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Abstract

This Bachelor's thesis in Environmental Science studies the quality of an

index of performance measurement of Swedish municipalities' sustainability

governance offered by the environmental magazine Miljöaktuellt. Executed

for  six  consecutive  years,  this  evaluation  is  arguably  the  most

comprehensive and widely spread local sustainability assessment in Sweden.

Contextualizing this quantitative measurement tool in the paradigm of New

Public Management, the research questions posed are: 'to what extent does

the index employed by Miljöaktuellt correspond to the requirements of a set

of quality criteria for sustainability assessment?' and 'is the index appropriate

as a measure of, or a goal for, Swedish municipalities' internal sustainability

efforts?' Through the perspective of evaluation theory,  Miljöaktuellt's index

is seen as a performance evaluation, thus categorizing this study as a meta-

evaluation. Through a qualitative thematic approach, the index is analyzed

using  the  8  BellagioSTAMP-principles  that  were  developed  as  tools  for

assessing quality of sustainability assessments as themes for the analysis.

The results found by Miljöaktuellt are clearly and effectively communicated,

but the index in itself is shown to be inadequate in methodological rigour in

its  handling  of  indicator  data,  lacking  analytical  power  as  ecological

indicators are given disproportionate attention compared to economic and

social  indicators,  and  insufficient  in  transparency  due  to  unexplained

theoretical considerations, rendering the index inappropriate as a basis for

policy guidance in Swedish municipalities.

Keywords: Evaluation, perfomance assessment, New Public Management, local environmental 

governance, sustainable development 



Sammanfattning

Denna kandidatuppsats i miljövetenskap syftar till att undersöka kvaliteten

hos  tidningen  Miljöaktuellts  utvärderingssystem  av  svenska  kommuners

hållbarhetsarbete  som de  har  granskat  och  rankat  årligen  i  sex  år.  Detta

index är antagligen den mest genomgripande utvärderingen av kommunalt

hållbarhetsarbete i Sverige. Miljöaktuellts kommunrankning sätts in i New

Public Management-paradigmet och utvärderingssamhällets kontext för att

besvara  frågeställningarna  som  lyder:  ”Hur  väl  överensstämmer

Miljöaktuellts  kommunrankning  med  en  uppsättning  kvalitetskriterier  för

utvärdering av hållbar utveckling?" och ”Är kommunrankningen lämplig att

använda som mått på, eller mål för kommuners interna hållbarhetsarbete?"

Från ett utvärderingsteoretiskt och perspektiv betraktas kommunrankningen

som  en  kvalitetsutvärdering;  denna  studie  kategoriseras  därmed  som  en

metautvärdering. Indexet analyseras som en tematisk innehållsanalys med

utgångspunkt  i  de  8  BellagioSTAMP-principerna  som utvecklats  som ett

mätverktyg av utvärderingar av hållbar utveckling. Även om Miljöaktuellt

kommunicerar  sina  resultat  väl  bedöms  tidningens  index  sakna

metodologisk tyngd i  behandlingen av dess indikatorer,  brista i  analytisk

kapacitet då ekologiska indikatorer ges oproportionerlig tyngd på bekostnad

av ekonomiska och sociala indikatorer, samt sakna nödvändig transparens

då teoretiska överväganden inte uttrycks och motiveras. Dessa brister gör

indexet  olämpligt  som  underlag  för  politiska  beslut  inom  svenska

kommuners hållbarhetsarbete.

Nyckelord: Kvalitetsutvärdering, kommunrankning, New Public Management, lokal miljöpolitik,

hållbar utveckling
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1. Inledning

"Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till  en god miljö för nuvarande och

kommande generationer." Regeringsformen (SFS 2010:1408) 1 kap. 2 § 3 st.

Ovanstående citat  kan ses som ett  övergripande mål  för  det  allmänna – offentlig  sektor  i  bred

bemärkelse. Begreppet hållbar utveckling har sedan det myntades i början av 1980-talet diskuterats

och kritiserats (Jagers 2005: 10), men är fortfarande kontroversiellt och mångtydigt då det innefattar

olika, sinsemellan delvis motstridiga dimensioner av utveckling; ekonomisk, social och ekologisk,

inom och mellan generationer (Kates, Parris & Leiserowitz 2005). De flesta är dock eniga om att en

uppsättning problem i bland annat mänsklig påverkan på den fysiska miljön står i vägen för en

hållbar utveckling. Dagens miljöproblem är sällan synliga för blotta ögat, utan måste åskådliggöras

på olika sätt för att kunna förstås och diskuteras utan ingående kunskaper om biofysiska processer.

De måste även konstrueras i det allmänna medvetandet genom information om vad som räknas som

icke önskvärd mänsklig påverkan på olika delar av biosfären – när är ett påstått problem värt att

uppmärksamma och åtgärda, och när kan detta problem anses vara löst? (Holm 2008: 12-14)

I uppgiften att framställa en problemformulering som fäster allmänhetens uppmärksamhet spelar

media en nyckelroll – genom avslöjande reportage, djupgående intervjuer eller kritisk granskning

bildas en uppfattning om en företeelse som problematisk. Medias roll i ett demokratiskt samhälle

brukar beskrivas som informerande och granskande, där god journalistik syftar till att ge läsaren en

så allsidig och sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt (Nord & Strömbäck 2004: 18-20). En

form  av  undersökande  journalistik  som  har  blivit  allt  mer  populär  de  senaste  åren  och  som

appellerar till allmänhetens intresse av en god lokal förvaltning av resurser är kommunrankningar

av olika politikområden. Begreppet kommunrankning är relativt nytt och verkar öka i popularitet:

ordet användes för första gången i svensk dagspress 1994 och förde en undanskymd tillvaro de

första tio åren för att efter 2004 nämnas alltmer frekvent med över 1700 träffar, varav 200 bara

under  det  senaste  året1.  Om  ordets  frekventa  användning  kan  säga  något  om  fenomenet

kommunrankningars popularitet verkar de alltså vara här för att stanna.

Kommunrankningar  genomförs   i  olika  former  både  av  medier  –  som tidskriften  Fokus  årliga

rankning  över  vilken  kommun  det  är  bäst  att  bo  i,  av  intresseorganisationer  –  som  Svenskt

Näringslivs  årliga  kommunrankning  över  bästa  företagskommun,  och  av  myndigheter  –  som

1 Sökning i Mediearkivet Retriever 2014-10-22 i svensk tryckt press på orden ”kommunranking” eller 
”kommunrankning”, totalt antal träffar 1787.
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Socialstyrelsens  serie  Öppna  jämförelser av  utförare  inom  hälso-,  sjukvård  och  socialtjänst

(Lindgren 2013: 134, Johansson & Ivarsson 2013: 147). Detta förhållandevis nya sätt att granska

eller utvärdera kommuners arbete är ämnet för denna uppsats, där tidningen Miljöaktuellts index

som  rangordnar  svenska  kommuners  hållbarhetsarbete  är  fallet  som  studeras.  Tidningen

Miljöaktuellt  tar  ett  samlat  grepp  om  samtliga  kommuners  hållbarhetsarbete  och  presenterar

resultaten  på  ett  enhetligt  sätt  som möjliggör  jämförelser  kommuner  emellan.  Som tidningens

chefredaktör och projektledare skriver i Miljöaktuellts temanummer om kommunrankningen:  "En

rankning kan sällan ge en helt rättvis bild av läget, men vi vågar påstå att bredden och de många

ingående  parametrarna  verkligen  tar  temperaturen  på  kommunernas  hållbarhetsarbete"

(Miljöaktuellt 2014a: 34). Ämnet kommunrankningar har inte studerats särskilt ingående, men klart

är att  det  är  en form av granskning eller  utvärdering,  med samma typer av metodologiska och

teoretiska  problem  som  andra  granskningar:  hur  ska  kvalitet  inom  det  rankade  området

operationaliseras?  (Lindgren  2013:  132-136).  Hur  kvalitet operationaliseras  kvantitativt  inom

området  hållbar  utveckling,  som präglas  av beslutsfattande under  stor  vetenskaplig och politisk

osäkerhet  är  ett  särskilt  intressant  ämne  att  studera  (Knaggård  2009:  26-27).  Klarar  en

tidningsredaktion av att skapa systematisk kunskap av hög kvalitet om lokalt hållbarhetsarbete?

1.1 Syfte och frågeställningar

Miljöaktuellts ambition att samla kommunernas hållbarhetsarbete i ett index kan vara värdefull för

forskning  om  det  lokala  hållbarhetsarbetets  villkor,  framgångsfaktorer  och  hinder,  under

förutsättning att indexet ger en med verkligheten överensstämmande bild av det som det utger sig

för  att  mäta.  Samma  förutsättning  gäller  för  indexets  lämplighet  som målsättning  för  enskilda

kommuner.  Syftet  med  denna  uppsats  är  att  granska  2014  års  upplaga  av  Miljöaktuellts

kommunrankning utifrån ett  teoretiskt  ramverk för  kvalitetskontroll  av utvärderingar  av hållbar

utveckling kallat BellagioSTAMP. Genom att studera kommunrankningens överensstämmelse med

det  teoretiska  ramverkets  kvalitetskriterier  kan  dess  lämplighet  som mätverktyg  av  kommunalt

hållbarhetsarbete testas. De frågeställningar som kommer att besvaras i föreliggande studie är: 

1. Hur väl överensstämmer Miljöaktuellts kommunrankning med en uppsättning

kvalitetskriterier för utvärdering av hållbar utveckling?

2. Är kommunrankningen lämplig att använda som mått på, eller mål för 

kommuners interna hållbarhetsarbete?
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1.2 Bakgrund

För att att synliggöra miljöproblem har en rad olika metoder använts, och används parallellt. Det

idag  mest  allmänt  accepterade  sättet  att  åskådliggöra  problem  och  önskvärda  tillstånd  är

formulerandet  av  mål  och  uppföljning  genom  resultatmätning.  Arbetet  för  att  nå  en  hållbar

utveckling  –  hur  begreppet  än  definieras  –  har  i  Sverige  länge  karaktäriserats  av   mål-  och

resultatstyrning (Tarschys & Lemne 2013: 387-388). Miljöpolitikens styrning på olika nivåer utgör

den kontext inom vilken företeelsen kommunrankning av hållbar utveckling bör förstås, varför vi nu

ska vända oss till en kort historik över målstyrningens intåg i miljöpolitiken.

1.2.1 Från miljöhot till miljökvalitetsmål

Den svenska miljöpolitiken kännetecknas historiskt av olika former av miljöproblem, olika sätt på

vilka samhället ser på miljöproblem samt en gradvis ökning av målstyrning i miljösektorn.  Under

första hälften av 1900-talet sorterades miljöproblem in i olika "hot", som kvicksilver i jordbruket

och bly i bilavgaser, snarare än som positiva mål som skulle uppfyllas. Miljöpolitiken ges 1962 sitt

första  mål,  i  och  med  betänkandet  från  1960  års  naturvårdsutredning:  naturvårdsverksamheten

skulle se till "att den biologiska balansen upprätthålles" (Lundgren 286-287). Under 1980-90-talen

skulle miljöhänsyn genomsyra alla sektorer i samhället, vilket innebar att miljöpolitiken inte längre

sågs som ett enskilt intresse bland andra. Hållbar utveckling som begrepp etablerades i den svenska

miljöpolitiken  vilket  ytterligare  förstärkte  bilden  av  miljöproblemen  som  övergripande

samhällsproblem  (Lundgren:  299-300).  Naturvårdsverket  försökte  under  1990-talet  att  bringa

klarhet i miljömålen genom att utge ett antal skrifter som sammanfattade syftet med miljöpolitiken.

1996 hade utvecklingen lett till att antalet miljömål växt till en vildvuxen flora av 167 mål varav

endast 90 någonsin följts upp och 23 mål formulerats så att uppfyllelse av dem inte var möjlig att

utvärdera  (Lundgren:  304-316).  1996  gavs  Naturvårdsverket  i  uppdrag  att  systematisera

miljömålsarbetet vilket resulterade i den alltjämt använda strukturen med ett generationsmål, 15

nationella  miljökvalitetsmål  (sedan  2005:  16)  som delas  upp i  nationella,  regionala  och  lokala

delmål.  Miljömålen  är  inte  författningsstadgade  utan  bygger  på  frivillighet  för  kommunerna

(Lundgren  2013:  316).  De  är  dock  tänkta  att  tjäna  som  vägledning  vid  tillämpning  av

miljölagstiftningen och det mer allmänna miljöarbetet i alla samhällssektorer och -nivåer, även den

kommunala (Lundgren 2013: 320). 

1.2.2 Kommunernas roll i hållbarhetsarbetet

De svenska primärkommunerna, till antalet 290 stycken, har under 1900-talet utvecklats till att idag
3



vara den bärande administrativa nivån för välfärd och medborgarservice; kommunerna sysselsätter

nästan en femtedel av alla  förvärvsarbetande i  Sverige inom verksamhetsområden såsom skola,

omsorg  och  tillsyn  av  verksamheter,  där  miljö-  och  hälsoskydd  ingår  som  en  liten  del  av

kommunernas budget (SCB 20142). Kommunerna har länge, vid sidan av det lagstiftade ansvaret för

tillsyn  av  miljöskadlig  verksamhet,  haft  ett  stort  och  över  tid  växande  ansvar  för  att  driva

miljöfrågor, ibland på egna initiativ och ibland som frivilliga implementerare av statlig politik –

som miljömålssystemets 16 miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket 2004: 35, Connelly et  al.  2012:

372).  Kommunerna har även,  i  likhet  med den statliga förvaltningen,  influerats  av New Public

Management-filosofins mål- och resultatstyrning sedan slutet av 1980-talet (Montin & Granberg

2013: 11-18, Naturvårdsverket 2006: 39). Det har vidare skett en utveckling från 1990-talet  till

tidigt  2000-tal  där  staten  alltmer  kommit  att  kontrollera  en  professionaliserad  kommunal

miljöförvaltnings arbete, och där hållbarhetsfrågorna snävats in mot den ekologiska dimensionen

där tidigare initiativ anlagt ett bredare fokus där sociala och ekonomiska dimensioner av hållbar

utveckling ingått (Forsberg 2007: 7-8,  Bretzer, Forsberg & Bartholdsson 2006: 52-55). Specifika

mål och rutiner har kommit att fastställa ramarna för det lokala hållbarhetsarbetet, vilket dock inte

nödvändigtvis innebär att  de lokala miljömålen prioriteras framför andra övergripande mål som

tillväxt  eller  arbetstillfällen  (Forsberg 2007:  8).  Att  mål-  och  resultatstyrning med efterföljande

utvärderingsaktiviteter  blivit  norm  på  hållbarhetsområdet har  av  Martinuzzi  (2004:  420-428)

härletts till fyra olika drivkrafter:

1. Krav från EU eller andra internationella organ driver på utvärderingsaktiviteter;

2. Nationella  strategier  för  hållbar  utveckling  ökar  kännedomen  om  begreppet  hållbar

utveckling, introducerar ett annat synsätt på governance där utvärdering är ett verktyg för

evidensbaserad politik;

3. Hur vanlig utvärdering är i ett politiskt system påverkar hur snabbt och hur genomgripande

utvärdering slår igenom i enskilda politikområden. Länder med starka sådana traditioner har

i  hög  utsträckning  institutionaliserade  utvärderingssammanslutningar  som  gränsar  till

professioner;

4. Grad  av  implementering  av  Agenda  213 utgör  en  stark  drivkraft  för  framväxten  av

utvärderingsaktiviteter  i  kommuner  och  på  andra  sub-nationella  nivåer.  Utfalls-  och

slutprestationsutvärderingar med kvantitativa metoder är vanliga på den lokala nivån.

