vad gäller den sociala aspekten i den hållbara utvecklingen påverkar försvarsmakten med 
sin verksamhet till fred och trygghet i länder där de verkar genom fredsbevarande insatser. 
Fred och trygghet är två företeelser som är nödvändiga för att skapa ett demokratiskt samhälle 
och därigenom uppnå en hållbar utveckling som helhet. (Försvarsmakten Miljöredovisning 

2003 – och ett steg till… 2003:11-12) 
 

4.2 Hur arbetar försvarsmakten för en hållbar utveckling? 
 
4.2.1 Försvarssektorns arbete  
Försvarssektorns har en vision för sitt miljöarbete som innebär att ”i all sin verksamhet bidra 
till en ekologisk hållbar utveckling, genom ett proaktivt förhållningssätt som präglas av 
livscykeltänkande och hushållning med ändliga resurser” (Paz 2007, muntl.). 
   För att genomföra sektorsansvaret inom försvarssektorn har sektorn bildat en 
miljödelegation där det återfinns företrädare för myndigheterna inom sektorn. Arbetet med 
miljöfrågor inom sektorn styrs härifrån. Genom denna arbetas det fram specifika sektorsmål 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen, vilka delas upp i hur de påverkar miljön, direkt eller 
indirekt. Dessa utgör fundamentet till hur sektorn skall arbeta med miljö inom perioden 2006-
2011. Sektorsmålen bryts därefter ned på myndighetsnivå där särskilda myndighetsmål 
skapas, detta illustreras i figur 3. Myndighetsmålen integreras därefter i myndigheternas 
miljöledningssystem (MLS). (Försvarssektorns miljömål 2007-2011 2006:4-5) 
 

 
 
Figur 3. Figuren visar arbetsgången som sker vid utformandet av särskilda mål från de nationella till de 

som utformas på myndigheten. (Försvarssektorns miljöutredning 2006:4) 
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Bortsett från målsättningarna direkt kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen har 
sektorn även skapat ett mål som innebär att kännedomen inom sektorn vad gäller kunskap 
inom miljöområdet skall höjas.  
   Sektorn arbetar även med något som kallas för ”miljökörkortet”. Det har skapats för att det 
ska finnas en kunskapsnivå där man vet att samtliga sektorer befinner sig på. Det är ett 
verktyg som ges till särskilda personer som sektorn har för avsikt att utbilda ytterligare. Varje 
myndighet får själv bestämma vilka, inom myndigheten, som skall ta miljökörkortet 
(Ingmarsdotter 2007, muntl.). Detta skall dock redan vara utfört 2008, till skillnad från de 
övriga målen som spänner över 2007-2011. (Försvarssektorns miljömål 2007-2011 2006:4) 
   Den samverkan som sker inom sektorn leder utöver ovanstående till ett erfarenhetsutbyte 
där inspiration från varandra och kunskap om verksamheten på de respektive myndigheterna 
är viktiga inslag. Militärhögskolan har en del kurser inom området hållbar utveckling som 
personal inom försvarsmakten och sektorn kan välja att läsa. (Miljö FoU Seminarium 2007). 
Det sker även en hel del miljöutbildningar vid de militära skolorna där officerare går, där 
utbildning för högre chefer ges. Lite beroende på vilken typ av utbildning och för vem det är 
som får den, får de bland annat utbildning i lagstiftning inom miljöområdet, information om 
tillståndsprövning och kontrollprogram och vetskap om hur de beaktar miljön då de planerar 
övningar. (Handbok miljö för Försvarsmakten H Miljö 2002:57-58). 
 
4.2.2 Försvarsmaktens arbete   
På högkvarteret finns det en miljöavdelning där ett flertal personer arbetar med 
miljörelaterade frågor. Bland dessa återfinns en miljöekonom, miljöingenjör, miljösamordnare 
och en energiingenjör med inriktning mot miljö (Paz 2007, muntl.). Miljöavdelningen arbetar 
med försvarsmaktens miljöarbete och arbetet utgår från följande punkter:  
 

• Försvarssektorns vision  
• Försvarsmaktens miljöpolicy och miljömål 
• Miljökvalitetsmålen 
• Långsiktiga målen för försvarssektorn 
• Regleringsbrev från regeringen (varje år) 

(Paz 2007, muntl.) 
 
Därtill tillkommer den så kallade verksförordning som försvarsmakten har att rätta sig efter. 
Den utformas av regeringen och innehåller regler som myndigheten skall följa. Utifrån denna 
utarbetas en DUF, direktiv för uppdragsförslag som skickas ut till förbanden. Den innehåller 
det som miljöavdelningen anser att förbandet skall genomföra kommande period, avseende 
miljö. Förbanden replikerar på denna och begär även resurser för detta i en UF, uppdrags 
förslag. Denna besvaras på genom en VU, ett verksamhetsuppdrag. Detta är en stor del av 
planeringsverksamheten inför försvarsmaktens arbete med miljö inför kommande perioder. 
   I försvarsmakten återfinns verksamhetsledningssystem (VLS) där miljö är en av fem stora 
aspekter. I verksamhetsledningssystemet skall ett miljöledningssystem återfinnas som en del. 
(Ingmarsdotter 2007, muntl.).  
   Miljöavdelningen arbetar även för att få en kostnadseffektivitet i verksamheten och påvisa 
densamma i sin verksamhet bland annat genom ett förebyggande arbete. Man vill genom detta 
visa på att det är ekonomiskt riktigt att tänka på miljön i verksamheten. De arbetar även för ett 
livscykeltänkande, där aspekter genom hela livscykeln tas tillvara och verkar förebyggande. 
Alla tre aspekter av hållbar utveckling skall vidare innefattas i besluten. (Paz 2007, muntl.) 
   Inte förrän nyligen (slutet av 2006/början på 2007) har det skett någon verksamhet som 
uttalat sker för den hållbara utvecklingen, bortsett från hållbarhetsperspektivet i 
miljöredovisningen från 2003. Just nu sker arbete med att utforma ett dokument som avser 
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vägleda myndighetens arbete för en hållbar utveckling som tar sin utgångspunkt i 
regeringsskrivelsen Nationell strategi för hållbar utveckling och dess efterkommande 
skrivelser. Denna kommer att konkretisera arbetet, vilket gör att det kommer att bli lättare att 
gå från tanke till handling på de respektive förbanden och på högkvarteret. Därtill kommer 
specifika myndighetsmål att formuleras efter de sektorsmål som utformats av sektorn, dessa 
kommer att verka genom att verksamheten styrs därefter så att målen nås inom utsatt tid. En 
hållbarhetsredovisning skall likaså utarbetas som ett ytterligare verktyg att nå målen för 
myndigheten och hjälpa den på vägen mot en verksamhet som bidrar till en hållbar 
utveckling. (Ingmarsdotter 2007, muntl.).  
   Försvarsmakten arbetar med nyckeltal för att få en uppfattning om hur det går med 
verksamheten inom miljö som har varit planerad. Dessa ska ge en bild av hur väl den 
planerade verksamheten har fallit ut, vilket med nyckeltalen då ska kunna mätas, och utifrån 
detta ska en uppföljning kunna ske (Paz 2007, muntl.).  
   En stor del av försvarsmaktens verksamhet är tillståndspliktig vilket gör att väldigt mycket 
arbete sker med att arbeta för att få fram dessa tillstånd och följa annan lagstiftning på 
området. Miljörevisioner genomförs på myndigheten i samband med revision av 
verksamhetsledningssystemen, vilka ger en möjlighet till uppföljning av arbetet med 
miljöledningssystemet. Dock hade inte alla förband 2003 infört miljöledningssystem i någon 
större omfattning. (Försvarsmakten Miljöredovisning 2003 – och ett steg till… 2003:17-20). 
Utifrån detta arbetar sedan miljöavdelningen fram förslag till förbättringar med miljöarbetet. 
 