2 2012 förvärvsarbetade nära 800 000 personer i kommunerna av totalt 4 500 000 förvärvsarbetande.
3 Agenda 21 betecknar handlingsprogrammet för hållbar utveckling i det 21:a århundradet som blev ett av resultaten 

från FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 (Connelly et al. 2012: 364-365)
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Samtliga drivkrafter kan ses som starka i Sverige: 1. sedan inträdet 1995 har Sverige strävat efter att

vara en stark röst i EU (Brommesson 2007: 143); 2. Sverige har en starkt förankrad strategi för

hållbar utveckling, även om den ekologiska dimensionen inte fullt ut är integrerad i all offentlig

politik (Lundqvist 2005: 107-108); 3. Utvärdering kan ses som en stark norm i svensk förvaltning

sedan  ett  par  decennier  tillbaka  (Ahlbäck  Öberg  2014:  174),  vilket  indikeras  av  bildandet  av

Svenska utvärderingsföreningen år  2003 (Lindgren 2014:  30);  4.  Sveriges  kommuner var  tidigt

mycket aktiva i arbetet med att implementera Agenda 21 (Forsberg 2002: 80, Böhringer & Jochem

2007: 1). Att utvärdering av hållbar utveckling är en stark norm i svensk förvaltning borde borga för

att utvärdering sker systematiskt, rigoröst och ofta, vilket skulle kunna vara av godo för kunskapen

om vilka  faktorer  och  strategier  som är  effektiva  för  att  uppnå en hållbar  utveckling,  även på

kommunal nivå.

1.2.3 Jämförande mått på kommunalt hållbarhetsarbete

Mål- och resultatstyrning,  med kvantitativa mått  på måluppfyllelse,  har  varit  den organiserande

principen på miljöområdet under de senaste decennierna, men detta har ännu inte resulterat i något

allmänt  accepterat  sätt  att  jämföra  hur  kommunerna  sköter  sina  åtaganden  i  hållbarhetsarbetet.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) databas Kolada innehåller ca 3000 nyckeltal med data

för 2011, 2012 och 2013 varav ett stort antal har bäring på hållbar utveckling i bred bemärkelse

(RKA 2014), men långt ifrån alla kommuner rapporterar in sina nyckeltal till SKL. Kommunernas

hållbarhetsarbete organiseras istället på en mängd olika sätt, ofta inom ramen för föreningar, såsom

Sveriges Ekokommuner, Kommunala miljöchefer eller Millenniekommunerna. Olika sätt att mäta

hållbarhetsarbete för alla kommuner har presenterats, men inget system av indikatorer används idag

av alla kommuner. Dessa mått mäter oftast enskilda delar av det breda hållbarhetsarbetet som sker i

kommunerna, vilket ytterligare försvårar samlade jämförelser (SKL 2012: 8-9).

Att den kommunala självstyrelsen i Sverige skapar en mångfald av vägar mot gemensamma mål är

inte i sig dåligt, utan kan resultera i att "Kommunerna blir varandras laboratorier [...]" med Gunnar

Wetterbergs ord. Han följer dock upp med bisatsen "[...] – något som de i och för sig borde kunna

utnyttja betydligt mer systematiskt än idag” (Wetterberg 2000: 39). Just denna bristande systematik

gör det svårt att vinna ny kunskap om vilka faktorer som hindrar eller möjliggör ett framgångsrikt

hållbarhetsarbete på lokal nivå och försvårar för kommunerna att lära av varandra och bli varandras

bildliga laboratorier. Ambitionen att systematiskt jämföra kommunerna gör således Miljöaktuellts

kommunrankning till ett intressant ämne att studera närmare.
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2. Teori

Nedan följer en översikt över relevant tidigare forskning i ämnet för denna studie, uppdelade på ett

antal tematiska rubriker rörande utvärdering och hållbar utveckling. Litteraturöversikten leder så

fram till det teoretiska ramverket som kombinerar aspekter av mätning av hållbar utveckling med

den kommunala nivåns ansvar inom det övergripande arbetet för hållbar utveckling.

2.1 Litteraturöversikt – forskning om utvärdering och hållbar utveckling

Miljöaktuellts  kommunrankning,  som analyseras  i  senare avsnitt,  är  en form av utvärdering av

offentlig verksamhet. Inom förvaltningsforskningen har företeelsen utvärdering kommit att ses som

en megatrend sedan 1980-talet (Johansson & Lindgren 2013: 14). Fältet har över tid polariserats i

förespråkare och kritiker av utvärderingens konsekvenser (Lindgren 2013: 140), men innan vi går

närmare in på den debatten ska begreppet preciseras närmare. Utvärdering som teoretiskt begrepp är

omstritt och används för att beteckna en mängd olika sätt att granska offentlig verksamhet (för en

mer ingående diskussion, se exempelvis Lindgren 2014: 9-14). En vanlig definition lyder:

UTVÄRDERING = noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning

och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela en roll i

praktiska beslutssituationer. (Vedung 2009: 22)

Utvärdering avser sålunda noggrann bedömning i efterhand eller under tiden som en verksamhet

som ska utvärderas pågår för att ge vägledning till politiska beslut i framtiden. Utvärdering rör både

organisering  (förvaltningspolitik)  och  sakområden  som miljö  (substantiell  politik).  Utvärdering

genom kommunrankning mäter  oftast  output:  utfall  eller  slutprestationer snarare än förvaltning,

beslutsinnehåll  eller  organisering  (Vedung  2009:  22-32).  I  denna  uppsats  kommer  begreppen

granskning och  utvärdering användas  som  synonymer  (i  likhet  med  Lindgren  2014:  9),  samt

rankning för  att  beteckna  den  specifika  utvärderingsformen  kvalitetsrankning  av  offentlig

verksamhet (Johansson & Ivarsson 2013: 147). 

Sedan  1990-talet  har  kraven  på  att  alla  delar  av  den  offentliga  förvaltningen  ska  ägna  sig  åt

utvärderande verksamhet stärkts till den grad att man idag kan tala om ett granskningssamhälle: ”I

vår tid utreds, granskas, revideras och utvärderas politik i större utsträckning än någonsin tidigare

– och det  rör  sig  om informationssamlande och -bearbetning som myndigheterna tar  fram för

extern redovisning”  (Ahlbäck Öberg 2014: 174). Det finns goda argument  för utvärdering som

delvis kan förklara denna relativt snabba utveckling av utvärderingspraxis: ett som ofta lyfts fram är

6



att en fråga som inte klart kan mätas kommer bli svår att förbättra (Böhringer & Jochem 2007: 1,

Mori  &  Christodolou  2012:  96).  Information  är  avgörande  för  politisk  styrning  och

verksamhetsutveckling, och följer naturligt av att lagstiftningen i moderna demokratier präglas mer

av  ramlagar  än  av  precisa  regler.  Även  för  den  vanlige  medborgaren  är  utvärdering  viktig  –

skattepengarna måste förvaltas väl, och som brukare på en välfärdsmarknad är kvalitetsinformation

avgörande  för  upplysta  val  om  skola,  vård  och  omsorg.  Utvärdering  kan  således  ses  främja

demokratin och samhällets funktionsduglighet (Lindgren 2014: 14). Det har emellertid, särskilt på

senare tid, framhållits att utvärdering inte är oproblematiskt som samhällsfenomen. En invändning

är  att  endast  det  som är  mätbart  kommer  att  värdesättas  på  bekostnad  av  andra  viktiga,  men

svårmätta,  faktorer  (Johansson  & Karlsson  2013:  35-36).  Allt  mer  information  samlas  numera

rutinmässigt in utan att det finns något på förhand bestämt användningsområde för denna data när

det  gäller  verksamhetsutveckling  eller  främjande  av  kvalitet.  Detta  ritualistiska  inslag  i

förvaltningen av den offentliga sektorn tar omotiverat stora resurser i anspråk och förflyttar fokus

från  verksamhetens  syfte  till  mätning  av  verksamhetens  innehåll  och  måluppfyllelse  (Lindgren

2014: 14-20)

Målstyrning  och  resultatmätning  har  införts  i  spåren  av  de  senaste  20-30  årens  New  Public

Management-trend inom den svenska politiska förvaltningen på statlig såväl som kommunal nivå

(Lindgren  2014:  36),  vilket  verkar  ha  påverkat  hur  medier  granskar  beslutsfattare  och  hur

intresseorganisationer utövar påverkan gentemot politiker. När allt  mer av det politiska samtalet

präglas av de båda komponenterna i mål- och resultatstyrning: löften i form av mål och kritik i form

av  bristande  historisk  måluppfyllelse  präglas  följaktligen  den  mediala  granskningen  och  den

politiska  lobbyingen  allt  mer  av  detta  sätt  att  bedriva  verksamhet  (Lindgren  2014:  33-34).

Kommunrankning kan förstås  som en sådan anpassning till  den allmänna trenden av mål-  och

resultatstyrning.  Är  då  kommunrankningar  ett  sätt  för  kommuner  att  bli  varandras  bildliga

laboratorier genom dess systematiska utvärdering? (Wetterberg 2000: 39)

Kvalitetsmätningar  i  form  av  kommunrankningar  kan  bland  annat  användas  för  att  jämföra

verksamheter mot varandra, vilket kan ligga till grund för både fördjupade analyser och lärdomar

om vad som kan förbättras samt motivera till  dessa förbättringar (Lindgren 2013: 130). Det har

dock påpekats att rankningar skiljer sig från andra former av offentlig granskning i några viktiga

avseenden; dessa handlar dels om vilka bedömningskriterier och metoder som har använts, och dels

om  vilka  konsekvenser  rankingar  får  för  det  demokratiska  ansvarsutkrävandet.  Där

granskningsformer som tillsyn och revision är bundna både av lagkrav och av professionella normer

saknas dessa trösklar helt när det gäller både vad, hur och varför ett politiskt fenomen utvärderas
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genom rankning. Bedömningskriterierna som används vid en rankning är också helt upp till den

granskande aktören att välja, vilket gör att aktörens egna intressen tenderar att ges otillbörlig vikt i

den  slutliga  sammanställningen.  Detta  riskerar  att  ge  den  granskande  aktören

problemformuleringsprivilegiet  i  den  politiska  debatten  framför  de  demokratiskt  valda

församlingarna (Johansson & Ivarsson 2013: 148-153).

Hållbar utveckling är antagligen ett än mer omstritt begrepp än utvärdering, särskilt när det kommer

till att operationalisera och precisera det vetenskapligt. Denna uppsats kommer delvis att visa på

denna problematik genom att studera en mätning av hållbarhetsarbete på kommunal nivå genom

olika kvantitativa indikatorer, men det behöver ändå klargöras vad som avses i denna uppsats när

begreppet hållbar  utveckling  i  relation  till  utvärdering  diskuteras.  Begreppet  hållbar  utveckling

kommer  att  användas  som  ett  instrument  för  att  kategorisera  variablerna  i  Miljöaktuellts

kommunrankning (enligt princip 2 i det teoretiska ramverket nedan) och som ett analytiskt begrepp

i  avsnitt  5.  Jag  ansluter  mig  här  till  Brundtlandkommissionens  alltjämt  debatterade  definition:

"hållbar  utveckling  tillgodoser  nuvarande  generationers  behov  utan  att  äventyra  kommande

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov." (WCED 1987: 43, citerad i Jagers 2005:

11)  och  operationaliserar  denna  genom de  tre  dimensionerna  social,  ekonomisk  och  ekologisk

hållbarhet,  där  den  sociala  dimensionen  fångar  sådana  begrepp  som  rättvisa  och  frihet  från

diskriminering,  den  ekonomiska  dimensionen  behandlar  ekonomisk  jämlikhet  inom och  mellan

länder, konsekvenser av och syn på ekonomisk tillväxt samt ekosystemtjänsternas värde, medan den

ekologiska  dimensionen  behandlar  ekosystemtjänsternas  funktioner  och  mänsklig  påverkan  på

andra arter (Jagers 2005: 13-16). Stark eller svag hållbarhet, där den bärande skillnaden består i

synen på olika kapitalslags utbytbarhet, är en tvistefråga i definitioner av hållbar utveckling som här

lämnas öppen, men som kommer att diskuteras i det teoretiska ramverket och analysen (Brännlund

& Kriström 2012: 171).

2.1.1 Studier av kommunalt hållbarhetsarbete

Forskning om villkoren för kommunalt hållbarhetsarbete utförs på uppdrag av myndigheter såsom

Naturvårdsverket  eller  av  den  mellankommunala  organisationen  SKL,  men  det  finns  också

akademiska  forskningsantologier  och  avhandlingar  inom  området.  Forskning  om  kommuners

miljöarbete har oftast bedrivits med intervjumetoder och förhållandevis snäva urval av mellan 6 och

ca 20 undersökta kommuner (Bretzer et al. 2006, Naturvårdsverket 2003). Det finns också exempel

på enkätundersökningar  kompletterade med intervjuer av kommunala tjänstemän (Klepke 2012,

Bartholdsson  2009,  Naturvårdsverket  2006)  samt  översikter  (Naturvårdsverket  2004,  Forsberg
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2007).  Däremot  finns,  till  författarens  kännedom,  ingen  kvantitativ  totalundersökning  med  den

ambition och ämnesmässiga omfång som Miljöaktuellts rankning har. 

2.1.2 Miljöindikatorer och ramverk för utvärdering av hållbar utveckling

Syftet med utvärdering av hållbar utveckling är att underlätta beslutsfattande kring vilka åtgärder

som behöver göras för att samhället ska nå övergripande hållbarhetsmål på ett effektivt sätt (Mori &

Christodolou  2012:  95).  Hållbarhetsindikatorer  och  system  av  sammanvägda  indikatorer  har

emellertid utvecklats av en mängd olika skäl, varit mer eller mindre sammanhängande eller allmänt

syftande.  Forskare  har  genom  åren  utvecklat  över  500  indikatorsystem  för  att  försöka

operationalisera och mäta begreppet hållbar utveckling (Parris & Kates 2003, refererad i Böhringer

& Jochem 2007: 1).  Dessa försök att  kvantifiera hållbar utveckling har gjorts under de senaste

decennierna,  delvis  som ett  svar på kritik av det klassiska måttet  på välfärd,  BNP, vilket tycks

överdriva  de  positiva  effekterna  av  ekonomisk  tillväxt  på  bekostnad av  verklig  välfärd.  Denna

ursprungligen miljöekonomiska kritik har resulterat i alltmer detaljerade mätmetoder av sociala och

miljömässiga  konsekvenser  av ekonomisk  aktivitet  (Connelly et  al.  2012:  233-238).  Med detta

fokus på utvärdering av åtgärder för hållbar utveckling är det dock viktigt att vad som mäts faktiskt

säger något som kan bidra till förbättringar av hållbarhetsarbetet. Robusta, valida hållbarhetsindex

kan tjäna som värdefulla beslutsunderlag för politiker och andra beslutsfattare i offentlig sektor,

näringsliv och andra sammanhang, men å andra sidan riskerar undermåligt konstruerade index att

vilseleda och få komplicerade situationer att verka förrädiskt enkla (Singh et al. 2009: 209-210,

Böhringer & Jochem 2007: 1).

En forskningsöversikt studerar totalt 41 olika index som används för att mäta hållbarhet i allt från

företag till kommuner, regioner och nationer (Singh et al. 2009: Tabell 3: 206-207). De generella

slutsatserna i denna är att många index uppvisar godtycklighet i val och viktning (hur tungt olika

indikatorer väger i förhållande till varandra, ex. olika poäng) av indikatorer, där de bakomliggande

antagandena som väglett  indikatorval,  viktning  och aggregering  inte  alltid  redovisas.  Trots  den

synbara objektiviteten i användningen av kvantitativa metoder finns ofta utrymme för subjektivitet.

Många index mäter  enskilda delar av någon operationell  definition av hållbar  utveckling,  alltså

antingen den ekonomiska, sociala eller ekologiska dimensionen, vilket inte tar i beaktande att de tre

dimensionerna  är  ömsesidigt  beroende  och  sammanlänkade.  Indikatorsystem  eller  index  testas

sällan för statistisk känslighet, vilket kan leda till förhastade slutsatser och policyrekommendationer

(Martinuzzi  2004:  434).  Böhringer  &  Jochem (2007:  7)  slår  fast  att  de  hållbarhetsindex  som

används  i  praktiken  är  vilseledande  eller  rent  av  oanvändbara  som  underlag  för  politiskt
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beslutsfattande  då  deras  viktnings-  och  aggregeringsmetoder  inte  når  upp  till  en  uppsättning

minimikrav  för  kvantitativ  validitet.  Trots  att  standarder  för  mätning av  hållbar  utveckling  har

diskuterats länge har debatten ännu inte lett fram till någon enskild standard för bedömning, vilket

inte  är  särskilt  förvånande  med  tanke  på  att  ingen  allmänt  accepterad  operationalisering  av

begreppet hållbar utveckling ännu har utkristalliserats (Martinuzzi 2004: 430-431).