4.2.3 Arbetet för en hållbar utveckling på förbandsnivå  
På I1 som ligger i Kungsängen, även kallat Livgardet och är ett av försvarsmaktens 
utbildningsförband (se figur 2), sker ett flertal utbildningar inom miljö för de verksamma 
inom förbandet. Dock sker de flesta för utvalda grupper och är uppgiftsorienterad och ingen 
utbildning för hållbar utveckling, och vad det innebär, genomförs på lägre nivåer, där de flesta 
värnpliktiga återfinns. Alla värnpliktiga får en utbildning i avfallshantering där man går 
igenom avfallsrutiner. De värnpliktiga som är förtroendevalda (ungefär som en vanlig 
arbetsplats skyddsombud) får lite mer utbildning i till exempel hälsoskydd. Det antas att de 
värnpliktiga får adekvat utbildning i miljöfrågor i grundskolan, där till exempel vetskap om 
försurning och global uppvärmning bör ges.   
   I försvarsmaktens miljöutredning från 2003 presenterades att 37 procent av de värnpliktiga 
på förbanden fick någon typ av miljöutbildning medan de 27 procent ur personalen fick 
densamma. Siffrorna baseras dock på en undersökning där ungefär hälften av förbanden 
deltog. Utbildningarna syftade till att ge deltagaren vetskap kring hur verksamheten den ingår 
i påverkar miljön och därefter hur denne kan påverka, agera proaktivt och därigenom minska 
eller häva denna påverkan. 
   Den utbildning som genomförs där hållbar utveckling tas upp i något avseende är en som 
genomförs för de som är anställda på I1. Det innebär att den utbildningen når ungefär 600 
personer. (Medjed-Hedlund 2007, muntl.) Denna innehåller en grundläggande miljöutbildning 
där försvarsmaktens miljöpolicy, miljömålen som gäller för området, hur verksamheten och 
förbandet påverkar miljön och hur problemen med miljön uppstår och hur de kan hävas 
(Handbok miljö för Försvarsmakten H Miljö 2002:55). 
   I Handbok miljö för försvarsmakten nämns även att personal från hemvärnet och 
frivilligorganisationer ska få utbildning som präglas av respekt för naturen så pass att den 
påverkas så lite som det är möjligt vid verksamhetsutövning. Även här skall miljöpolicyn, 
som försvarsmakten ställt upp, redogöras för samt de miljömål som gäller för platsen, effekten 
på miljön av verksamheten som bedrivs av enskild personal samt av förbandet som helhet. 
Utöver detta ska kontinuerlig utbildning och information ges om ändringar av bestämmelser 



Vad gör och vad kan försvarsmakten göra för en hållbar utveckling? 

 23  
 

eller mål som kan påverka verksamheten. (Handbok miljö för Försvarsmakten H Miljö 
2002:59).  
   På förbandsnivå sker miljörevisioner så att den ansvariga för förbandet får en möjlighet att 
kontrollera sitt arbete med miljön (Handbok miljö för Försvarsmakten H Miljö 2002:40). 
 
4.2.4 Styrkor och brister i arbetet för en hållbar utveckling inom försvarsmakten 
Försvarsmakten arbetar mycket med utformningar av olika styrdokument och mål för 
närvarande vad gäller hållbar utveckling. Dessa kommer att ange en del av hur arbetet för en 
hållbar utveckling ska ske i framtiden, då man tar hänsyn till gällande lagstiftning på området 
och andra styrningar, vilket ger att det sker en hel del arbete på planeringsstadiet av 
verksamheten. Införandet av dessa sker med hjälp av styrande dokument och en tydlig 
ledningsstruktur av verksamheten. I fråga om införande av detta inom området utbildning och 
en generell förståelse för problematiken har detta skett främst på vissa nivåer även om en viss 
grundläggande miljöutbildning ska ske för alla. Arbetet med kontroll och förbättring av 
verksamheten verkar vara integrerat i arbetet med hjälp av revisioner, mätningar och styrning 
från högkvarteret. Något dokument på hur man ska åtgärda det faktum att bara 27 procent av 
de värnpliktiga har någon typ av miljöutbildning har dock inte återfunnits (Försvarsmakten 

Miljöredovisning 2003 – och ett steg till… 2003:17). 
   Försvarsmakten som myndighet är väl organiserade och har tydlig struktur och 
ansvarsfördelning vilket i detta fall kan bli till en styrka om det används på rätt sätt. Detta 
genom ett tydligt ansvar för vad som ska göras, för vem och hur. 
   Det området som skulle behöva stärkas är således den genom information och ökad 
medvetenhet med hänsyn till hållbar utveckling genom utbildning.  
   Det regleringsbrev som kommer ut en gång per år som styr verksamheten viss mån är på 
grund av dess kortsiktighet ett hinder för att verka för den hållbara utvecklingen i den mån att 
det borgar för kortsiktiga lösningar (Ingmarsdotter 2007, mail-kontakt).  
   Det kan bli till en svaghet att förlita sig på de värnpliktigas tidigare kunskaper inom 
miljöområdet, om man ska vara säker på att de har en grundläggande förståelse för 
problemen, då dessa kunskaper kan visa sig vara bristfälliga (Medjed-Hedlund 2007, muntl.). 
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5  Förslag: Utbildning för hållbar utveckling inom 
försvarsmakten 
För att nå en hållbar utveckling krävs det att alla i samhället hjälps åt och för att kunna göra 
det krävs kunskap och motivation. För att få denna kunskap och motivation måste detta 
förmedlas i någon form, där information och inspiration genom utbildning kan vara ett sätt att 
gå tillväga. Genom detta utbildningsförslag hoppas jag kunna bistå försvarsmakten i deras 
arbete för en hållbar utveckling. 
   När det gäller utbildning för hållbar utveckling bör den präglas av de ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekterna, se avsnitt 3.1.2. Det måste till en mer holistisk syn där 
även den enskilda soldaten har vetskap om verksamhetens effekt och kunskap kring dess 
globala betydelse. Detta ger en större handlingsberedskap och vilja att agera (Att lära för 

hållbar utveckling 2004:66). Vilket borgar för en hållbar utveckling genom att när deltagarna 
tar beslut formas de av perspektiv som förhoppningsvis gynnar den hållbara utvecklingen 
genom att vara långsiktigt och strategiskt hållbara.  
   Då fokus i verksamheten skall ligga på verksamhetsidén med myndigheten som återges i 
avsnitt 3.3.2 bör utbildning hållas kort men innehållsrik för ändamålet. All personal inom 
myndigheten bör få denna, från anställda till värnpliktiga för att ge bästa effekt. 
   Upplägget kan se ut så att det hela inleds med en kort introduktionsutbildning på 1-2 
timmar, där deltagarna får vetskap om begreppet hållbar utveckling och dess innebörd (se 
figur 4). I detta block kan även mer specifik utbildning för respektive verksamhet ges, men då 
måste tiden utökas. Introduktionsutbildningen bör mer specifikt ge: 
 

• Presentation av begreppet hållbar utveckling och dess innebörd. Från den lokala nivån 
till den globala. 

• Hollistisk syn på begreppet hållbar utveckling där de tre aspekterna, ekologi, ekonomi 
och socialt ansvarstagande tas upp och kopplas med exempel till den dagliga 
verksamheten. 

• Förståelse varför detta är viktigt inte bara förklara att det är det. 
• Vetskap om hur försvarsmakten som helhet påverkar den hållbara utvecklingen med 

samtliga verksamheter. 
• Kunskap i vad vissa av deras val och beteenden kan ha för effekt på omgivningen, 

både lokalt och globalt, detta för att utöka förståelsen för begreppet och dess innebörd. 
• Vetskap om försvarsmaktens mål för att minska påverkan på den hållbara 

utvecklingen, för att få en vision om vart arbetet leder hän.  
• Möjlighet till reflektion och diskussion kring begreppet där eleverna själva ger 

exempel på effekter av sin verksamhet i ett större perspektiv. 
 
Detta följs upp av ett block där uppföljning av föregående sker och då undersöks det vilken 
effekt utbildningen fått i praktiken och om vetskapen gått fram till deltagarna. Eventuella 
åtgärder kan ske efter detta.  
   Därefter får deltagarna delta i workshops där de får komma med förslag till förbättringar 
själva och där nya lagar, regler och åtgärder diskuteras. Dessa följer de värnpliktiga genom 
hela värnplikten och lärdomarna och åtgärderna därigenom får stärka försvarsmaktens 
verksamhet. Det är sällan man medvetet förstör något man byggt upp med sina egna händer. I 
detta skede är det viktigt att de föreslagna åtgärderna tas på allvar och att det finns en 
öppenhet att våga integrera dem i verksamheten. Detta leder till att deltagarna får se att de 
faktiskt kan påverka vilket troligen höjer motivationen och viljan att arbeta för den hållbara 
utvecklingen. 
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   Efter detta kommer ett avslutande block där en utvärdering av hela utbildningscykeln sker 
för att se vilken verkan den haft och vilka lärdomar som skall tas med till nästa 
utbildningscykel. Begreppet bör vidare integreras i den ordinarie verksamheten, för att 
lärandet bör vara livslångt och behöver tid att mogna och inte bör forceras fram med en massa 
specifika utbildningar (Att lära för hållbar utveckling 2004).  
   Då de värnpliktiga som regel gör sin värnplikt och sedan muckar (Militär Utryckning i 
Civila Kläder, MUCK, avslutar sin plikt) kommer detta att behöva göras varje 
utbildningsperiod med den nya ”kullen”, alltså med de nyinryckta. 
   Utbildningscykeln bör således ”rundas” på 11 månader för att följa en kull med värnpliktiga 
genom deras utbildning. Utformningen av ovanstående måste också få vara föremål för 
ändring och vara flexibel då man troligen vid genomförandet kommer att stöta på problem 
och lärdomar som man bör ta tillvara för att göra utbildningen bättre och mer slagkraftig. 
(Att lära för hållbar utveckling 2004), (Nationell strategi för hållbar utveckling 2002), 
(En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig 2004), 
(Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling 2006)  
 

 

 

Figur 4.  Förloppet av den utbildning som kan ske, vad gäller hållbar utveckling inom försvarsmakten. 
Vid sidan om detta bör även ämnet integreras i den dagliga verksamheten. Hur mycket tid som 
behövs för varje moment är beroende av respektive förband storlek och verksamhet. 
Utbildningscykeln bör ske som en kontinuerlig process som bör rundas på ca 11månader, med 
tanke på de värnpliktigas utbildning. (Egen figur) 

Grundutbildning  
– hållbar utveckling samt 
miljöspecifika frågor, för respektive 
verksamhet 

Uppföljning  
– hur går det i 
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gick fram? 
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– egna förslag på åtgärder 
– diskussion om nya åtgärder, 
och tillkommande lagar och 
regler. 

Uppföljning av åtgärder  
– utvärdering av utbildningens 
verkan, vad ska vi ta med oss till 
nästa termin? 