2.1.3 Litteraturöversikt - sammanfattning

Dessa teoretiska insikter problematiserar det förment objektiva i utvärdering av hållbar utveckling,

en  problematisering  som  ännu  inte  slagit  rot  inom  svensk  miljövetenskaplig  forskning.

Samhällsvetenskaplig  forskning  om  utvärdering  har  framförallt  studerat  mer  klassiska

välfärdssektorer  som skolan  och  socialtjänsten  (Lindgren  2014:  35-48)  eller  den  statligt  styrda

förvaltningen (Tarschys & Lemne 2013), medan användningen av utvärdering inom det kommunala

hållbarhetsarbetet  i  Sverige  ännu inte  granskats.  Kommunrankning  som utvärderingsaktivitet  är

ännu ett område som endast nyligen och i liten utsträckning utforskats i den svenska kontexten

(Lindgren 2013). Huruvida denna granskningsform varit föremål för internationella studier är för

författaren okänt, då litteratur huvudsakligen sökts gällande svenska förhållanden.

2.2 Teoretiskt ramverk

Givet  att  det  finns  problem med  utvärderingar  av  hållbar  utveckling  med  hundratals,  om inte

tusentals sätt att mäta begreppet – en trend som har liknats vid ett  "indicator zoo" (  Pintér et al.

2012: 20-21) – finns det också verktyg som har utvecklats för att kvalitetssäkra utvärderingar av

hållbar  utveckling.  Det  finns  inget  entydigt,  universellt  accepterat  sätt  att  göra  detta,  men  ett

mätverktyg  som  explicit  utvecklats  för  att  mäta  uppföljning  av  miljöindikatorer  enligt  både

generella  och  specifika  standarder  är  BellagioSTAMP.  BellagioSTAMP-principerna  avses  inte

direkt leda till  funktionella indikatorsystem, utan att vägleda design och analys av övergripande

indikatorsystem som över  tid  förväntas  leda  till  större  överensstämmelse  mellan  olika  sätt  att

utvärdera, samt högre validitet i dessa utvärderingar (Pintér et al. 2012: 21). Många indikatorsystem

fokuserar på globala eller nationella mätningar, vilket gör dem svåra att applicera på kommunal

nivå  (Martinuzzi  2004).  BellagioSTAMP-principerna  är  utformade  för  att  vägleda  mätning  av

hållbarhetsarbete på global, nationell och sub-nationell nivå, vilket gör det lämpligt att använda för

att metautvärdera andra utvärderingar (Pintér et al. 2012: 23, Scriven 2009: 8)
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2.2.1 BellagioSTAMP-principerna

BellagioSTAMP-principerna är en uppsättning av åtta principer med kriterier för metautvärdering

av  hållbar  utveckling4,  vilka  kommer  att  utgöra  teman  för  analysen  av  Miljöaktuellts

kommunrankning. 

1. Vägledande vision

Utvärdering av arbete för att nå en hållbar utveckling måste vägledas av målet om att uppnå 

mänskligt välstånd inom biosfärens kapacitet att upprätthålla detta välstånd för framtida generationer

(Pintér et al. 2012: 22)

Denna princip avser i första hand vilka politiska överväganden som ligger bakom en utvärderings

fokus. Om det inte finns något explicit övergripande mål för det utvärderade politikområdet riskerar

utvärderingen att bli godtycklig.  Definition av hållbar utveckling krävs för att bedöma huruvida

målen nås. Mänskligt välbefinnande är enligt  många målet för hållbar utveckling,  vilket gör att

välbefinnande måste definieras innan utveckling kan bedömas vara hållbar eller ej. Diskussioner om

”välbefinnande” och ”utveckling” är dock ytterst politiska; det finns inte ett sätt att karaktärisera

vad begreppen betyder i ett samhälle. Diskussioner om huruvida särskilda aktivitetsmönster kan

beskrivas  som hållbara eller  ej  är  mer  vetenskapliga i  bemärkelsen  okontroversiella,  men båda

diskussionerna behövs för den vägledande visionen (Pintér et al. 2012: 22). Olika bedömare kan ha

olika  definitioner  av  begreppet  hållbar  utveckling  och  hur  det  bör  operationaliseras  i

utvärderingssammanhang, vilket riskerar att leda till låg kvalitet eller låg grad av användbarhet av

utvärderingar om dessa skillnader inte lyfts fram. Hållbar utveckling kan definieras på mycket olika

sätt,  som  uppdelningen  i  svag  respektive  stark  hållbarhet,  där  bland  annat  synen  på  olika

kapitalstockars  utbytbarhet  ger  stora  skillnader  (se  även  Brännlund  &  Kriström  2012:  171).

Hållbarhetsindex utgår nästan per definition från idén om svag hållbarhet, då det slutliga resultatet

är  en  sammanställning  av  ett  antal  indikatorer  som  behandlar  olika  dimensioner  av  hållbar

utveckling (Martinuzzi 2004: 428-429).

2. Nödvändiga överväganden

Utvärdering av arbete för att nå hållbar utveckling måste inbegripa:

- det underliggande sociala, ekonomiska och ekologiska systemet som en helhet och interaktioner 

dem emellan, även frågor relaterade till governance;

- dynamik och kontakter mellan samtida trender och förändringsfaktorer;

- konsekvenser för beslutsfattande som inkluderar synergier och trade-offs (Pintér et al. 2012: 22-

4 Samtliga principer nedan; författarens översättning.
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23).

Det  socio-ekologiska  systemet  är  sammankopplat,  vilket  gör  att  en  utvärdering  av  "hållbar

utveckling" måste  fånga helheten  för  att  vara ett  effektivt  och relevant  mått.  Det  är  viktigt  att

undersöka ett brett spektrum av sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden samt att förstå

länkarna mellan samtida trender och drivkrafter för förändring för att göra verklighetsförankrade

prognoser och framförallt att tidigt identifiera icke hållbara mönster. För att tjäna som användbara

verktyg vid beslutsfattande måste också utvärderingar av hållbar utveckling tydliggöra de politiska,

miljömässiga eller ekonomiska konsekvenserna av beslut inom olika politikområden. Indikatorer

kan också hjälpa medborgare att förstå komplexa problem och verka opinionsbildande, vilket kan få

en mer indirekt påverkan på den förda politiken (Pintér et al. 2012: 22-23). Inom ramen för denna

uppsats  kommer  denna  princip  att  operationaliseras  som  frågan  om  vilken/vilka  av  de  tre

dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som respektive mått behandlar, samt om

indexet ger uttryck för stark eller svag hållbarhet (Brännlund & Kriström 2012: 171). 

3. Adekvat omfång 

Utvärdering av arbete för att nå hållbar utveckling måste använda:

- lämpliga tidshorisonter för att fånga både långsiktiga och kortsiktiga effekter av politiska beslut 

och mänsklig aktivitet;

- ett lämpligt geografiskt område (Pintér et al. 2012: 23).

Dagens  miljöproblem  respekterar  inte  nationsgränser  eller  mandatperioder,  vilket  gör  att

utvärdering av åtgärder för hållbar utveckling måste ta detta i beaktande (Pintér et al. 2012: 23).

Hållbar utveckling innebär att utvecklingen ska vara hållbar över tid (intergenerationell hållbarhet),

vilket kan göra det problematiskt att olika index använder olika tidshorisonter i bedömningar av

hållbarhet (Kates, Parris & Leiserowitz 2005: 13-16).

4. Ramverk och indikatorer 

Utvärdering av arbete för att nå hållbar utveckling måste baseras på:

- Ett konceptuellt ramverk som identifierar områden inom vilka indikatorer för att mäta framsteg bör 

identifieras;

- Standardiserade mätningsmetoder, där så är möjligt, för att öka jämförbarheten;

- Jämförelse mellan indikatorvärden och mål, där så är möjligt (Pintér et al. 2012: 23).

Utvärderingar behöver en teoretisk grund att stå på för att vara valida mått. Denna teoretiska grund

är till för att stödja och motivera val av indikatorer och deras relativa vikt vid sammanvägning till

index (Pintér et al. 2012: 23). Två olika, kompletterande synsätt på hur utvärderingar av hållbar
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utveckling ska uppfylla kvalitetskriterier har förts fram: dels fokus på generiska standarder och dels

specifika  standarder  för  granskning  av  utvärderingar  av  hållbar  utveckling.  De  generiska

standarderna består av kriterier som kan ställas upp för alla utvärderingar, och handlar om urval,

viktning,  användbarhet,  trovärdighet,  känslighet  –  eller  med  ett  ord  –  validitet.  De  specifika

standarderna fokuserar  på  innehållet  i  utvärderingar:  indikatorerna  för  hållbar  utveckling  som

behandlar utfall, slutprestationer eller effektivitet av implementerad politik (Martinuzzi 2004: 430-

431).

5. Transparens 

Utvärdering av arbete för att nå hållbar utveckling ska:

- säkerställa att data, indikatorer och resultat av mätningar görs offentligt tillgängliga;

- förklara metodologiska val, antaganden och osäkerheter i att tolka och bedöma resultaten av 

utvärderingar;

- presentera datakällor och metoder;

- presentera alla finansiärer och potentiella intressekonflikter.

Principen om transparens behandlar två viktiga frågor: 1) Vikten av en bred förståelse av använda 

metoder, data och antaganden som utvärderingsprocessen bygger på; 2) Förtroende för att 

utvärderingens resultat är trovärdiga och står under insyn av vetenskaplig/teknisk expertis (Pintér et 

al. 2012: 23-24).

Transparenskriteriet behandlar utvärderingars hederlighet och trovärdighet; om vem som helst kan

ta del av materialet och bilda sig en egen uppfattning kommer resultaten antagligen att granskas mer

noggrant  och  förhoppningsvis  användas  bredare. Metoder  för  databehandling  kan  påverka

utvärderingars resultat, begränsa vilka data som används vid bedömning och få konsekvenser för

indikatorers relativa vikter. Metodval som påverkar utfallet av mätningen kommer alltid att behöva

göras, men det är  då viktigt  att  dessa val tydliggörs för att  resultaten inte ska bli  vilseledande.

Likafullt är det viktigt att osäkerheter och begränsningar i insamlat datamaterial eller användandet

av indirekta mått problematiseras för att inte leda till felaktiga slutsatser (Pintér et al. 2012: 23-24).

6. Effektiv kommunikation 

För att garantera effektiv kommunikation, attrahera bredaste möjliga målgrupp och minimera 

riskerna av felanvändning bör utvärdering av hållbar utveckling:

- använda ett enkelt och tydligt språkbruk;

- presentera information på ett rättvisande och objektivt sätt vilket i sig är förtroendeskapande;

- använda innovativa visuella verktyg och grafik för att underlätta tolkning;

- tillgängliggöra data i så hög praktisk detaljrikedom som möjligt (Pintér et al. 2012: 24).
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För att politiker ska fatta väl underbyggda beslut måste relevant information göras tillgänglig på ett

genomtänkt sätt. Effektiv kommunikation kräver alltså väl presenterad och trovärdig information

för  att  öka  sannolikheten  att  utvärderingsresultat  kommer  till  praktisk  användning.  När  data

presenteras underlättar det om informationen framställs på ett visuellt attraktivt sätt i grafer och inte

bara i statistiska tabeller, men bredare kontextuell information i form av text eller visualisering av

data i GIS-format kan också användas. Både kvantitativa och kvalitativa faktorer spelar roll för hur

informationen tas emot och hur den i slutändan kommer användas (Pintér et al. 2012: 24).

7. Brett deltagande

För att stärka dess relevans och legitimitet bör utvärderingen:

- hitta lämpliga vägar att spegla allmänhetens synpunkter;

- på ett tidigt stadium involvera utvärderingens användargrupp för att se till att den uppfyller 

användarnas behov (Pintér et al. 2012: 24).

Mätnings- och utvärderingsprojekt behöver finna en balans mellan effektivitet,  god koordination

och meningsfullt  deltagande från involverade sakägare eller  avsedda användare.  Det finns dock

trade-off-effekter att ta hänsyn till: Inget eller bara symboliskt deltagande gör utvärderingsprocessen

kortare, billigare och överlag enklare, men kan följas av låg legitimitet hos användargruppen och

som en konsekvens av detta låg grad av användning av utvärderingens resultat. Å andra sidan kan

en för  omfattande samrådsprocess  leda  till  en ohanterligt  hög detaljgrad eller  att  utvärderingen

fastnar i diskussioner om vad som ska mätas och prioriteras. Brett deltagande är dock viktigt för att

se till att valda indikatorer överensstämmer med de värden som användare eller samhället i bred

bemärkelse  prioriterar.  Relevans  och  legitimitet  ur  användargruppens  perspektiv  är  nödvändiga

förutsättningar för att resultaten ska ligga till grund för beslut, vilket kan stärkas genom att låta

representanter för denna grupp vara delaktig i utformning och viktning  av indikatorer (Pintér et al.

2012: 24).

8. Kontinuitet och kapacitet

Utvärdering av arbete för att nå hållbar utveckling behöver:

- upprepade mätningar;

- vara öppen för förändring;

- investera i utveckling och vidmakthållandet av analytisk kapacitet;

- kontinuerligt lärande och förbättrande (Pintér et al. 2012: 24-25).

Hållbar utveckling kräver en kontinuerlig process av planering, förvaltning, utvärdering, anpassning

och  andra  mekanismer  för  ansvarsutkrävande.  Enstaka  eller  kortsiktiga  utvärderingar  kan  vara
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värdefulla, men för att kunna urskilja trender över tid krävs konsekventa tidsseriedata. För att nå

detta mål behöver indikatorsystem stabilitet och likformighet över tid, men de måste också ses över

och justeras i takt med att det vetenskapliga kunskapsläget och politiken förändras, för att se till att

de fortsatt mäter viktiga aspekter i en föränderlig värld, och inte upptar resurser för att samla in

obsolet information. Det finns alltså trade-offs mellan intern och extern validitet i utvärderingar av

hållbar  utveckling.  Möjligheten  att  göra  jämförelser  mellan  år  som  garanteras  av  likformiga

mätningar ger hög intern validitet, medan en föränderlig omvärld tvingar utvärderare att uppdatera

sina indikatorer för att garantera hög extern validitet (Pintér et al. 2012: 24-25).

Tidningens  granskning  är  inte  en  traditionell  utvärderingsrapport  och  därför  presenteras  inte

materialet  enligt  det  format  som  BellagioSTAMP-principerna  utvecklades  för  att  utvärdera;

analysen har därför modifierats för att ta hänsyn till detta genom att alla principer i ramverket inte

getts  samma  tyngd  som de  hade  haft  om studien  behandlat  en  omfattande  utvärderingsrapport

snarare  än  ett  mer  kortfattat  tidskriftsmaterial.  Störst  fokus  har  därför  lagts  vid  principerna

nödvändiga  överväganden,  ramverk  och  indikatorer och  transparens då  dessa  anses  särskilt

relevanta för uppsatsens syfte och kommunrankningens kvalitet. Mindre vikt läggs vid principerna

effektiv  kommunikation och  kontinuitet  och  kapacitet,  medan  principerna  vägledande  vision,

adekvat omfång och brett deltagande kommer att behandlas mer kortfattat (Pintér et al. 2012).

Detta teoretiska ramverk kommer att appliceras på Miljöaktuellts kommunrankning för att utröna

hur väl tidningens index uppfyller BellagioSTAMP-principernas kvalitetskriterier genom metoden

kvalitativ tematisk innehållsanalys, vilken presenteras i följande avsnitt.
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3. Metod

I detta avsnitt ska valet av metod redogöras för samt kopplas till det ovan presenterade teoretiska

ramverket. Fördelar och nackdelar med metoden diskuteras, såväl som studiens bedömda validitet,

reliabilitet och frågor om generalisering.

3.1 Forskningsdesign – kvalitativ fallstudie

Denna studie är en fallstudie av en utvärdering av lokalt hållbarhetsarbete: Miljöaktuellts rankning

av svenska kommuner 2014, vilken ses som ett fall av kommunrankningar utförda av media eller

intresseorganisationer.  Inom  ramen  för  denna  uppsats  har  ett  perspektiv  från  det

förvaltningspolitiska utvärderingsfältet  anlagts där Miljöaktuellts  kommunrankning kan betraktas

som en  utvärdering,  och  denna studie  som en  metautvärdering,  här  utförd  genom en tematisk

innehållsanalys (Scriven 2009; Bryman 2011: 528-529). 