Eventuella 
åtgärder 
– är det något som inte 
fungerar? 
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6  Analys 

 

6.1 Vad innebär försvarsmaktens arbete för den hållbara 
utvecklingen?  
Mycket av det arbete som sker inom försvarsmakten gällande den hållbara utvecklingen sker 
inom den ekologiska aspekten på begreppet, vilket är en effekt av det faktum att de blivit 
tydligt och uttalat ansvariga för denna del av regeringen. Det har bland annat utformats mål 
och en hel del verksamhetsspecifik och riktad utbildning. I fråga om de ekonomiska och 
sociala aspekterna av begreppet är arbetet inte lika tydligt presenterat och kopplat till den 
hållbara utvecklingen, även om den krigsavhållande effekten är betydande. 
   Försvarsmaktens arbete med konkretisering av verksamheten, gällande arbetet inom 
miljöområdet, och dokument för arbetet med den hållbara utvecklingen, är på god väg även 
om det inte är klart och inte än nått ut till alla. Frågan är om dessa dokument och dess 
innebörd kommer att nå ända ned i leden där merparten av personalen finns. Det finns inte än 
några tydliga riktlinjer för hur arbetet med hållbar utveckling skall se ut och vilka som skall 
utforma detta arbete utöver personalen på högkvarteret där en person arbetar med de 
dokument som tidigare nämnts. Effekten av detta är som synes vid intervjuerna att det inte är 
ett begrepp som når ut i leden.  
   Myndighetens arbete skall präglas av ett proaktivt förhållningssätt. För att nå detta måste det 
finnas kunskap och engagemang att genomföra detta. Alla måste arbeta mot samma mål. Som 
det ser ut idag har det inte blivit tydliggjort vad detta mål är, avseende hållbar utveckling, 
vilket innebär att det är svårt att sträva åt samma håll. 
   Resultaten visar på att det år 2003 bara var 37 procent av de värnpliktiga och 27 procent av 
de anställda som fick någon typ av grundläggande utbildning i miljö. Detta pekar på att 
utbildningssituationen inte är så tillfredsställande som den skulle kunna vara i samband med 
de uppsatta riktlinjerna. I dessa verkar det dessutom inte som att perspektivet med hållbar 
utveckling i sammanhanget når ända ut i leden.  
   Som synes av tabell 1 är det ca 8500 soldater som strömmar genom myndigheten per 
utbildningsperiod, till detta tillkommer anställda och högre befäl. Alltså når försvarsmakten ut 
till många människor och har en bra möjlighet att påverka den hållbara utvecklingen. Dels 
direkt men också indirekt när denna kunskap når ut till andra ej direkt berörda, som ringar på 
vattnet, genom anhöriga och vänner. 
   Kunskapen inom miljöområdet verkar finnas inom myndigheten vilket visat sig vid 
intervjuerna med miljösamordnarna och dess motsvarigheter. Engagemang verkar likaså 
finnas både på högkvarter och ute på förband, men när det gäller utbildning i ämnet, som allt 
annat, är det en fråga om tid och resurser.  
   Regeringen har upprättat handlingsplaner och tillvägagångssätt för att nå en hållbar 
utveckling och det finns kunskap på myndigheten att förmedla denna vision så det som 
behöver förbättras är agerandet som i sin tur inte kan komma till om inte tydliga mål och 
riktlinjer satts upp. Detta måste följas av kunskapsförmedling, vilket följaktligen kan ges 
genom utbildning. Man kan se att mycket av den verksamhet som försiggår på myndigheten 
är en effekt av det som kommit som direktiv från högre instanser vilket ger en indikation om 
att beslut som tas verkligen ger en effekt i agerandet på de särskilda myndigheterna. 
   För att kunna agera efter bästa förmåga och nå upp till de mål som en hållbar utveckling 
kräver behöver kunskapen och den efterföljande insikten nå ut till alla. Den bör också 
integreras i all verksamhet och så länge detta inte sker är det svårt att nå målet med den 
hållbara utvecklingen. Sker inte detta är vi inte på väg mot att nå den hållbara utvecklingen, 
vilket Sverige skall arbeta efter och följaktligen alla dess invånare med myndigheterna i täten. 
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Eftersom denna studie är en kvalitativ sådan kan dock detta (ovan) bara ses som en 
undersökning av ett specifikt förband, förutom det arbete som sker på högkvarteret som då i 
själva verket sker för hela försvarsmakten.  
    

6.2 Vari ligger problematiken med integreringen och vad finns det 
för möjligheter? 
Tid och resurser kan synas vara den största bristen för att mer utbildning inte når fram och 
varför inte arbetet nått längre. Trots detta är inte detta perspektiv det som når ut vid intervjuer 
och samtal utan det som ges som förklaring är snarare att det måste bli till rutin och sättas in i 
den dagliga verksamheten. Hållbar utveckling är just en sådan sak som inte bara kräver en 
omedelbar uppmärksamhet utan även en kontinuerlig integrering i den dagliga verksamheten 
för att få fäste och därmed kan det just vara så att det krävs en tid då detta får tid att 
integreras. Tid är således en faktor. I det arbete som föreligger för personalen på 
miljöavdelningen har man alla förutsättningar att sätta en standard för arbetet med att verka 
för att nå ut till all personal och genom detta verka för en hållbar utveckling på alla nivåer och 
platser.  
   Strukturen och ledarskapet inom organisationen är i detta arbete en stor hjälp och genom 
denna skulle de även kunna hjälpa andra genom att bidra med sin kunskap vid uppdrag som 
ligger inom ramen för deras verksamhet. 
   Försvarsmakten ligger ju i en förestående förändring av verksamheten där man arbetar för 
ett försvar av en annan typ än tidigare bland annat på grund av ändrade hotbilder. I samband 
med detta ändras likaså agerande där man verkar mycket på den internationella arenan i 
fredsbevarande syfte. Fred är en förutsättning för hållbar utveckling och i och med detta kan 
en utbildning i vad begreppet innebär, så att soldaterna ser helheten och effekten av sitt 
agerande och varför det är så viktigt, bortsett från den givna orsaken, vara en sporre att dels 
söka utlandstjänst men också att verka för detta på alla nivåer i samhället. Man ser också med 
detta till att alla arbetar för samma mål och har en engagerad och kunnig personal vilket 
underlättar utövandet. Här finns alltså möjligheten att sätta en bra nivå för agerandet på både 
lokal, regional och global nivå. 
Ingen uppföljning och åtgärder verkar ha utförts i och med det faktum att allt för lite personal 
får miljöutbildning vilket borde vara en sporre för vidare arbete.  
 

6.3 Effekt av utbildning för hållbar utveckling 
Skulle det ske en utbildning för hållbar utveckling enligt förslaget i kapitel fem skulle 
perspektivet nå ut till många människor men också ge förutsättningar till handling. 
Försvarsmakten skulle med detta göra sitt bästa för att verka för sociala, ekonomiska och 
ekologiska värderingar inom perspektivet hållbar utveckling, där fred och demokrati idag är 
en viktig förutsättning, både lokalt, regionalt och globalt. Genom de personer som gör 
utlandstjänst når man ut till även andra länder och Sverige verkar enligt detta som 
föregångsland vilket är en del av visionen som regeringen presenterar i sin vision. 
   Personalen skulle genomföra mer genomtänkta beslut och därigenom verka förebyggande 
vilket troligen skulle ge en vinst för myndigheten både socialt och ekonomiskt. 
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7  Diskussion 
I försvarsmaktens miljöpolicy står det att de skall ”sträva efter kontinuerliga förbättringar 
inom miljöområdet” (Försvarsmakten Miljöredovisning 2003 – och ett steg till… 2003:8). 
Inom detta kan utbildning för hållbar utveckling vara en väl värd investering där samtlig 
personal har förutsättningar att agera på bästa sätt för naturen och sig själva. Vilket i sin tur 
kommer att leda till kostnadseffektivitet då detta leder till resurssnåla förhållningssätt. Detta 
förutsätter dock att personerna agerar rationellt, alltså efter sin kunskap och förmåga. Detta 
kan tyckas naivt, hade det varit så hade många problem som finns idag inte funnits. Bara för 
att alla inte agerar efter kunskap och förmåga för den hållbara utvecklingen kan verksamheten 
inte bara läggas ned, man måste alltid sträva framåt och hoppas på förbättring. 
   Försvarsmaktens verksamhetsändring behöver inte påverka arbetet med den hållbara 
utvecklingen negativt. Målet kan alltid vara densamma oavsett uppgift även om agerandet 
ibland påverkas. Tydligare riktlinjer om hur arbetet skall utformas krävs således för att 
perspektivet med hållbar utveckling ska nå ända fram till enskilda personer. Här har 
regeringen/staten genom försvarsmakten en stor chans att nå ut till en massa människor som 
dessutom har påverkan på andra länder vid utlandstjänstgöring. De direktiv som ges ut för 
myndigheterna följs och genomförs men det skulle även vara givande om ett visst utrymme 
fanns för egen utformning av åtgärder av olika slag, där resurser och tid finns inberäknat för 
detta, med efterföljande utvärdering och uppföljning. Detta kan leda till en trevligare 
arbetsplats och mer arbetsglädje då människorna känner att de kan påverka utvecklingen. Om 
det därtill inte presenteras en målbild för arbetet famlar personalen i mörkret och arbetar 
troligen inte mot samma mål. Det är även viktigt att visa vinsten med att människor har 
kunskap inom området för att ge utbildningen värde och en plats i samspel med övrig 
utbildning.  
   Försvarsmakten har alla förutsättningar att med tydligt ansvar och struktur, vilket är en av 
organisationens styrkor, få till ett bra arbete för en hållbar utveckling med utbildning som ett 
medium för att nå dit. Även om personen under skolgången ska få kunskap inom området kan 
jag med all tydlighet säga att så inte är fallet. Jag själv minns inte att vi arbetat särskilt mycket 
med vad hållbar utveckling innebär under mina skolår och då valde jag dessutom till 
miljökunskap under gymnasietiden. Vi kan inte förlita oss på att någon annan tar ansvaret att 
förmedla denna viktiga information som hållbar utveckling och dess innebörd faktiskt 
innebär. Genom att undersöka nivån på kunskaperna inom området tar man vidare ansvar för 
detta och kan se om det finns brister. Detta kan gynna den myndighet eller organisation som 
utför utbildningen och dess uppföljning dels genom det uppenbara målet med hållbar 
utveckling, men också genom kostnadseffektiva beslut och minskade kostnader för 
resursförbrukning och en tryggare social miljö, med den effekten att färre kanske sjukskriver 
sig på grund av psykisk ohälsa. 
   För att tydligare se hur begreppet tagit sig ner i leden, hur mycket utbildning som når fram 
och hur detta påverkat agerandet hade det varit intressant att genomföra intervjuer eller 
enkäter med värnpliktiga och personal inom hela försvarsmakten. Även en enkät ut till alla 
miljösamordnarna på de respektive förband hade varit intressant att genomföra, för att se hur 
de upplever utbildningssituationen och vad de gör konkret i form av utbildning. Detta kunde 
ha utformats bättre med den kunskap jag besitter idag än i början av uppsatsen, vilket innebär 
att det skulle kunna vara en intressant fortsättning på detta arbete. Resultaten av detta skulle 
även kunna ligga som grund för en generalisering av försvarsmakten och kan hjälpa till att 
bättre utvärdera verksamheten och vidare kan det verka till förbättringar där brister återfinns. 
   Personligen har jag inte sett några miljöperspektiv i den verksamhet jag är delaktig i, vilket i 
en liten mening kan visa på att det i alla fall inte når ända fram i alla leden. I Stockholms 
hemvärnsbataljon återfinns drygt 800 personer (se figur 2.). Följaktligen skulle man kunna nå 
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ut till många personer även inom hemvärnsförbanden, utöver de så kallade reguljära 
förbanden såsom livgardet är. 
   Förändring och implementering tar tid och utbildning av denna typ måste få tid att mogna, 
jag själv har inte genom att studera miljö och utveckling helt och hållet vänt all min 
verksamhet till en som gynnar den hållbara utvecklingen. Detta för att det tar tid att ställa om 
sig och få förståelse för de komplexa system som föreligger vid agerande och hur det påverkar 
andra. Detta gäller givetvis även andra och leder till att det måste finnas tålamod för denna 
förändring, men inte använda detta som ett incitament för att inte göra något alls.     
   Varför ska man genomföra en gynnsam åtgärd först när det är lag på att göra det? Kanske 
borde fler företag, organisationer, myndigheter och enskilda arbeta förebyggande utan tvång. 
En dålig utbildningsnivå kan leda till att vi inte når målet med den hållbara utvecklingen, då 
ett av de verktyg vi har till vår hjälp inte används. Vi tillförsäkrar då inte vår egen eller 
framtida generationers förmåga att försörja sig själva och leva av de resurser som bör finnas 
bevarade. 
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8  Slutsatser 
• Försvarsmakten har inte tidigare, före 2007, arbetat uttalat med hållbar utveckling, i 

dagsläget sker dock en hel del verksamhet inom området, såsom utformande av 
strategidokument för hållbar utveckling. 

• Myndigheten har en möjlighet att nå ut till många människor genom utbildning för 
hållbar utveckling. 