3.1.1 Metautvärdering genom kvalitativ tematisk innehållsanalys

Metautvärdering eller  meta-evaluation är utvärderingens motsvarighet till akademins peer-review,

och syftar till att studera utvärderingars kvalitet eller validitet enligt systematisk, rigorös granskning

av  kritiska  komponenter  av  utvärderingar  (Scriven  2009:  3-5).  Metautvärdering  är  inte

metodologiskt skild från utvärdering i det att ett utvärderingssystem vanligtvis är lämpat även för

meta-utvärdering; skillnaden består i studieobjektet som i utvärdering är offentlig verksamhet och i

metautvärdering är andra utvärderingar (Vedung 2009: 43). Eller – enligt en, måhända tillspetsad –

formulering:  “metautvärdering är utvärderingens samvete, precis som utvärdering är samhällets

samvete” (Scriven 2009:  8,  författarens  översättning). Denna metautvärdering  utförs  genom att

använda analysinstrumentet kvalitativ tematisk innehållsanalys, då detta är ett effektivt sätt att dels

studera manifesta inslag av text, dels att reflektera över saknade data för att få en mer komplex bild

av den studerade verkligheten (Bergström & Boréus 2012: 51; Bryman 2011: 529). Innehållsanalys

som metod utvecklades som ett sätt att räkna antalet gånger ett visst ord, begrepp eller metafor

förekommer i ett visst material jämfört med något annat, men metoden har sedermera utvecklats i

en  mer  kvalitativ  riktning  där  tolkningen  görs  utan  att  kvantifiera  materialet.  Det  är  i  denna

bemärkelse metoden används (Bergström & Boréus 2012: 50). Den tematiska analysens premisser

bygger på skapandet av ett kodschema som genom teman och subteman används för att strukturera

och syntetisera data. Viktigt för analysen är kännedom om den kontext som studeras, varför det är

fördelaktigt att ta fram teman i anslutning till teorirelaterat material (Bergström & Boréus 2012: 54-
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55; Bryman 2011: 529-30). Detta görs genom att sätta den studerade kommunrankningen i den

bredare  kontexten  av New Public  Management  i  Sverige,  kommunrankningar  som verktyg och

utvärderingspraxis på hållbarhetsområdet. Genom att använda det teoretiska ramverkets principer

som teman avses att studera både vad Miljöaktuellt uppger, vilka generella drag som kan urskiljas

samt vilka kvalitetskriterier som lämnas utan förklaring, utan beskrivning eller utan åtgärd, och vad

detta får för konsekvenser för den slutliga rankningen av kommunerna och dess kvalitet (Bryman

2011: 529). 

De åtta BellagioSTAMP-principerna betraktas som åtta teman i ett ramverk, och varje tema har

tillskrivits ett antal subteman. För principen, eller temat, Nödvändiga överväganden har exempelvis

de tre subtemana ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet fogats, vilka bildar den operationella

basen för analysen av vilka dimensioner av hållbarhet som mäts i alla variabler i Miljöaktuellts

index. Samma procedur har följts för operationalisering av alla de åtta principerna för att söka efter

skillnader och likheter mellan de olika variablerna i Miljöaktuellts index och relatera dessa till det

teoretiska ramverket. Denna metod tillåter analys av saknade data, det vill säga data som enligt

teorin utgör nödvändig information för att metautvärdera indikatorsystems kvalitet,  men som av

någon  anledning  saknas  i  det  empiriska  materialet.  Att  analysera  sådana  "tysta"  frågor  om

exempelvis viktning  av  variabler  och  metoder  för  aggregering  samt  huruvida  dessa  faktorer

redovisas på ett transparent och ändamålsenligt sätt så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om

rankningen  utgör  en  stor  del  av  analysen.  Det  är  dock  värt  att  klargöra  att  alla  studier  av

samhälleliga fenomen innehåller felkällor, vilket måste hållas i minnet då syftet inte är att förkasta

Miljöaktuellts rankning vid minsta lilla tveksamhet, utan snarare att se till eventuella systematiska

brister som allvarligt påverkar möjligheten att dra slutsatser från tidningens undersökning (Bryman

2011: 310). 

3.1.1 Material

Det empiriska material som har använts för denna studie är i huvudsak det som har presenterats av

tidningen Miljöaktuellt  i  samband  med  dess  kommunrankning  2014.  Tidningen  utkom med  ett

temanummer  i  juni  2014  (Miljöaktuellt  2014a)  där  några  av  resultaten  från  rankningen

presenterades, och de mer utrymmeskrävande enkätsvaren och samtliga resultat är publicerade på

www.kommunranking.se,  som  också  har  ingått  i  datamaterialet  för  uppsatsen,  såväl  som  de

sekundärkällor som Miljöaktuellt har använt sig av, dvs. myndigheters och andra organisationers

mått  på  olika  aspekter  av  kommunernas  hållbarhetsarbete.  Materialet  spänner  sålunda  mellan

statistik presenterade som enkla Excel-filer till myndighetsrapporter. Urvalet av material har styrts
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av ämnesvalet och representerar ett totalurval för detta enskilda år.

Uppsatsen  bygger  endast  på  material  offentligt  tillgängligt  via  internet  för  att  detta  framförallt

stämmer överens  med syftet  för uppsatsen: målet är  att  undersöka Miljöaktuellts  rankning med

avseende på den information tidningen presenterar, och inte att undersöka människors uppfattningar

om  vad  rankningen  är  eller  vad  den  säger,  vilket  hade  varit  lämpligt  att  undersöka  genom

intervjumetoder. Trots detta har en kort informantintervju genomförts med ansvarig handläggare för

skol-  och  förskoleverksamheten  på  Håll  Sverige  Rent.  Intervjun  hölls  efter  mejlkontakt  på

informantens initiativ för att klarlägga hur informationsinsamlingen för Grön Flagg-certifieringen i

Miljöaktuellts index gått till (Adelsköld, Lisa 2014-09-17).

Officiella  dokument  från  statliga  myndigheter  och  privata  källor  måste  bedömas  utifrån  fyra

kriterier: 1) Autenticitet, 2) trovärdighet, 3) representativitet och 4) meningsfullhet (Bryman 2011:

495-496). Dessa fyra kriterier ingår delvis i syftet för denna uppsats och kommer därför att tangeras

i  avsnitt  5,  men  de  är  likafullt  viktiga  att  redovisa  här,  då  de  berör  empirin  i  denna  studie.

Autenticitet handlar  om  materialets  äkthet  och  ursprung,  vilket  i  fallet  Miljöaktuellts

kommunrankning är förhållandevis enkelt att fastställa: allt källmaterial har hämtats från tidningens

egen hemsida. När det gäller primärdata från övriga källor, myndigheter och organisationer, handlar

problematiken  om  bedömande  av  autenticitet  om  de  påträffade  dokumenten  är  desamma  som

Miljöaktuellt  har  utgått  ifrån.  Genom  att  utgå  ifrån  hur  Miljöaktuellt  beskriver  källorna

(Miljöaktuellt 2014a: 50) och jämföra detta med befintligt tillgängligt material för varje källa har

materialets  äkthet  försökt  att  säkerställas.  Primärdata  som  passar  beskrivningen  har  funnits

offentligt tillgänglig via internet för alla källor utom en, Håll Sverige Rent:s (2014) Grön Flagg-

certifiering, vars äkthet istället verifierats genom en informantintervju (Adelsköld, Lisa 2014-09-

17).  Trovärdigheten hos  materialet  har  kontrollerats  genom  stickprov  –  stämmer  exempelvis

placering i Miljöaktuellts index för en särskild kommun och en särskild delvariabel överens med

kommunens  placering  i  primärkällan?  Stämmer  rapporterat  bortfall  i  Miljöaktuellts  rankning

överens  med  primärkällans  bortfall?  Trots  att  små  avvikelser  har  påträffats  i  både  rapporterat

bortfall och placering för enskilda kommuner bedöms detta inte påverka den allmänna bilden, då de

förmodligen  beror  på  slumpmässiga  fel  i  databehandlingen.  Vidare  handlar  materialets

representativitet om huruvida det är typiskt för den kategori det tillhör. Detta är svårbedömt då

kommunrankningar av detta slag inte är särskilt ingående studerat, hittills. Som indikatorsystem för

hållbar utveckling kan de ingående primärkällorna, exempelvis myndighetsundersökningar, anses

vara typiska i någon mening. Denna fråga är dock inte särskilt relevant med tanke på den kvalitativa
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fallstudie-ansatsen, där generaliserbarheten inte väger lika tungt som i mer kvantitativt inriktade

studier (Bryman 2011: 495, ). Meningsfullhet bedöms utifrån om materialet är tydligt och begripligt.

Detta kriterium är i  hög grad relevant för analysen av det empiriska materialet,  varför närmare

förklaring lämnas till analysavsnittet.

3.2 Metoddiskussion

Det går att tänka sig olika sätt att mäta hur väl en kommunrankning som Miljöaktuellts uppfyller sitt

syfte,  såväl  kvantitativa  som  kvalitativa  metoder  kan  tänkas  användas.  De  statsvetare  och

nationalekonomer som i populärvetenskapliga blogginlägg intresserat sig för kommunrankningar

inom  skolväsendet  och  näringslivet  har  använt  kvantitativa  metoder,  företrädesvis

regressionsanalyser  (Erlingsson & Sundell  2013, Sundell  2013,  Vlachos 2013).  Dessa har  både

studerat skillnader i rankning mellan olika år (longitudinella studier) och likheter mellan resultat i

rankningarnas index och andra variabler. En longitudinell kvantitativ studie av Miljöaktuellts index

bedöms inte vara fruktbar då indexet förändras kontinuerligt och därmed försvårar analysen mellan

olika år (Bryman 2011: 307). Istället har fallet analyserats utifrån en kvalitativ ansats, där åtta teman

i enlighet  med det  teoretiska ramverket  legat  till  grund för strukturering av ett  kodschema,  där

företeelser från olika delar av det studerade materialet kategoriserats inom de olika temana. Denna

metod förmår, till skillnad från mer rent kvantitativa ansatser, fånga "tystnader" hos det studerade

materialet jämfört med de teoretiska kvalitetsprincipernas föreskrifter, vilket är en avgörande faktor

för metodvalet. Som exempel har förekomsten av bortfall bildat ett subtema under temat ramverk

och indikatorer, där andelen icke-svar har kategoriserats för varje variabel. En aspekt av subtemat

bortfall som är viktigt för kvaliteten hos alla kvantitativa undersökningar är huruvida ett eventuellt

bortfall har analyserats vid sammanställning av materialet, men denna aspekt är inte lika enkel att

kvantifiera enligt en strikt innehållsanalys; antalet bortfallsanalyser är helt enkelt inte ett bra mått på

studiers  kvalitet.  Detta  måste  likafullt  ingå  i  analysen  av  Miljöaktuellts  ranknings  kvalitet  då

förekomsten av en god bortfallsanalys kan ge en helt annan bild av rankningen än en icke-befintlig.

Min analys har således behövt röra sig mot en mer kvalitativ kodning av materialet, vilket gör det

något svårare att bedöma reproducerbarheten, och därmed reliabiliteten i min studie. Denna risk har

minimerats  genom  att  kodningen  av  materialet  kontinuerligt  kontrollerats  för  att  upptäcka

glidningar och missar i tolkningen (Bergström & Boréus 2012: 56-58).

Ännu en faktor att ta hänsyn till, som hänger ihop med reliabilitet, är frågan om validitet. Validitet

kan  definieras  som  antingen  överensstämmelse  mellan  teoretisk  definition  och  operationell
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indikator, frånvaro av systematiska fel eller att det som påstås mätas verkligen mäts (Esaiasson et al.

2012: 57). Denna uppsats vilar på ett teoretiskt ramverk av kvalitetsfaktorer som utvecklats för att

specifikt vägleda vid konstruktionen av hållbarhetsindikatorer och indikatorsystem. Detta ramverk

betraktas alltså som ett "facit" för det studerade ämnet, Miljöaktuellts kommunrankning (Johansson

& Ivarsson 2013: 146). Är det teoretiska ramverket lämpligt som måttstock för att mäta kvaliteten

hos Miljöaktuellts index? Kan det användas för att dra slutsatser om eventuella brister eller styrkor

på ett  bra  sätt?  BellagioSTAMP-principerna  har  dessvärre  inte  specifikt  utvecklats  för  att  mäta

kvalitet i det format som det studerade materialet i denna studie baseras på, vilket skulle kunna leda

till att eventuella brister som påträffas i Miljöaktuellts rankning skulle kunna bero på denna skillnad

i format snarare än på bristande kvalitet. Vid analysen av materialet har skillnaden i format tagits

hänsyn till så långt det har ansetts möjligt för att minimera detta problem. Till ramverkets försvar

kan  anföras  att  principerna  både  är  generellt  formulerade  för  att  kunna  täcka  in  olika  sorters

utvärderingar  och  överensstämmer  i  stor  utsträckning  med  andra  kvalitetskriterier  i

utvärderingslitteraturen  (jmf.  Lindgren  2014:  75,  Vedung  2009:  157-161),  vilket  talar  för  att

principerna fångar aspekter som bedöms viktiga för kvalitet även utanför området utvärdering för

hållbar utveckling.

Med hög reliabilitet och validitet ges bättre förutsättningar för att kunna generalisera resultaten från

denna fallstudie av en kommunrankning utförd av media eller intresseorganisationer till att gälla för

flera kommunrankningar av detta slag, förutsatt att Miljöaktuellts kommunrankning är ett  typiskt

eller allra helst ett kritiskt fall av kommunrankningar under ogynnsamma förhållanden (Esaisasson

et al. 2012: 158-165). Fallet Miljöaktuellt valdes dels utifrån dess miljövetenskapliga relevans; för

att det skulle kunna användas för att kasta ljus över det lokala hållbarhetsarbetet i Sverige, och dels

utifrån dess tidstypiska egenskaper i dagens granskningssamhälle (Ahlbäck Öberg 2014: 174); som

representant  för  utvärderingsformen  kommunrankning.  Det  har  konstaterats  att  litteraturen  över

kommunrankningar än så länge är fåtalig, vilket gör att frågan om generaliserbarhet blir svår att

besvara: hur definierar man ett fall som typiskt eller kritiskt om populationen inte är känd? I brist på

kännedom om förutsättningarna väljer jag att se Miljöaktuellts kommunrankning som ett typiskt fall

av kommunrankningar.
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4. Empiri

I  följande  avsnitt  ska  Miljöaktuellts  kommunrankningsindex  beskrivas  översiktligt,  först  i  dess

helhet och sedan i dess enskilda delar. Dessa delar består av totalt nio datakällor, som i avsnittet

presenteras efter hur stor tyngd de ges i det slutliga indexet.

4.1 Miljöaktuellts kommunrankning

Miljöaktuellts kommunrankning publicerades för sjätte året i rad den 25 juni 2014, där alla Sveriges

kommuner rangordnats efter hur de bedriver hållbarhetsarbete. Malmö, Eskilstuna och Örebro är

enligt  tidningen  årets  tre  topplacerade,  medan  Storfors,  Nordmaling  och  Älvkarleby ockuperar

platserna i botten. Rankningen bygger på Miljöaktuellts egen enkät och data från 8 andra källor.

Källorna  innefattar  både  statliga  myndigheter  och  icke-statliga  organisationer. Genom åren  har

granskningen  utvecklats,  och  nytt  för  2014  är  att  Avfall  Sveriges  miljöindex  samt  ett  fjärde

nyckeltal  från  SKL:s  databas  Kolada  ingår.  Jämfört  med  den  första  kommunrankningen  som

tidningen genomförde 2009 har enkätundersökningen växt från 8 till 20 frågor och övriga källor

från  3  till  8,  varav  endast  en  variabel  fortfarande  finns  kvar  som  poänggrundande  variabel

(Miljöaktuellt  2009,  2014a).  Rankningen  har  också  granskats  externt  under  arbetets  gång  av

tjänstepersoner från bland andra SKL, Miljöstyrningsrådet,  Energimyndigheten och forskare vid

Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola (Miljöaktuellt 2014a: 50). En annan nyhet för

2014 års  rankning är  att  konsultföretaget  Sweco fått  tillgång till  alla  resultat  i  rankningen och

möjliggjort för kommuner att beställa en rapport om vad kommunerna skulle kunna utveckla i sitt

hållbarhetsarbete i  jämförelse med andra kommuner  (Sweco 2014: 2).  Åtminstone en kommun,

Leksand, har inlemmat målet att placera sig i den övre fjärdedelen i Miljöaktuellts rankning som en

del  av  sina  målsättningar  på  miljöområdet  (Mostofizadeh 2014),  men rankningen  får  enligt  en

bedömning stort genomslag i både lokal- och riksmedia, och engagerade lokalpolitiker verkar fästa

stor vikt vid  deras kommuns resultat (Sweco 2014: 2, Miljöaktuellt 2014: 45).