• Begreppet och innebörden av hållbar utveckling når inte alla inom försvarsmakten 
genom utbildning inom verksamhetens ramar. 

• Genom utbildning för hållbar utveckling kan försvarsmakten verka förebyggande och 
vara en föregångare i arbetet, förutom den effekten att vi förhoppningsvis är ett steg 
närmre en hållbar utveckling kan effekten av den vara gynnsam både socialt och 
ekonomiskt. Detta kan ske genom att ge förutsättningar för ett agerande för den 
hållbara utvecklingen genom kunskap och inspiration. 

• Kunskap och engagemang återfinns på myndigheten, vilket är en styrka i arbetet, det 
är viktigt att använda de resurser som finns och låt alla medverka i workshops och 
därmed påverka utvecklingen tillsammans genom delaktighet och demokratiska 
arbetssätt. 

• Alla måste ta ansvar för den hållbara utvecklingen om den ska bli verklighet och inte 
vänta på att det blir lag, utan ta initiativ utan tvång, utrymme för detta måste ges i 
verksamheten. 

• Tydliga mål och riktlinjer med arbetet bör utformas så att alla strävar åt samma håll, 
men de måste även förmedlas till all personal för att ge önskad effekt. 

• Uppföljning av en utbildning för hållbar utveckling är viktig för att se effekten av den 
genomförda utbildningen och för en eventuell förbättring av den.  

• Förändring tar tid, detta måste vi ha tålamod för men inte så pass att verksamheten 
stannar av, upphör helt eller för den sakens skull bara använder sig av kortsiktiga 
lösningar. 

• För att kunna dra några slutsatser om försvarsmaktens verksamhet som helhet, bortsett 
från det på högkvarteret, måste alla förband undersökas, vilket skulle vara en 
intressant fortsättning på denna studie. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Anteckningar från ”Miljö FoU seminarium” 24 april 2007 
Försvarsmakten har arrangerat ett forsknings och utvecklings seminarium (FoU), med 
avseende på miljöfrågor, för att vidareutveckla arbetet med det särskilda sektorsansvaret inom 
försvarssektorn. Detta genom att synliggöra projekt och uppdrag som finns inom sektorn samt 
genom ett erfarenhetsutbyte myndigheter emellan. Till seminariet hade representanter från 
hela sektorn bjudits in och de fick tid för att presentera miljöarbetet inom sin myndighet och 
presentera eventuella framtidsprojekt som ska genomföras.    
   Seminariet avslutades med en inspirationsföreläsning med en inhyrd konsult som bland 
annat talade mycket om att ”leda i förändring”, vilket ständigt präglar hela sektorn. 
Seminariet kan främst ses som ett steg i rätt riktning vad gäller samverkan och inspiration att 
genomföra åtgärder inom sektorn samt att se vad som redan genomförs och vad som kan 
komma att behöva genomföras. 
   Det var stor skillnad på hur arbetet med miljö utfördes på de olika myndigheterna och hur 
långt de hade kommit med att arbeta förebyggande. Myndigheterna har så pass olika 
verksamheter att åtgärderna och effekterna blir därefter. Fokus låg dock på samtliga 
myndigheter att minska resursförbrukningen, genomföra åtgärder av uppkomna miljöproblem 
och införa ett holistiskt synsätt på verksamheten i samband med miljöfrågor. Sektorn som 
sådan präglas av ständigt minskade resursanslag medan kraven verkar höjas, detta verkar inte 
vara en helt lätt ekvation att lösa, detta påverkar dessutom motivationen inom de berörda 
myndigheterna. 
   Försvarsmakten talade om att de i framtiden vill arbeta mer strategiskt och långsiktigt, detta 
för att slippa genomföra åtgärder som är kortsiktiga och bara lösa uppkomna problem och inte 
missa att verka förebyggande. 
   Militärhögskolan presenterade en del utbildningar som nyligen kommit till kursutbudet där 
vissa handlade om just hållbar utveckling som personalen inom sektorn kunde välja att gå. 
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Bilaga 2. Sammanfattning av intervju med Rebecca Ingmarsdotter 
samt efterföljande e-post-frågor 
 
 

Intervju 
 

Datum: 2007-04-24 
Namn: Rebecca Ingmarsdotter 
Utbildning: Energiingenjör med inriktning mot miljö 
Titel: Chef miljöavdelningen, försvarsmakten. 
 
Uppgift?  
Leda miljöavdelningen och leda försvarsmakten i deras miljöarbete strategiskt och långsiktigt. 
 
Hur har arbetet för hållbar utveckling sett ut tidigare inom försvarsmakten, (med 
”parollen” Hållbar utveckling)?  
Ingenting. Det gjordes en miljöredovisning 2004 som behandlade detta något. Men 
sektorsansvaret som är uttalat ska ju vara för en hållbar ekologisk utveckling, men det man då 
menar är miljöarbetet och det är ju inte hållbar utveckling, då inom parollen hållbar 
utveckling. Men nu är arbetet med detta på gång inom avdelningen, där olika dokument ska 
tas fram. Det ska skapas en hållbarhetsredovisning och mer arbete kommer ske även vad 
gäller miljöekonomi. Utbildning kommer ske av personalen i nyckeltal och inom den sociala 
biten och ansvarstagande. Det håller sedan på att arbetas fram specifika mål för 
försvarsmakten efter de sektorsmål som utformats.  
 
Begränsningar i arbetet?  
Tiden som man vill lägga ner i arbetet. Tiden räcker inte till.  
 
Menar du då resursmässigt? 
Nej, kompetensen finns och rätt personal finns. Så kanske handlar det om att göra rätt 
prioriteringar. Nu är vi en del nya på avdelningen och just nu är vi rätt stressade tidsmässigt. 
Men om ett år eller så när vi jobbat in oss och vi känner organisationen bättre och har rätt 
kontakter, då kommer vi inte ha några större problem. 
 
Om du fick fria händer, vad skulle du vilja genomföra då? 
Tillträdet till försvarsmaktsledningen och ÖB kan ibland vara en begränsning, de har ju 
begränsat med tid, man kanske får en halvtimme eller en kvart, och man skulle vilja sitta ner 
med dem i lugn och ro och prata, de är ju nyckeln, vi måste få bättre medvetenhet där. 
 