Tillvägagångssättet i sammanvägningen av Miljöaktuellts indikatorer till en slutlig rankning över

Sveriges kommuner är att kommunernas svar i olika enkäter eller mer rutinmässigt insamlade data

från myndigheter räknas om till positiva eller negativa poäng som sedan adderas, för varje kommun,

till en slutsumma som ligger till  grund för placering i rankningen.  Datakällorna, en översiktlig

förklaring,  antalet  delvariabler  och källornas  tyngd (antal  poäng)  i  indexet  redovisas i  Tabell  1

nedan.
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Tabell 1. Översiktlig beskrivning av Miljöaktuellts index 20145

Datakällor Förklaring och antal delvariabler Poäng

Miljöaktuellts 
enkät

Totalt 27 frågor som kan ge 1, 1,5 eller 2 poäng vardera. Dessutom risk för 2 
minuspoäng vid viss markexploatering eller avsaknad av direktiv för 
miljöskadliga investeringar. Medlemskap i miljöföreningar kan ge max 3 
poäng. 27 delvariabler.

33

Vattenmyndighete
rnas uppföljning

Genomförande av åtgärder för att uppnå god vattenstatus, mätt i sex områden. 
Färdiga åtgärder ger 0,5 eller 1 poäng, påbörjat arbete 0,5 poäng. 6 
delvariabler.

6

Boverkets och 
Länsstyrelsernas 
miljömålsenkät

Frågor för att följa upp miljömålsarbetet. Fem utvalda frågor som 
kompletterar de övriga frågorna i Miljöaktuellts enkät. 1 poäng per fråga. 5 
delvariabler.

5

Avfall Sveriges 
miljöindex

Andel förnybara drivmedel vid avfallsinsamling, andel hushållsavfall till 
materialåtervinning, andel matavfall till kompost, andel grovavfall till 
deponering. Poäng ges i förhållande till index. 4 delvariabler.

4

SKL:s insikt, 
nöjd-kund-index

Företags bedömning av kommunernas myndighetsutövning på miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Poäng ges i förhållande till index. 1 delvariabel.

4

Indikatorer från 
SKL:s databas 
Kolada

Andel ekologiskt odlad åkermark, andel förnybar energi och restvärme, andel 
förnybar el, andel förnybara drivmedel till kommunens bilar. Max 1 poäng per
nyckeltal ges till den kommun som har högst andel för respektive nyckeltal. 4 
delvariabler.

4

Grön Flagg-
certifiering

Certifiering för pedagogiska verksamheter som arbetar för hållbar utveckling i
förskola, grundskola och gymnasium. Poäng ges i förhållande till index. 1 
delvariabel.

3

Energimyndighete
ns statistik över 
elcertifikat

Poäng ges till kommuner utifrån den totala installerade effekten vindkraft 
inom kommunens gränser. 1 delvariabel.

2

Ekomatcentrums 
undersökning

Andelen ekologiska livsmedel i kommunorganisationen. Poäng ges i 
förhållande till andelen. 1 delvariabel.

2

Summering

9 datakällor 50 variabler 63

Som tabellen ovan visar utgör 50 variabler materialet till det slutliga indexet. Dessa variabler ges

olika vikter i form av poäng, men anledningen till att exempelvis Energimyndighetens statistik över

vindkraft  maximalt  kan  ge  2  poäng  medan  vattenmyndigheternas  uppföljning  av  åtgärder  för

vattenstatus kan ge 6 poäng och inte tvärtom diskuteras inte av Miljöaktuellt. Valet av variablernas

relativa tyngd görs alltså inte explicit. Läsaren får heller inte veta om det har genomförts någon

känslighetsanalys  på  materialet,  dvs.  test  av  om  resultaten  är  känsliga  för  förändringar  av

variablernas relativa vikt. 

Förutom de variabler i tabell 1 ovan som vägs samman till ett index använder Miljöaktuellt även

5 Miljöaktuellt 2014a: 50, Bilaga A, Miljöaktuellt 2014b
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SKL:s kommungruppsindelning som kategoriserande verktyg när de presenterar sin statistik för att

få  en så rättvis jämförelse som  möjligt (Miljöaktuellt 2014a: 35). SKL:s kommungruppsindelning

består  av  10 kategorier  som grupperar  kommuner  utifrån  deras  geografiska  förutsättningar  och

näringslivsstruktur (SKL 2010: 5-6).

4.1.1 Miljöaktuellts studieobjekt

Miljöaktuellts index rangordnar alla Sveriges 290 kommuner, oavsett om de själva deltar aktivt som

respondenter i undersökningen eller ej. Kommunernas resultat i det samlade indexet för år 2014

fördelade sig enligt figur 1 nedan.

Figur 1. Frekvensfördelning av kommunernas resultat i Miljöaktuellts index 20146

I  figuren  ovan  kan  vi  se  att  en  totalpoäng  mellan  20  och  25  var  de  vanligaste  värdena  i

Miljöaktuellts index, cirka 55 kommuner hamnade i det intervallet, medan en totalpoäng mellan 45

och 50 var det mest ovanliga intervallet, med cirka 5 kommuner. Då vissa av de i indexet ingående

variablerna genererar poäng baserat på tidningens sekundärkällor som offentlig statistik eller andra

nyckeltal kommer ingen kommun ur rankningen med ett nollresultat,  oavsett om man svarar på

frivilliga miljöenkäter eller  ej.  Således har  exempelvis den lägst  rankade kommunen,  Storfors i

Värmland,  tilldelats  0,76  poäng  av  de  maximala  63  i  indexet.  Den  högst  rankade  kommunen,

Malmö, samlar 46,5 poäng (Bilaga A).

Lite mer än hälften av indexets vikt (maximalt 33 poäng) beror på aktivt deltagande i Miljöaktuellts

enkätundersökning  och  den  andra  knappa  hälften  (maximalt  30  poäng)  på  andra

totalundersökningar  med  mer  begränsade  ämnesområden.  Som  tabellen  nedan  visar  kommer

6 Diagram gjort i dataprogrammet R,  utvecklat av R Core Team 2014
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Miljöaktuellts data från undersökningar av olika slag, med olika grad av bortfall och information

från olika år:

Tabell 2. Typ av undersökning, bortfallsfrekvens och insamlingsår i Miljöaktuellts variabler

Datakällor Typ av källa Bortfall av 
kommuner

Data 
avser år

Källa

Miljöaktuellts enkät Enkätundersökning 10% 2014 Miljöaktuellt 
2014: 50

Vattenmyndigheternas 
uppföljning

Enkätundersökning 20% 2013 Esselström et al.
2014: 40

Boverket och Läns-styrelsernas
miljömålsenkät

Enkätundersökning 24% 2014 Boverket 2014

Avfall Sveriges miljöindex Redovisas ej 28% 2013 Avfall Sverige 
2013

SKL:s insikt, nöjd-kund-index Enkätundersökning 34% 2013 SKL 2013: 59

Indikatorer från SKL:s databas 
Kolada

Årlig rapportering från
kommunerna

4 indikatorer: 11%, 
9%, 8%, 8% 

2012 Kolada 2014

Grön Flagg-certifiering Löpande rapportering 
från verksamma 
skolor till Håll Sverige
Rent

19% av kommunerna 
får noll poäng i 
Miljöaktuellts index 
(Bilaga A)

2014 Ingen offentlig 
statistik att 
tillgå7

Energimyndighetens statistik 
över elcertifikat

Myndighetens 
primärdatainsamling

0% 2013 Energimyndigh
eten 2014

Ekomatcentrums undersökning Enkätundersökning 29% 2013 Ekomatcentrum
2014: 29-31

Som  tabellen  ovan  visar  innehåller  alla  datakällor  utom  Energimyndighetens  statistik  över

installerad effekt vindkraft i kommunerna och Håll Sverige Rent:s Grön Flagg-certifiering någon

sorts bortfall av kommuner. För att hitta bortfallsfrekvensen har primärkällorna använts då den inte

alltid redovisas i Miljöaktuellts presentation av kommunrankningen.

4.1.2 Miljöaktuellts enkätundersökning

Den tyngst vägande komponenten i Miljöaktuellts rankning har alltsedan starten 2009 varit deras

enkätundersökning. I 2014 års upplaga består enkäten av totalt 32 frågor, varav 22 är binära (ja/nej),

2 har ordinalskalor med fyra steg (stämmer helt, stämmer till stor del, stämmer till viss del, stämmer

inte),  och  8  frågor  har  tre  steg  (aktiv  medlem,  passiv  medlem,  ej  medlem).  Frågornas

poängutdelning varierar, där de binära ger poäng baserat på svårighetsgrad eller komplexitet i fyra

steg:   -1/0,  0/1,  0/1,5  eller  0/2  poäng,  medan  ordinalskalefrågorna  kan  ge  0/0,33/0,66/1  eller

7 Håll Sverige Rent sammanställer statistik över antalet Grönt Flagg-certifierade skolor som andel av totalt antal 
skolor i varje kommun på förfrågan från Miljöaktuellt (Adelsköld 2014-09-17)
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0/0,66/1,33/2. Dessa olika skalor gör det svårt att följa sammanräkningen och riskerar därför att

minska transparensen i  rankningen.  Malmö rankas  högst  i  sammanställningen av Miljöaktuellts

enkät i indexet och får därmed 31 poäng av de maximala 33. De två poängen som fattas kommer sig

av att kommunen svarat ja på frågan om de under året har exploaterat god jordbruksmark, vilket ger

2 minuspoäng.

Frågorna  i  enkäten  är  dels  tidningens  egna  och  dels  fem  utvalda  frågor  från  Boverkets  och

Länsstyrelsens  miljömålsenkät  (se  5.2.2.  nedan).  Frågorna  behandlar  i  huvudsak  ekologisk

hållbarhet: av totalt 32 frågor handlar sju om medlemskap i föreningar varav 6 är miljöföreningar

och  en  är  en  jämställdhetsdeklaration.  Av  de  övriga  25  frågorna  behandlar  4  den  sociala

dimensionen  av  hållbarhet  (en  fråga  om  mutor  och  bestickning,  en  om  jämställdhet,  en  om

medborgerlig delaktighet och en om sociala och etiska krav vid upphandling), medan alla de övriga

frågorna  behandlar  den  ekologiska  dimensionen  (Miljöaktuellt  2014b).  Den  ekonomiska

dimensionen står  inte  i  direkt  fokus i  någon fråga.  Således  behandlar  5 frågor sociala  aspekter

medan 27 frågor behandlar olika aspekter av ekologisk hållbarhet.

4.2 Variabler och nyckeltal från sekundärkällor

Förutom den ovan analyserade enkätundersökningen bygger Miljöaktuellts kommunindex på data

från åtta sekundärkällor (se Tabell  1).  Dessa datakällor beskrivs mer ingående nedan i  fallande

ordning efter vikt i Miljöaktuellts index.

4.2.1 Vattenmyndigheternas uppföljning av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster

Miljöaktuellts resultat för denna variabel är hämtade från en årlig uppföljningsrapport som de fem

vattenmyndigheterna  skickar  i  form  av  en  enkät  till  myndigheter  och  kommuner.  Frågorna

behandlar det åtgärdsprogram för vattenförvaltning i Sverige som implementerades 2009 med målet

att senast till 2027 uppnå god ekologisk och kemisk status i alla kust- och inlandsvatten där en av

åtgärderna är en kontinuerlig återrapportering från myndigheter och kommuner över hur arbetet

med åtgärderna fortskrider (Esselström et al. 2014: 3, Vattenmyndigheterna 2014). Kommunerna

omfattas  av  sex  av  åtgärderna  i  programmet.  Dessa  åtgärder  behandlar  den  kommunala

förvaltningens  ansvar  för  vatten  och  avlopp,  planläggning  av  ny  bebyggelse,  tillsyn  av

verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp och skydd av vattentäkter (Esselström et al.

2014: 40).

Poäng  i  Miljöaktuellts  index  ges  antingen  för  avklarat  arbete  för  varje  åtgärd  (1  poäng)  eller
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påbörjat arbete för varje åtgärd (0,5 poäng), vilket resulterar i en ordinalskala med 13 steg mellan 0

och 6 (Miljöaktuellt 2014a). 2 kommuner får de maximala 6 poängen för denna variabel medan 26

kommuner  får  noll  poäng.  Typvärdet,  det  vanligaste  antalet  utdelade  poäng,  är  4,0  vilket  45

kommuner  fick.  Vattenmyndigheternas  uppföljning  behandlar  uteslutande  den  ekologiska

dimensionen av hållbarhet, då åtgärderna behandlar ekosystemtjänster från vattenområden. (Bilaga

A).

4.2.2 Boverkets och Länsstyrelsernas miljömålsenkät

Boverket skickar i samarbete med Länsstyrelserna ut en årlig enkät som följer upp kommunernas

arbete med miljömålet ”God bebyggd miljö” (Boverket 2014). Miljöaktuellt har valt ut fem frågor

ur denna enkät som totalt innehåller 166 frågor. Vilka dessa fem frågor är redovisas dock inte, vilket

gör det svårt att granska denna del i indexet utifrån vilken av de tre hållbarhetsdimensionerna som

mäts.  Att  döma av samtliga frågor  (se  4.1.2 ovan)  berör  Boverkets  och Länsstyrelsernas  enkät

framförallt den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Poäng för denna del delas ut med 1 poäng för

varje positivt svar på vardera av de fem frågorna vilket resulterar i en ordinalskala med 6 steg

mellan 0 och 5. För denna del var typvärdet 3 poäng, med 67 kommuner.  26 kommuner delar på

toppnoteringen i sammanställningen av Boverkets enkät i indexet och får 5 poäng av de maximala 6

(Bilaga A).

4.2.3 Avfall Sveriges miljöindex

Avfall Sverige är en förening för kommuner, kommunala bolag och företag inom avfallshantering

och återvinning.  De publicerade  sitt  miljöindex för  2013 som en excelfil  på  sin  hemsida  vars

ingående variabler inte presenteras (Avfall Sverige 2014). Av allt att döma är det denna data som

ligger  till  grund  för  Miljöaktuellts  insamling,  vilket  gör  den  icke-befintliga  presentationen

problematisk ur transparenssynpunkt. Miljöaktuellt uppger dock att variablerna i Avfall Sveriges

Index  är  ”andel  förnybara  drivmedel  vid  avfallsinsamling”,  ”andel  hushållsavfall  till

materialåtervinning”,  ”andel  matavfall  till  kompost”  samt  ”andel  grovavfall  till  deponering”

(Miljöaktuellt  2014a:  50).  Avfall  Sveriges  miljöindex  fyra  variabler  behandlar  endast  den

ekologiska dimensionen av hållbarhet. Trollhättan rankas högst i sammanställningen i indexet och

får därmed 4 poäng i Miljöaktuellts index. Medianvärdet för denna variabel är 1,52 och typvärdet 0

då 80 kommuner inte ingår i Avfall Sveriges miljöindex (Bilaga A).
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4.2.4 SKL:s insikt

SKL insikt är ett nöjd-kund-index som räknas samman utifrån företagares svar på frågor inom tre

områden som behandlade kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete (SKL 2013:  38).  I  denna

undersökning  deltog  191  kommuner  varav  95  tilldelades  poäng  i  Miljöaktuellts  rankning  i

förhållande till hur väl de placerade sig jämfört med genomsnittskommunen. Nykvarn rankas högst

i  sammanställningen  i  indexet  och  får  därmed  4  poäng.  SKL:s  enkätundersökning  behandlar

aspekter av den sociala dimensionen av hållbarhet och aspekter av den ekologiska dimensionen.

4.2.5 Indikatorer från SKL:s databas Kolada

SKL:s  databas  Kolada  samlar  nyckeltal  för  olika delar  av kommunernas  verksamhet,  däribland

miljöområdet  (Kolada  2014).  I  Miljöaktuellts  index  ges  maximalt  1  poäng  för  vardera  av

nyckeltalen ”andel ekologiskt odlad åkermark”, ”andelen förnybar el”, ”andel förnybar energi och

restvärme” och ”andel förnybara drivmedel till kommunens bilar”. Poäng för dessa variabler ges i

förhållande  till  hur  mycket  kommunerna  avviker  från  medelvärdet  för  varje  nyckeltal.  För

nyckeltalet "andel ekologiskt odlad åkermark" får Stockholm som ensam kommun 1 poäng, för

nyckeltalet "andel förnybara drivmedel till kommunens bilar" får Katrineholm som ensam kommun

1 poäng, för nyckeltalet "andel förnybar energi" får 3 kommuner 1 poäng och för nyckeltalet "andel

förnybar el" får så många som 103 kommuner 1 poäng (Bilaga A). De fyra Kolada-indikatorerna

behandlar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

4.2.6 Grön Flagg-certifiering

Grön Flagg är  ett  enkelt  miljöledningssystem för  skolor  och förskolor  som organisationen Håll

Sverige Rent har utvecklat. Skolor och förskolor som är Grön Flagg-certifierade bedriver ett aktivt

hållbarhetsarbete inom tre egenhändigt valda områden över ett till två år genom att bland annat

redovisa nyckeltal och skriva en handlingsplan som Håll Sverige Rent granskar innan processen

börjar om med tre nya områden (Håll Sverige Rent 2014a). Skolan eller förskolan måste också ha

en lokal kontaktpolitiker ur kommunfullmäktige som fungerar som en informationsresurs gentemot

kommunen,  men  kontaktpolitikern  har  inget  ansvar  för  att  driva  Grön  Flagg-certifiering  i

kommunen  (Håll  Sverige  Rent  2014b).  Kommunerna  får  poäng  baserat  på  hur  stor  andel  av

kommunens skolor och förskolor som är aktiva i Grön Flagg-certifieringen (Miljöaktuellt 2014a:

50). Statistiken rapporteras av Håll Sverige Rent på förfrågan från Miljöaktuellt, då ingen statistik

rutinmässigt sammanställs av organisationen (Adelsköld 2014-09-17).

Hallstahammar rankas högst i sammanställningen av Håll Sverige Rent:s Grön Flagg-statistik med
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2,68 poäng, medan medianvärdet är 0,27 poäng (Bilaga A). Grön Flagg-certifieringen behandlar

både sociala och ekologiska aspekter av hållbar utveckling.

4.2.7 Energimyndighetens statistik över vindkraft i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten gör kontinuerligt uppföljningar av olika aspekter av vindkraftsutbyggnaden i

Sveriges  kommuner  och  län.  För  2014  års  kommunrankning  har  Miljöaktuellt  använt

(Energimyndigheten  2014).  Ockelbo  rankas  högst  i  sammanställningen  av  Energimyndighetens

statistik  och  får  därmed  de  maximala  2  poängen  för  denna  del  i  indexet  (Bilaga  A).

Vindkraftsstatistiken behandlar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

4.2.8 Ekomatcentrums undersökning

I  tolv  omgångar  med  start  1999  har  Ekomatcentrum  rankat  Sveriges  kommuners  andel  av

ekologiska  livsmedel  i  kommunorganisationen.  Den  senaste  rapporten  avser  2013  års  siffror

(Ekomatcentrum 2014). 2 kommuner rankas högst i sammanställningen av Ekomatcentrums enkät

och får därmed de maximala 2 poängen för denna del i indexet. Medianvärdet är 0,53 poäng (Bilaga

A). Ekomatcentrums undersökning behandlar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

4.3 Summering

Miljöaktuellts  kommunrankning  har  genomgått  stora  förändringar  och  utökningar  sedan  starten

2009. Rankningen utförs systematiskt under överinseende av granskare och med möjligheten för

kommuner  att  beställa  en sammanfattande  rapport  för  den egna kommunen.  2014 års  rankning

består av en stor datamängd insamlad från 9 olika källor, varav 5 datakällor, inklusive tidningens

egenhändigt  konstruerade  undersökning,  är  enkätundersökningar,  medan  tre  källor  bygger  på

löpande inrapportering av uppgifter och en källa saknar presentation av insamlingsmetod. Tre av

källorna  är  myndigheter  (Vattenmyndigheterna,  Energimyndigheten,  samt  Boverket  och

Länsstyrelserna)  och  fyra  är  intresseorganisationer  (SKL,  Avfall  Sverige,  Håll  Sverige  Rent,

Ekomatcentrum).  Källornas  bortfallsfrekvens  varierar  mellan  0%  och  34%,  där

enkätundersökningarna generellt har högre bortfallsfrekvens än rutinmässigt insamlade data. Detta

gäller i synnerhet data som rapporteras till myndigheter. Bortfallet i undersökningen redovisas av

Miljöaktuellt  på  samma  sätt  som  icke-svar.  Av  totalt  50  poänggivande  variabler  med  skalor

varierande från binärt positiva/negativa till ordinala i fyra steg och sammansatta index behandlar en

majoritet den ekologiska dimensionen av hållbarhet medan särskilt den ekonomiska dimensionen

ställs i bakgrunden. 
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5. Analys

I  följande  avsnitt  analyseras  Miljöaktuellts  kommunrankning  utifrån  det  teoretiska  ramverk

utgående  från  BellagioSTAMP-principerna  som  presenterades  i  avsnitt  2  och  den  kvalitativa

tematiska innehållsanalysen som presenterades i avsnitt 3.

5.1.1 Vägledande vision

Ett första steg i att mäta hållbarhet är att definiera begreppet och formulera en vision för vad ett

hållbart samhälle är. Miljöaktuellts rankning innehåller ingen sådan vision eller ett tydligt försök att

definiera begreppet hållbar utveckling. Detta gör det svårt att förstå vad det egentligen är tidningen

menar när de säger att kommunrankningen mäter kommunernas hållbarhetsarbete. Avsaknaden av

en presenterad definition eller vision betyder inte nödvändigtvis att en sådan saknas. Redaktionen

kan mycket väl ha en levande teoretisk diskussion om vad som ska mätas i rankningen och varför,

och den bristande presentationen kan i själva verket bero på att ett temanummer i en tidskrift inte

har  plats  att  närmare  utveckla  vilka  teoretiska  grunder  och  definitioner  som  ligger  bakom

rankningen.  Att  inte  göra  dessa  teoretiska  grunder  och  definitioner  explicita  innebär  dock  att

Miljöaktuellts kommunrankning tappar i transparens gentemot intresserade tjänstemän, medborgare

eller forskare som vill granska Miljöaktuellts resultat. 

5.1.2 Nödvändiga överväganden

Då Miljöaktuellt inte uttrycker någon särskild teoretisk bakgrund för valet av indikatorer är det svårt

att bedöma huruvida de uppfyller rimliga krav på ett indikatorsystem för hållbar utveckling. Denna

princip har därför operationaliserats till frågan om vilken/vilka av de tre dimensionerna ekologisk,

social och ekonomisk hållbarhet som respektive mått behandlar. Givet att alla aspekter av hållbar

utveckling är sammanlänkade och därför svåra att betrakta var och en för sig har en ungefärlig

kategorisering  gjorts  av  de  ingående  variablerna  i  Miljöaktuellts  index  baserat  på  vilken  av

dimensionerna  varje  variabel  innefattar  i  högst  grad.  Energimyndighetens  sammanställning  av

installerad vindkraft i en kommun beror på både sociala faktorer som politisk vilja och ekonomiska

överväganden  som  investeringskostnad  och  beräknad  vinst,  men  huvudanledningen  till  att  ge

kommuner som har hög andel vindkraft poäng i indexet är rimligtvis att vindkraft är en förnybar

energikälla,  och  bidrar  därför  i  högst  utsträckning  till  den  ekologiska  dimensionen  av  hållbar

utveckling. I fall där detta övervägande inte är lika självklart har variablerna bedömts kunna ingå i

både  den  ekologiska  och  den  sociala  dimensionen,  medan  den  ekonomiska  dimensionen
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genomgående har lyst med sin frånvaro i Miljöaktuellts index. Att den ekonomiska dimensionen

inte står i direkt fokus i någon av variablerna i indexet särskiljer det markant från slutsatserna som

framkom  i  litteraturöversikten:  de  studerade  indexen  kritiseras  ofta  för  att  den  ekonomiska

dimensionen ges för stor vikt på bekostnad av den ekologiska och sociala dimensionen (Singh et al.

2009: 194-195).

Av den sociala och den ekologiska dimensionen är det tveklöst den ekologiska dimensionen som

ges  störst  vikt  i  kommunrankningen.  Av  de  50  ingående  delvariablerna  handlar  40-45  om

ekologiska aspekter och de resterande 5-10 om sociala aspekter av hållbarhet. En alternativ tolkning

ges av Sweco (2014: 9, bild 2), som menar att genomsnittskommunen ges 4 till 5 gånger så hög

poäng i den ekologiska hållbarhetsdimensionen som någon av de övriga två dimensionerna.  De

finner dock att  indexet i  ungefär lika stor utsträckning mäter social  som ekonomisk hållbarhet,

vilket ändå gör att Miljöaktuellts index avviker från den gängse bilden av hållbarhetsindex enligt

litteraturöversikten, som är att den ekonomiska dimensionen vanligen överskuggar de båda andra

dimensionerna av hållbarhet (Singh et al. 2009: 194-195). Att den ekologiska dimensionen väger så

mycket tyngre än de sociala och ekonomiska får som konsekvens för Miljöaktuellts ambition att ta

temperaturen på kommunernas hållbarhetsarbete att sociala och ekonomiska aspekter negligeras,

varvid  kommuner  med  ett  aktivt  arbete  på  dessa  områden  faller  mindre  fördelaktigt  ut  i

Miljöaktuellts rankning, medan kommuner som fokuserar på rent miljömässiga åtgärder faller väl

ut. Detta avslöjar också en del om hur Miljöaktuellt ser på hållbar utveckling och miljö – som i stort

sett utbytbara begrepp, vilket även speglas i tidningens användning av begreppen hållbarhetsarbete

och miljöarbete i temanumret om rankningen (Miljöaktuellt 2014a). Rankningen ger uttryck för en

svag syn på hållbarhet snarare än en stark då indikatorerna poängsätts på en och samma skala vilket

gör ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter fullt utbytbara i den slutliga sammanställningen,

vilket är vanligt i hållbarhetsindex (Martinuzzi 2004: 428-429).

5.1.3 Adekvat omfång

Principen  adekvat  omfång  avser  temporalt  och  geografiskt  omfång  av  utvärderingsstudier.  I

Miljöaktuellts fall är både det tidsmässiga och det geografiska omfånget givet av redaktionella och

geopolitiska faktorer: rankningen genomförs på årlig basis och studieobjekten är kommunerna, vars

geografiska  utsträckning  är  ett  resultat  av  historiska  politiska  skeenden.  Ett  ambitiöst  ”adekvat

omfång”  för  utvärderingsstudier  av  hållbar  utveckling  hade  antagligen  inneburit  att  utvärdera

exempelvis  avgränsade  vattenavrinningsområden  för  sig  och  klimatzoner  för  sig:  den  enda  i

geografiskt avseende sant adekvata kommunen i Sverige hade då varit Gotland, vilket hade gjort det
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svårt att dra någon som helst generell slutsats. Då politiskt beslutade gränser och administrativa

enheter är basen för allt hållbarhetsarbete idag är det ändå fullt försvarbart att som Miljöaktuellt

grunda sin analys på den administrativa kommunala nivån. Angående den tidsmässiga aspekten är

det en styrka att 2014 års kommunrankning är den sjätte i ordningen sedan 2009, vilket gör det

enklare att sätta in årets resultat i en längre tidshorisont bakåt och underlättar prognoser över viktiga

förutsättningar och hinder för framtiden. Denna styrka tempereras dock av rankningens bristande

likformighet mellan år (vilket utvecklas vidare i 5.1.8).

5.1.4 Ramverk och indikatorer

Syftet  med Miljöaktuellts  kommunrankning är  att  mäta  kommunernas  hållbarhetsarbete.  Det  är

alltså inte i första hand intressant att ta reda på kommunernas samlade utsläpp av växthusgaser eller

miljögifter då dessa kan bero på faktorer som står helt utom kommunernas kontroll eller fördelar sig

slumpmässigt. Det viktiga i undersökningen är att ta reda på vilka åtgärder kommunerna vidtar för

att  utveckla  sitt  hållbarhetsarbete  (Miljöaktuellt  2014a:  50).  Med  detta  sagt  skiljer  sig  de  50

variabler  som  mäts  i  Miljöaktuellts  kommunrankning  åt  i  en  mängd  hänseenden.  I

utvärderingsteoretiska termer skiljer man gärna det som ska mätas genom att kategorisera olika

variabler  enligt  vad  de  mäter:  mål;  interventioner  (politiska  beslut);  slutprestationer  (av

förvaltningen  producerade  varor  eller  tjänster);  utfall  (slutlig  påverkan  av  interventioner  och

slutprestationer på det som avsågs ändras) (Vedung 2009: 27-28). Vissa variabler i Miljöaktuellts

index,  som  "medlemskap  i  miljöförening",  är  exempel  på  interventioner,  medan  andra,  som

"andelen  ekologiska  livsmedel  i  kommunorganisationen",  är  exempel  på  slutprestationer  och

ytterligare andra som Energimyndighetens vindkraftsstatistik, mäter utfall. Denna spridning av vad

som analyseras kan vara ett styrketecken då kvalitet kan påverkas av, och finnas i varje steg i en

tänkt  beslutskedja  (Lindgren  2014:  59),  men  spridningen  gör  det  även  svårt  att  kategorisera

rankningen enligt vad som mäts som åtgärder för hållbarhet inom kommunerna. Är det lika bra att

kommunen  går  med  i  en  miljöförening  som  att  man  ökar  andelen  ekologiska  livsmedel  i

kommunorganisationen?

Ett  problem  för  Miljöaktuellts  kommunrankning  är  hur  tidningen  hanterar  icke-respondenter,

särskilt i sin egen undersökning. Genom att bara titta på den slutliga placeringen är det enkelt att tro

att Luleå, Älvkarleby eller Nordmaling är veritabla miljöbovar i kommunsverige, men även om det

kan  vara  på  det  sättet  är  det  troligare  att  anta  att  dessa  kommuner  helt  enkelt  inte  svarat  på

Miljöaktuellts enkät eller någon av de andra undersökningarna som utgör indexet och därför får så

låga  resultat  i  rankningen.  Miljöaktuellt  genomför  ingen  bortfallsanalys,  åtminstone  inte  så  att
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läsaren kan ta del av en sådan. Bortfallet för de enskilda delarna i indexet varierar mellan 0 och

34%, varav ett fåtal kommuner är överrepresenterade i bortfallsstatistiken och därmed lågt rankade

totalt sett, eftersom icke-svar räknas som icke poänggivande svar snarare än som just icke-svar. Av

de 30 kommuner som inte svarade på Miljöaktuellts enkät fick Mönsterås den bästa placeringen i

rankningen på 237:e plats av 290, på grundval av deras svar på övriga nyckeltal (Bilaga A). Min

tolkning är att skolkning straffar sig för kommunerna som snabbt blir omsprungna av rapporterande

rivaler. Tidningen använder dock detta som ett argument för att stödja sitt sätt att använda icke-

respondenter i rankningen: "Frågan är, om kommunerna inte vill lyfta fram sitt miljöarbete, hur är

det då ställt med miljön i kommunen?" (Miljöaktuellt 2014a: 45). En alternativ behandling av icke-

svar, som skiljer icke-svar från icke poänggivande svar är att dela ut poäng som motsvarar typvärdet

för de variabler som saknar data för enskilda kommuner. Risken är annars att Miljöaktuellts index i

själva  verket  inte  alls  mäter  kommunernas  hållbarhetsarbete  utan  snarare  deras  förmåga att  bli

granskade av andra eller deras förmåga att presentera sitt hållbarhetsarbete.

5.1.5 Transparens

Metoder för databehandling kan påverka utvärderingars resultat och kan begränsa vilka data som

används vid bedömning. Metodval kan också få konsekvenser för indikatorers relativa vikter, vilket

observerades i Miljöaktuellts fokus på den ekologiska dimensionen ovan. Det är därför viktigt att

metodval  tydliggörs  för  att  resultaten  inte  ska  bli  vilseledande  för  användaren  eller  läsaren.