Miljöledningssystem? Är det infört? 
Ja, det fungerar så att varje förband har sitt eget verksamhetsledningssystem (VLS) och där 
ingår miljöledningssystemet. Vår VLS har fem ben: kvalité, miljö, arbetsmiljö, it-säkerhet och 
ekonomi. Detta gäller även för högkvarteret, men inom miljöområdet är vissa saker centralt 
styrda, därför gäller vissa saker för hela försvarsmakten. Miljöpolicyn och övergripande mål 
är exempel på detta. 
 
Miljökörkortet, hur väl implementerat är det? 
Än är det inte så väl implementerat i försvarsmakten. Det är sektorsgemensamt, alla sex 
försvarsmyndigheter har tagit fram det gemensamt. Tanken är att vi ska ha en gemensam 
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utbildningsgrund. Det ska vara som en miniminivå, alltså minst detta ska alla 
nyckelfunktioner ha. Men varje myndighet ska själva bestämma vilka som ska ta det.  
   Hos oss, 2007, ska miljösamordnare och förbandschefer genomföra detta, sedan ska de 
bestämma vilka som ska genomföra det, på respektive förband. Vad gäller högkvarteret 
kommer vi att genomföra en föredragning för generaldirektören förhoppningsvis innan 
sommaren där vi gemensamt med henne bestämmer, (där vi ger förslag och hon bestämmer) 
vilka som ska genomföra det för högkvarteret. Det är minst hela försvarsmaktsledningen, 
kanske nästan alla avdelningschefer. 
 
Vad är DUF, (det har jag läst om i några dokument och inte förstått)?  
När man får regleringsbrevet tittar man på vilka uppgifter det är, detta får vi en gång per år 
från riksdag och regering. Sedan tittar vi på var uppgifterna ligger, och vad vi ska göra sedan 
skapar vi utefter regleringsbrevet vilket ger direktiv för uppdragsförslag (DUF) som vi sedan 
skickar vi ut till förbanden. Exempelvis kan vi skriva att; vi vill att ni ska sanera ert skjutfält. 
De tittar på detta och sedan kommer de tillbaka med ett uppdragsförslag (UF). Där det står det 
exempelvis; vi genomför detta med två man och hundra miljoner kronor. Då replikerar vi 
exempelvis med att; ni får en och en halv man och sjuttiofem miljoner kronor. Vårt svar är då 
det så kallade verksamhetsuppdraget (VU). 
 
 

Mailkontakt 
 

Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
Det innebär att alla beslut, projekt, genomförande etc. skall vara långsiktiga. Hållbar 
utveckling är för mig en helhet och ett helhetstänk. Det är det övergripande paraplyet som får 
bland annat miljöarbetet att passa in i det stora hela. 
 
Hur ser du på försvarsmaktens verksamhetsidé kontra den hållbara 
utvecklingen? 
Försvarsmakten har ingen verksamhetsidé i samma mening som ett privat företag har, 
däremot finns vi ju till av en anledning bland annat att bevara fred och säkerhet i Sverige och 
omvärlden. Så i grunden är vår verksamhet väldigt bra för den hållbara utvecklingen då fred 
är en grundläggande trygghet. Sen kan all verksamhet genomföras på olika sätt och det är inte 
alltid som helhetstänket finns med i styrningen eller genomförande av vår verksamhet. 
Försvarsmakten styrs från departementet och ytterst av ministern. Detta gör att vi får en 
politisk styrning och dessutom sker den största styrningen genom regleringsbrev (årligen) 
vilket gör att det blir ganska kortsiktig styrning, vilket ganska ofta motverkar arbetet med 
hållbar utveckling.  
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Bilaga 3. Sammanfattning av intervju med Borka Medjed-Hedlund 
samt efterföljande e-post-frågor 

 
 

Intervju 
 
Datum: 2007-04-23 
Namn: Borka Medjed-Hedlund 
Utbildning: Geolog i grunden, kvartärgeolog, utbildningen är väldigt miljöinriktad. Sedan ett 
år på SLU, naturförvaltarblocket med miljölagstiftning, miljökonsekvensbeskrivning, 
miljöekonomi, miljökommunikation och landskapsplanering. Har även läst 
miljökvalitetsledning.  
Titel: Miljösamordnare. Började vid Livgardet i juni 2006, arbetade som miljösamordnare vid 
FMLOG tidigare. 
 
Borka informerar först kort om Livgardet och dess verksamhet i stort. 
Vid Livgardet (LG) bedrivs bland annat värnpliktsutbildning, till exempel utbildning av lätta 
mekaniserade förband. Här utbildas bland annat stadskyttesoldater och militärpoliser. LG 
bedriver högvaktstjänsten,”vaktar kungen”. Vid Kavallerikasern genomförs utbildning av den 
beridna högvakten.  
   Hemvärnsförbanden i området utbildas vid Livgardesgruppen, Gävleborgsgruppen och 
Dalregemenstgruppen. 
Hundverksamheten som bedrivs omfattar en avelsstation i Sollefteå samt dressyr av 
tjänstehundar. 
   LG har övnings- och skjutfält (Ö/S) bland annat på Kungsängen, Falun och Marma samt ett 
övningsfält i Gävle. Kungsängens Ö/S är lite speciellt då vi inte kan skjuta lika högt här som 
på andra ställen på grund av flygverksamheten på Arlanda som ligger i närheten. Vid Stora 
Sätra finns våran anläggning för strid i bebyggelse, det vill säga en kostgjord stad för 
övningar. 
   LG utbildar drygt 1000 värnpliktiga per år. Det som är unikt för oss är bland annat 
utbildningen av utlandsstyrkan och SWEDINT. Vid SWEDINT genomförs utbildning av 
svenska och utländska officerare som ska ut på FN-tjänst, bland annat som observatörer. Vid 
IntUtbE (Internationella utbildningsenheten), utbildas svenska förband som ska utomlands, till 
exempel de som ska till Kosovo och Afghanistan. Ca 3 000 elever utbildas per år vid LG. 
 
Hur många är det som jobbar här?   
Drygt 600 anställda, varav ca 150 är civilanställda, resten är officerare. Så det är en liten andel 
civilanställda.  
 