Miljöaktuellt redovisar förvisso hur många poäng varje del i indexet ger, men är tysta om varför

indikatorerna är värda olika mycket. 

De två delar av Miljöaktuellts index som har lägst grad av transparens är Avfall Sveriges miljöindex

och SKL Insikt.  Avfall  Sveriges  miljöindex innehåller  fyra  delvariabler  vars  inbördes  vikt  inte

redovisas vilket är ett skäl att ifrågasätta dess användning. Den del av SKL Insikt som används i

Miljöaktuellts  index  mäter  företags  bedömning  av  bemötande  vid  kontakt  med  miljö-  och

hälsoskyddsinspektörer, en kontakt som antagligen är färgad av resultatet  av tillsynen – hur väl

företagaren uppfyller lagstiftningens krav styr i hög grad resultatet av tillsynen, och att då fråga

företagaren hur tillsynen upplevdes mäter då snarare företagarens benägenhet att agera lagligt än

kommunens  miljö-  och  hälsoskyddsarbete  (SKL  2013:  38).  Även  om  måttet  skulle  ge  en

sanningsenlig bild av bemötandet vid tillsyn kan detta rimligtvis inte anses vara ett mått på miljö-

och hälsoskyddsarbetets kvalitet vilket beror på så många fler faktorer än gott bemötande. Själva

idén om ett nöjd-kund-index lämpar sig inte särskilt väl för att mäta tjänster som i viss mån är

konstruerade för att inverka negativt på den enskilde som tar del av tjänsten, vilket tillsyn på miljö-
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och hälsoområdet är, i likhet med Arbetsförmedlingens eller polisens verksamhet (Dahler-Larsen

2012: 75). Att Miljöaktuellt baserar sitt index delvis på dessa två andra index gör det svårare att

bedöma trovärdigheten i  de använda indikatorerna, oavsett hur väl dessa indikatorer redovisas i

primärkällorna. En annan del i indexet som inte når upp till grundläggande krav på transparens då

dess källor inte redovisas öppet är Håll Sverige Rent:s Grön Flagg-certifiering. Denna indikator är

också frivillig för förskolor och skolor att implementera, vilket gör den tveksam att använda som ett

mått  på  kommunnivå.  Certifieringen  kräver  förvisso  att  den  enskilda  skolan  har  en  lokal

kontaktpolitiker, men dennes roll är att  agera informationsresurs snarare än att driva frågan om

certifiering  politiskt,  vilket  gör  indikatorns  relevans  som  mått  på  kommunalt hållbarhetsarbete

tvivelaktig (Håll Sverige Rent 2014b).

5.1.6 Effektiv kommunikation

För att öka sannolikheten att politiker ska fatta väl underbyggda beslut måste relevant information

göras tillgänglig för målgruppen på ett genomtänkt sätt. Effektiv kommunikation kräver alltså väl

presenterad  information.  Som  branschtidning  med  mottot  ”hållbar  utveckling  för  proffs  och

beslutsfattare”8 bör  effektiv kommunikation vara Miljöaktuellts paradgren. Mycket talar också för

att  så  är  fallet.  Rankningen  offentliggörs  varje  år  i  form av  ett  temanummer  i  samband  med

Almedalsveckan i Visby, där Miljöaktuellt också anordnar seminarier på temat hållbar utveckling

och miljöpolitik. Tidningen håller också allt sitt material offentligt tillgängligt, vilket kan vara en

del  i  kommunikationsstrategin.  En  av  årets  nyheter,  att  konsultföretaget  Sweco  sammanställer

rapporter för enskilda kommuner på beställning, är en annan viktig del. Miljöaktuellts egna artiklar i

temanumret för rankningen är både kvalitativt inriktade på att förklara varför vissa kommuner nått

framgång  i  rankningen  och  pekar-  tillsammans  med  Swecos  rapport  för  Malmö  stad,  på  att

Miljöaktuellts kommunrankning får ett brett genomslag bland kommunerna, vilket tyder på att man

lyckas väl med att kommunicera ut resultaten till de direkt berörda (Miljöaktuellt 2014a: 45, Sweco

2014:  2).  Att  kommuner  såsom Leksand  fäster  så  stor  vikt  vid  rankningen  att  de  ser  en  god

placering som ett mål i sig talar också för denna tolkning (Mostofizadeh 2014).

5.1.7 Brett deltagande

En god samrådsprocess bidrar till  att mäta relevanta aspekter av verkligheten, dvs. omsorgsfullt

utvalda indikatorer, samt att skapa legitimitet för utvärderingen hos den tänkta användargruppen. En

dåligt  utförd samrådsprocess  kan omvänt  användas för att  på falska premisser  legitimera redan

8 Text i huvudbannern på Miljöaktuellts startsida http://miljoaktuellt.idg.se/
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fattade beslut. Alla projekt behöver dock finna en rimlig balans mellan effektivitet och legitimitet i

samråd med berörda sakägare eller allmänheten. Vid 2014 års kommunrankning deltog ett antal

konsulter, forskare och tjänstemän från kommuner och organisationer, vilket kan vara en modell för

att involvera berörda utan att göra processen ohanterligt omfattande. Detta deltagande beskrivs dock

inte  mer  än  som  att  Miljöaktuellt  har  ”[...]  inhämtat  synpunkter  från  tjänstemän  hos  SKL,

Länsstyrelsen,  Miljöstyrningsrådet,  Energimyndigheten,  Karlskrona kommun,  Gällivare  kommun

och  Göteborgs  stad,  forskare  vid  Lunds  universitet  och  Chalmers  samt  Ekomatcentrum”

(Miljöaktuellt 2014a: 50), vilket gör det svårt att bedöma huruvida tidningen uppnår kraven för ett

brett deltagande då beskrivningen inte innefattar på vilket sätt eller när dessa gruppers synpunkter

inhämtats. Då denna samrådsprocess använts, om än med skiftande deltagare, sedan starten 2009,

vore det rimligt att  anta att  samrådet används som mer än ett  tomt argument för att  legitimera

tidningens val av indikatorer och metoder. Det är dock en brist att samrådsprocessen inte beskrivs

på ett tydligare sätt.

5.1.8 Kontinuitet och kapacitet

För att kunna urskilja trender över tid och för att öka sannolikheten att utvärderingsresultat kommer

till användning som beslutsunderlag behövs långsiktig datainsamling i en kontinuerlig process av

utveckling för högre relevans i vad som mäts. Miljöaktuellts rankning har utvecklats från år till år

sedan starten 2009, och tidningens index har utvidgats från ca 20 delvariabler och fyra datakällor till

50  delvariabler  och  totalt  nio  källor,  varav  endast  ett  fåtal  delvariabler  finns  kvar  i  deras

ursprungliga form. Denna förändringsiver måste dock sättas i relation till möjligheten att jämföra

mellan olika år, som gynnas av likformighet. En framförallt kvantitativ utveckling, där fler och fler

indikatorer  mäts  över  tid  riskerar  också att  förvirra  mer än förklara:  vid en viss  punkt  innebär

ytterligare en indikator att indexet snarare beskriver en slumpmässig fördelning än reella skillnader

i kommunernas resultat. Vad som bör avses med utveckling av indikatorsystemet är  utveckling av

prediktionskapacitet och kontroller för snedvridningar och andra systematiska fel, vilket över tid

borde leda till en lägre grad av variationer mellan olika år. Det finns dock faror med att ha en för

stor kontinuitet i använda indikatorer mellan olika år som Miljöaktuellt undkommer, nämligen det

som har kallats  "teaching to the test" (Lindgren 2013: 140).  I  korthet  går argumentet  ut  på att

verksamheter anpassar sig till de indikatorer som mäts och försöker nå höga positioner i en specifik

rankning snarare än att fokusera på att lösa verkliga problem eller att utveckla verksamheten på

andra sätt.
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5.2 Känslighetsanalys

Analysen visar att Miljöaktuellt inte redovisat någon genomförd känslighetsanalys av indexet, och

att det finns en del systematiska brister som antagligen påverkar resultatet av kommunrankningen.

För att ytterligare testa indexet har variabler viktats om eller tagits bort för att försöka minimera de

brister som påvisats. Särskilt tre av Miljöaktuellts källor (Avfall Sveriges miljöindex, SKL Insikt,

Grön Flagg-certifiering) uppfyller inte kvalitetsaspekter som transparens och har därtill  ett  högt

bortfall, vilket gör dessa variabler lämpliga att ge lättare vikter eller helt utesluta. Avfall Sveriges

miljöindex och SKL Insikt får hälften så stor vikt genom att kommunernas poäng för dessa variabler

halveras,  samtidigt  som Grön  Flagg-certifieringen  helt  tas  bort  som poänggivande  variabel  då

kommunernas  resultat  inte  går  att  spåra.  För  att  upprätthålla  balansen  mellan  Miljöaktuellts

enkätundersökning och de övriga variablerna ges de fyra indikatorerna från SKL:s databas Kolada

dubbelt så hög vikt och Energimyndighetens vindkraftsstatistik ges tre gånger så hög vikt. Dessa

variabler borde i min mening viktas högre då de har lågt bortfall och är enkla och transparenta

indikatorer med hög trovärdighet genom de organisationer de insamlas av. I detta uppdaterade index

får Miljöaktuellts enkätundersökning lika många poäng som i Miljöaktuellts index (33 maxpoäng),

men nyckeltalsdelen har utökats från 30 till  31 poäng. Dessa till  synes små och välmotiverade

förändringar  får  dock  en  del  konsekvenser  för  kommunernas  placering  i  kommunrankningen:

Åstorps kommun tappar exempelvis 40 placeringar från plats  144 till  184. De flesta kommuner

förflyttar  sig  med denna lilla  justering dock bara enstaka steg uppåt  eller  nedåt,  varför  Malmö

fortfarande rankas som nummer 1 medan Storfors innehar jumboplatsen i det justerade indexet, men

21 kommuner gör förflyttningar på mellan 20 och 40 placeringar.
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6. Diskussion

Hur  kan  vi  då  besvara  frågeställningarna  gällande  Miljöaktuellts  kommunranknings

överensstämmelse  med  den  uppsättning  av  kvalitetskriterier  som  utgjordes  av  det  teoretiska

ramverket  och  dess  lämplighet  som  mått  på,  eller  mål  för  kommunernas  hållbarhetsarbete?

Analysen  ger  blandade  resultat,  där  vissa  av  de  studerade  kvalitetskriterierna  uppfylls  på  ett

tillfredsställande  sätt,  medan  några  tunga  kvalitetskriterier  antingen  inte  uppfylls  eller  lämnas

okommenterade,  vilket  gör  att  Miljöaktuellts  index inte  bedöms lämpligt  att  använda praktiskt,

varken för kommuner eller forskare med mindre att en detaljerad metodbilaga bifogas 2015 års

rankning.

Effektiv kommunikation tycks vara Miljöaktuellts stora styrka då rankningen får ett förhållandevis

stort genomslag hos kommunerna, och temanumrets presentation är både tydlig och intressant, med

tematiska fördjupningar om olika aspekter av rankningen. Miljöaktuellt har strävat efter ett  Brett

deltagande genom  att  ta  in  synpunkter  från  ett  brett  spektrum  av  experter,  konsulter  och

kommuntjänstemän, om än denna process inte beskrivs särskilt tydligt. Indexets val av geografiskt

och temporalt omfång anses i stort uppfylla kraven för  Adekvat omfång och är försvarbart utifrån

syftet  med  rankningen.  Temat  Kontinuitet  och  kapacitet  uppfylls  delvis,  då  Miljöaktuellts

granskning görs på årlig basis med ambitionen att  kontinuerligt  utveckla indexet från år till  år.

Denna utveckling verkar dock ha varit snabb, med många nya och ersatta variabler sedan starten,

vilket gör jämförelser mellan olika år onödigt svåra. Antalet variabler riskerar också att försämra

indexets Transparens, vilket balanseras av att Miljöaktuellt publicerar sin egen enkätundersökning i

sin  helhet  och  valt  sekundärkällor  som  i  huvudsak  finns  allmänt  tillgängliga.  Tre  av  de  åtta

sekundärkällorna är dock mindre lämpliga ur denna synpunkt då de antingen inte redovisas allmänt

eller  då  de  är  index  i  sig  själva,  vilket  minskar  överskådligheten.  En  svaghet  i  Miljöaktuellts

kommunrankning är att en Vägledande vision som används som stöd vid indikatorval och viktning

saknas i presentationen av indexet, antingen på grund av att det inte ansågs relevant att inkludera i

presentationen eller för att det inte finns någon sådan. En saknad teoretisk grund i en vägledande

vision  kan  vara  anledningen  till  att  man  i  Nödvändiga  överväganden, såsom  principen

operationaliserats, ger  en  oproportionerlig  tyngd  till  åtgärder  med  bäring  på  den  ekologiska

dimensionen, vilket osynliggör åtgärder inom ekonomisk och social hållbarhet. Bearbetningen av

indexets primär- och sekundärkällor är bristfällig enligt kraven i principen Ramverk och indikatorer.

Genom att blanda interventioner, slutprestationer och utfall görs det svårt för en läsare att urskilja
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vad det  är  som egentligen  mäts  som  arbete i  kommunernas  hållbarhetsarbete. Att  ranka  icke-

svarande kommuner ger måhända kommunerna incitament att delta i nästkommande års rankning,

men det ger också en felaktig bild av "skolkarnas" hållbarhetsarbete. En bättre lösning vore att sätta

typvärdet för den aktuella variabeln som poäng för icke-svarande kommuner.

Sammantaget  innebär  ovanstående  resonemang  att  Miljöaktuellts  kommunrankning  efter

granskning befunnits  brista i  kvalitet  som mått  på kommunalt  hållbarhetsarbete.  De enda andra

jämförande studier eller  fallstudier  som befattar  sig med kommunrankningars  kvalitet  består  av

populärvetenskapliga  blogginlägg,  vilka  studerar  kommunrankningar  som  utförts  av  tidskriften

Fokus, fackförbundet Lärarförbundet och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vilka alla, i

likhet  med Miljöaktuellts  rankning,  har  visats  ha graverande brister  i  sina mått  (Sundell  2013;

Vlachos 2013; Erlingsson & Sundell 2013). Detta material är måhända inte grund för långtgående

generalisering,  men jag vill  ändå  ställa  mig  den hypotetiska  frågan vad det  är  med fenomenet

kommunrankning som verkar göra den tvivelaktig som kvalitetsmått, oavsett appliceringsområde?

Miljöaktuellts rankning av kommunernas hållbarhetsarbete är ett exempel på att mediala aktörer och

intresseorganisationer  själva  tar  på  sig  en  utvärderarroll  där  det  är  resultaten  (utfallen  eller

slutprestationerna)  som  står  i  fokus  snarare  än  klassiska,  processuella  utvärderingsämnen  som

legalitet  eller  rättssäkerhet.  Man  bör  dock  vara  medveten  om  att  de  organisationer  som utför

kommunrankningar  inte  nödvändigtvis  har  vetenskapliga  motiv.  Som  exempel  rankar  Svenskt

näringsliv  kommunernas  ”företagsklimat”  genom  ett  index  de  konstruerar  utifrån  sina

medlemsföretags intressen, medan Lärarförbundet rankar "bästa skolkommun" där indikatorer som

är viktiga för lärare, som lärares löner, ges hög vikt (Johansson & Ivarsson 2013, Vlachos 2013,

Sundell 2013). Kommunrankningar verkar således användas som ett verktyg för att bilda opinion

genom att erövra problemformuleringsprivilegiet inom organisationens intresseområde (Johansson

& Ivarsson 2013: 148-149). Dessa båda exempel är emellertid kommunrankningar som utförs av

intresseorganisationer,  medan  kommunrankningen  som  studeras  i  denna  uppsats  är  en  medial

produkt.  Media  har  ingen  tydlig  uppdragsgivare  för  opinionsbildning  på  det  sätt  som

intresseorganisationer  har sina medlemmar,  vilket  gör det rimligt  att  anta  att  de bakomliggande

motiven för att ranka kommuner skiljer sig åt mellan intresseorganisationer och mediala aktörer.