Vad har genomförts vad gäller miljöutbildning på Livgardet? 
All personal vid LG ges möjlighet att läsa fyra timmars grundläggande miljöutbildning. 
Denna miljöutbildning har ingått som en del i en veckolång personalutbildning. De 
grundläggande delarna i miljöutbildningen genomförs av en konsult från stiftelsen ”Håll 
Sverige rent”. Konsulten genomför utbildningen mycket lättsamt, vilken är mycket uppskattad 
De delar i utbildningen som är kopplade till LGs betydande miljöaspekter genomförs av 
miljösamordnaren. Det kan vara exempelvis på åtgärder som kan vidtas för att förbättra, en av 
aspekterna. (Förre miljösamordnaren genomförde en miljöutredning för Livgardet och 
identifierade verksamhetens miljöpåverkan och miljöaspekter. Sedan bedömde man vilka av 
dessa som var betydande.) 
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   Riktad utbildning till chefer kopplat till deras ansvar och miljölagstiftningen genomförs.  
I utbildningen ingår genomgång av den tillståndspliktiga verksamheten som vi bedriver samt 
tillhörande kontrollprogram. Den tillståndspliktiga verksamheten omfattar övnings- och 
skjutfälten (Marma skall tillståndsprövas). På denna lämnas en årlig miljörapport. I 
tillhörande kontrollprogrammen finns utpekat vem som ansvarar för vad, vilka uppgifter som 
ska levereras och vilka kontroller som ska genomföras kopplat till villkor osv.  
   Grundläggande miljöutbildning till värnpliktiga genomförs inte. Bedömningen är att de 
värnpliktiga som ligger inne numera har grundläggande miljökunskap. De har läst någon typ 
av miljökunskap i skolan och då har de kunskap om global uppvärmning, försurning osv. 
Däremot genomförs anpassad utbildning till värnpliktiga. Till exempel alla värnpliktiga får 
generell utbildning vad gäller avfallshantering, där man går igenom avfallsrutinerna på 
Livgardet, var det finns återvinningsstationer, var man lämnar farligt avfall, och lite kortfattat 
om hur man sorterar. Den är på cirka 20 minuter, med lite rundvandring till de olika 
återvinningsstationerna. Riktad utbildning som är kopplad till den värnpliktiges uppgift, 
exempelvis förare får utbildning om hur de ska hantera drivmedel ute i fält, vad man skall 
göra i händelse av spill osv. Sådan utbildning genomförs av befälen.  
   Riktad miljöutbildning inom hälsoskydd, det vill säga boendemiljö, till skyddsassistenterna 
(förtroendevalda värnpliktiga) genomförs av miljösamordnaren. Utbildningen innehåller 
bland annat hälsoskyddsföreskrifter gällande exempelvis ventilation och faciliteter i kaserner 
samt andra styrande dokument, t ex kontrollprogram avseende hälsoskydd för Kungsängen 
och Kavallerikasern (K1 vid Lidingövägen i Stockholm). Samma målgrupp har även erhållit 
utbildning inom kemikaliehantering eftersom vissa brister vid hantering identifierats, bland 
annat överdosering, skyddsutrustning används ej samt säkerhetsdatabladen kvalitet.  
   Tidigare har inte miljösamordnaren här haft något med värnpliktiga att göra, vad gäller att 
utbilda dem. Men jag tyckte att genom utbildning kan man få stor påverkan. Nackdelen det är 
ju att värnpliktiga byts ut ständigt, så det är ständigt återkommande nya. Samtidigt får ju jag 
en bra feedback från dem, när de gått den första utbildningen boendemiljö, alltså 
hälsoskyddsdelen. Då går de skyddsrond på kvällen, då de tittar både på arbetsmiljö samt yttre 
miljö, de delar jag gått igenom. Sedan på morgonen samlas vi också återrapporterar de 
bristerna för mig. Det är ett bra sätt att fånga upp risker, jag har inte möjlighet att springa runt 
överallt och kontrollera. Dessutom fungerar det inte alltid så bra med rapportering, detta gör 
att bristerna syns i alla fall. Även om det tar tid att utbilda får jag i gengäld detta på papper då 
de skall skriva ner allt de identifierat. Det är vad jag gjort i utbildningsväg.  
    
Känner du att begreppet Hållbar utveckling förmedlas på något sätt genom utbildning?  
I grundutbildningen görs detta. Den grundläggande miljöutbildningen (för de anställda), det 
kommer man ständigt tillbaka till. Konsulten tar upp varför man ska bevara vissa växter och 
djur, exempelvis finns det en svamp som man har i tillverkningen av medicin vid 
transplantation. Just det här med kopplingen av vad som händer om man agerar på ett sätt, 
exempelvis - att vi får utsläpp, det blir klimatförändringar, isar börjar smälta. Sedan tycker jag 
att han kommer tillbaka hela tiden till varför ska man bete sig på ett visst sätt.  
 
Är det något du känner saknas i den utbildningen?  
Nej, jag tycker han gör det otroligt bra, han får med dem som inte är intresserade av miljö. 
Efter att de fått utbildningen får de sig en tankeställare och tycker att det här är jättebra. Bra är 
också att efter varje utbildning är det en ordentlig uppföljning, och man får fylla i en enkät. 
Det är ett enormt bra gensvar på detta. Någon utvärdering för värnpliktiga har inte jag gjort 
utan det är muntligt, och det som de förtroendevalda säger är att de är jättenöjda och tycker att 
det är kanonbra. De är duktiga då de tar kontakt med mig.  
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Vid extra resurser vad skulle du vilja göra då?  
Miljöriskindentifiering och bedömning, ett mer förebyggande arbete skulle vara bra. Nu är det 
mest Ad Hoc, och det som lagstiftningen säger att vi ska göra. 
 
Miljökörkortet, hur är det med det?  
Det är ett bra komplement men det räcker inte ensamt. Det är dessutom inte alla som tar det. 
 
 

Mailkontakt 
 

Vad innebär hållbar utveckling för dig?  
Att verksamhet bedrivs med hänsyn till miljön och resurshushållningen, men även hänsyn till 
kulturell, social och ekonomisk utveckling skall beaktas. I praktiken innebär det att inför alla 
strategiska beslut, såväl på övergripande respektive lokal nivå inom FM, bör en 
miljökonsekvensbedömning genomföras och bifogas till beslutsunderlaget.    

Hur ser du på försvarsmaktens (FM) verksamhetsidé kontra den hållbara utvecklingen? 
Verksamhetsidén utgår från de uppgifter och den inriktning som statsmakterna har givit FM, 
det vill säga denna definierar FM roll och uppgift i samhället. Verksamhetsidén är vägledande 
för visionen och därmed även de strategiska målen. Det övergripande målet för FM är att vara 
krigsavhållande, vilket bidrar till att undvika den miljöförstöring som ett krig medför, och 
därmed bidrar FM verksamhet till hållbar utveckling. Det detaljerade arbetet för en hållbar 
utveckling styrs i de övergripande miljömålen. 

 