Mediala  aktörers grundläggande mål är  att  producera journalistik,  inte  vetenskap.  Redaktionella

överväganden kommer alltid att vara överordnade vetenskapliga, men det behöver inte betyda att

Miljöaktuellts  kommunrankning  aldrig  kan  förbättras  genom  systematisk  granskning  och

utveckling.
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7. Slutsatser

För  miljövetenskaplig  forskning  vore  det  en  stor  fördel  för  studier  av  kommunalt  miljö-  och

hållbarhetsarbete att kunna använda ett index av god kvalitet för sekundäranalyser. Ett sådant index

skulle kunna säga mycket om förutsättningarna och hindren för en god lokal förvaltning av resurser,

vilket,  givet  den  svenska  kommunala  nivåns  stora  ansvar,  är  grunden  för  det  nationella

hållbarhetsarbetet.  För  kommunernas  del  avgör  kvaliteten  på  Miljöaktuellts  kommunindex  dess

nytta eller vad kommunerna kan riskera i form av att fokusera på fel  åtgärder när de använder

rankningen  som  en  målsättning  för  sitt  hållbarhetsarbete.  Analysen  av  Miljöaktuellts

kommunrankning  i  denna  uppsats  indikerar  att  indexet  inte  överensstämmer  med  de  använda

kvalitetskriterierna i tillräckligt hög grad för att  vara lämpligt att  använda i  dagsläget,  varken i

forskning eller som målsättning internt inom kommuner. Det enkla experimentet känslighetsanalys i

avsnitt 5.2 kan tjäna som belysande exempel på hur godtyckliga kommunrankningar kan vara om

det  inte  finns  klart  motiverade  kriterier  för  urval  och  viktning  av  indikatorer,  vilket  saknas  i

Miljöaktuellts kommunrankning.

7.1 Förslag till vidare forskning

Studier av från staten oberoende organisationers utvärdering av förvaltningspolitiken saknas, i all

väsentlighet,  i  den  vetenskapliga  litteraturen.  Denna  form av  granskning  och/eller  lobbying  är

varken önskvärd eller icke önskvärd då dess kvalitet kan variera beroende på saker som granskarens

kompetens och dennes syften med granskningen. På vilka sätt  skiljer sig exempelvis en medial

kommunrankning  från  en  som  utförs  av  en  intresseorganisation,  och  vad  säger  det  om  olika

kommunrankningars användbarhet eller lämplighet som målsättningar för kommuner?

38



Referenser

Adelsköld, Lisa. Ansvarig skol- och förskoleverksamheten, Håll Sverige Rent. Telefonsamtal 2014-09-17.

Ahlbäck Öberg, Shirin 2014: “Att kontrollera förvaltningen: framväxten av granskningssamhället” i 
Rothstein, Bo (red.) Politik som organisation (5 uppl.) (s. 159-184). Lund: Studentlitteratur AB

Avfall Sverige 2014: “Index inom avfallshanteringen” Webblänk: http://www.avfallsverige.se/statistik-
index/avfallsindex/ (Läst 2014-08-31)

Bartholdsson, Kerstin 2009: Hållbarhetens mänskliga byggstenar - om betydelsen av engagerade tjänstemän
i det lokala miljömålsarbetet. Doktorsavhandling. Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs 
Universitet. Direktlänk: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20299/1/gupea_2077_20299_1.pdf 
(Läst 2014-07-01)

Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2012: Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur AB

Boverket 2014: “Resultat från 2014” Webblänk:
http://www.boverket.se/Miljo/miljomalsenkaten/Resultat-fran-tidigare-miljomalsenkater/Resultat-
fran-2014/ (Läst 2014-08-31)

Bretzer, Y., Forsberg, B., & Bartholdsson, K. 2006: Lokal översättning av de nationella miljömålen. En 
processutvärdering i åtta svenska kommuner. Stockholm: Naturvårdsverket.

Brommesson, Douglas 2007: ”Sverige och EU” i Brommesson & Ekengren (red.) Sverige i världen. (s. 131-
145) Malmö: Gleerups Utbildning AB

Bryman, A. 2011: Samhällsvetenskapliga metoder (2 uppl.) Malmö: Liber. 

Brännlund, Runar & Kriström, Bengt 2012: Miljöekonomi. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur AB

Böhringer, Christoph & Jochem, Patrick 2007: ”Measuring the immeasurable — A survey of sustainability 
indices”, Ecological Economics vol. 63 Nr. 1, (s. 1-8)

Connelly, James, Smith, Graham, Benson, David, Saunders, Clare 2012: Politics and the Environment – 
From theory to practice. (3 uppl.) Oxon: Routledge

Dahler-Larsen, Peter 2012: The evaluation society. Stanford: Stanford University Press

Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L. 2012: Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. (4 uppl.) Vällingby: Norstedts Juridik

Ekomatcentrum 2014: Ekologiskt i offentlig storhushåll 2013. Stockholm: Ekomatcentrum. Webblänk: 
http://ekomatcentrum.se/files/Rapport%20kommunenkat%202014.pdf

Energimyndigheten 2014: Tabeller för vindkraftsstatistik 2013. Exceldokument, webblänk: 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/officiell%20statistik/Vindkraftstatistik
%202013%20-%20tabeller.xlsx (Läst 2014-09-17)

Erlingsson, Gissur Ó & Sundell, Anders 2013: "Vad lär vi oss egentligen av kommunrankningar?" Webblänk:
http://politologerna.wordpress.com/2013/05/16/vad-lar-vi-oss-egentligen-av-kommunrankningar/ 
(Läst 2014-08-27)

Esselström, J., Everbrand, F.,  Renberg, M., Andersson, M., Lagerdahl, B. 2014: Sammanställning av 
myndigheternas och kommunernas rapportering för 2013 av åtgärdsprogrammet. 
Vattenmyndigheterna i samverkan

Forsberg, Björn 2002: Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling - En studie av miljöfrågan i tillväxtsamhället. 
Doktorsavhandling. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet.

Forsberg, Björn 2007: Hållbarhetens lokala horisont – forskning om kommunernas arbete med miljö och 

39

http://politologerna.wordpress.com/2013/05/16/vad-lar-vi-oss-egentligen-av-kommunrankningar/
http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/officiell%20statistik/Vindkraftstatistik%202013%20-%20tabeller.xlsx
http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/officiell%20statistik/Vindkraftstatistik%202013%20-%20tabeller.xlsx
http://ekomatcentrum.se/files/Rapport%20kommunenkat%202014.pdf
http://www.boverket.se/Miljo/miljomalsenkaten/Resultat-fran-tidigare-miljomalsenkater/Resultat-fran-2014/
http://www.boverket.se/Miljo/miljomalsenkaten/Resultat-fran-tidigare-miljomalsenkater/Resultat-fran-2014/
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20299/1/gupea_2077_20299_1.pdf
http://www.avfallsverige.se/statistik-index/avfallsindex/
http://www.avfallsverige.se/statistik-index/avfallsindex/


hållbar utveckling. Rapport 5674. Stockholm: Naturvårdsverket

Holm, Fredrik 2008: Vad är ett miljöproblem? Lund: Studentlitteratur AB

Håll Sverige Rent 2014a: “Så här funkar Grön Flagg”. Webblänk: http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-
skolan-och-forskolan-gron-flagg/sa-har-funkar-gron-flagg (Läst 2014-09-16)

Håll Sverige Rent 2014b: “Guide till Grön Flagg – förskola”. Webblänk: 
http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/guide_gf_forskola_med_bilagor_0.pdf#page=5 
(Läst 2014-10-14)

Jagers, Sverker C. 2005: “Hållbar utveckling som politik” i Jagers (red.) Hållbar utveckling som politik – om
miljöpolitikens grundproblem (s. 5-25) Malmö: Liber AB

Johansson, Vicki & Ivarsson, Andreas 2013: “Granskningsformernas betydelse” Uppdrag offentlig 
granskning (s. 143-160), Lund: Studentlitteratur AB.

Johansson, Vicki & Karlsson, Lars 2013: “Granskning som möjlighet och hot” Uppdrag offentlig granskning
(s. 29-48), Lund: Studentlitteratur AB.

Johansson, Vicki & Lindgren, Lena (red.) 2013: Uppdrag offentlig granskning. Lund: Studentlitteratur AB.

Kates, R., Parris, T. & Leiserowitz, A. 2005: “What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, 
and Practice” Environment: Science and Policy for Sustainable Development, vol. 47 nr. 3, (s. 8-21)

Klepke, Birgitta 2012: Lokala miljömål och nationellt stöd. Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 
och 2012. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Lindgren, Lena 2013: ”Kvalitets- och rankningssystem” i Johansson & Lindgren (red.) Uppdrag offentlig 
granskning (s. 127-142). Lund: Studentlitteratur AB.

Lindgren, Lena 2014: Nya utvärderingsmonstret – Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn (2 uppl.). 
Lund: Studentlitteratur AB

Lundgren, Lars J. 2013: "Miljöpolitiken" kapitel 6 i Tarschys, Daniel & Lemne, Marja (red.) Vad staten vill –
mål och ambitioner i svensk politik (s. 281-346). Möklinta: Gidlunds förlag.

Lundqvist, Lennart J. 2005: "Ekologiskt integrerad politik" i Jagers (red.) Hållbar utveckling som politik – 
om miljöpolitikens grundproblem (s. 87-108) Malmö: Liber AB

Martinuzzi, André 2004: "Sustainable development evaluations in Europe – Market analysis, Meta evaluation
and future challenges" Journal of Environmental Assessment Policy and Management Vol. 6 Nr. 4 (s. 
411–442)

Miljöaktuellt 2009: "Så rankar Miljöaktuellt Sveriges kommuner" Webblänk: 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.235665/sa-rankar-miljoaktuellt-sveriges-kommuner (Läst 2014-08-
27)

Miljöaktuellt 2014a: "Sveriges bästa miljökommun". Tema i Miljöaktuellt nr 6 2014 (s. 34-50). Stockholm: 
IDG Sverige

Miljöaktuellt 2014b: "Sammanställning av enkätsvar – detaljerad vy" Webblänk: 
http://www.kommunranking.se/2014/Survey/Detailed (Läst 2014-10-22)

Montin, Stig & Granberg, Mikael 2013: Moderna kommuner. Fjärde upplagan, första tryckningen. 
Stockholm: Liber AB

Mori, Koichiro & Christodolou, Aris 2012: "Review of sustainability indices and indicators: Towards a new 
City Sustainability Index (CSI)" Environmental impact assessment review vol. 32 Nr. 1, (s. 94-106)

Mostofizadeh, Sayna 2014: "Miljöaktuellt: "Kan bli populistiskt"" Falu-Kuriren 2014-06-28

Naturvårdsverket 2003: Kommunerna och miljömålen - en utvärdering. (Rapport 5265). Stockholm: 
Naturvårdsverket.

40

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.235665/sa-rankar-miljoaktuellt-sveriges-kommuner
http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/guide_gf_forskola_med_bilagor_0.pdf#page=5
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-skolan-och-forskolan-gron-flagg/sa-har-funkar-gron-flagg
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-skolan-och-forskolan-gron-flagg/sa-har-funkar-gron-flagg


Naturvårdsverket 2004: Miljömålen – allas vårt ansvar. Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges 15 
miljömål. Stockolm: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket 2006: Kommunernas miljömålsarbete: redovisning av ett regeringsuppdrag. Stockholm: 
Naturvårdsverket.

Parris, T.M. & Kates, R.W., 2003: “Characterizing and measuring sustainable development”. Annual Review 
of Environmental Resources vol. 28 nr. 13, (s. 1–28)

Pinter, Hardi, Martinuzzi, Hall 2012: “Bellagio STAMP: Principles for sustainability assessment and 
measurement”, Ecological Indicators vol. 17 Nr juni (s. 20-28)

Power, Michael 1999: The audit society: rituals of verification. Oxford: Oxford University Press

R Core Team 2014: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria.

Riksdagen 2010: Regeringsformen (SFS 2010:1408).

RKA 2014: “Om Kolada – nyckeltal för kommuner och landsting”. Webblänk: 
http://www.kolada.se/portal.php?page=index/about (odaterad, läst 2014-09-07).

SCB 2014: “Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och kommun. År 2012” Webblänk: 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-
forvarvsarbete-och-arbetstider/Registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-RAMS/7895/7902/23032/ 
(Läst 2014-10-15)

Scriven, Michael 2009: “Meta-evaluation Revisited”, Journal of Multidisciplinary Evaluation, Vol. 6 Nr. 11 
(s. 3-8)

Singh, Murty, Gupta, Dikshit 2009: “An overview of sustainability assessment methodologies”, Ecological 
Indicators Vol. 9 Nr. 2, (s. 189-212)

SKL 2010: Kommungruppsindelning 2011 – Revidering av Sveriges kommuner och landstings 
kommungruppsindelning. Webblänk: 
http://www.skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee86e1f/1402935660165/SKL-rapport-
kommungruppsindelning+2011_101020.pdf 

SKL 2013: Öppna jämförelser. Företagsklimat 2013. Insikt – En servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Webblänk: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-969-0.pdf (läst 2014-
09-04)

Sweco 2014: Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad. Webblänk: 
http://idg.se/polopoly_fs/1.567778.1403796010!kommunrapport.pdf (Läst 2014-10-08)

Sundell, Anders 2013: "Hänger placering i ”Bästa skolkommun” ihop med hur nöjda kommuninvånarna är 
med skolan?" Blogginlägg, Politologerna. Webblänk: 
http://politologerna.wordpress.com/2013/10/22/hanger-placering-i-basta-skolkommun-ihop-med-hur-
nojda-kommuninvanarna-ar-med-skolan/ (Läst 2014-08-27)

Tarschys, Daniel & Lemne, Marja 2013: “Mål och mening i svensk politik” i Tarschys & Lemne (red.) Vad 
staten vill – mål och ambitioner i svensk politik (s. 383-401). Möklinta: Gidlunds förlag.

Vattenmyndigheterna 2014: “Vattenförvaltningens mål” Webblänk: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/vattenforvaltningens-
mal/Pages/default.aspx (Läst 2014-09-25)

Vedung, Evert 2009: Utvärdering i politik och förvaltning (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur AB

Vlachos, Jonas 2013: “Vet företagarna vad företagarna behöver?” Blogginlägg. Webblänk: 
http://ekonomistas.se/2013/03/06/vet-foretagarna-vad-foretagarna-behover/ (Läst 2014-08-27)

Wetterberg, Gunnar 2000: Kommunerna (2 uppl.) Stockholm: SNS förlag

41

http://ekonomistas.se/2013/03/06/vet-foretagarna-vad-foretagarna-behover/
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/vattenforvaltningens-mal/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/vattenforvaltningens-mal/Pages/default.aspx
http://politologerna.wordpress.com/2013/10/22/hanger-placering-i-basta-skolkommun-ihop-med-hur-nojda-kommuninvanarna-ar-med-skolan/
http://politologerna.wordpress.com/2013/10/22/hanger-placering-i-basta-skolkommun-ihop-med-hur-nojda-kommuninvanarna-ar-med-skolan/
http://idg.se/polopoly_fs/1.567778.1403796010!kommunrapport.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-969-0.pdf
http://www.skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee86e1f/1402935660165/SKL-rapport-kommungruppsindelning+2011_101020.pdf
http://www.skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee86e1f/1402935660165/SKL-rapport-kommungruppsindelning+2011_101020.pdf
http://www.kolada.se/portal.php?page=index/about


Förklaring kolumner

Sida 1

Kolumner Fullständigt kolumnnamn Källa
A Kommun
B Kommungrupp SKL 2011
C Kommungrupp, namn SKL 2011
D Placering i index 2014 Miljöaktuellt 2014
E Poäng totalt i index 2014 Miljöaktuellt 2014
F Totala poäng enkät Miljöaktuellt 2014
G Totala poäng alla nyckeltal Miljöaktuellt 2014
H Boverkets miljömålsenkät Boverket 2014
I Elcertifikat-Vindkraft Energimyndigheten 2014
J Avfall Sveriges miljöindex Avfall Sverige 2014
K SKL:s Insikt SKL 2013
L
M Grön Flagg Håll Sverige Rent; Adelsköld 2014
N Vattenmyndigheterna
O N00403-Ekologiskt odlad åkermark RKA 2012
P U00434-Förnybara drivmedel RKA 2012
Q U00464-Förnybar energi RKA 2012
R U00466-Förnybar el RKA 2012

Bilaga A: Rådata för Miljöaktuellts kommunranking 2014

Ekomatcentrum Ekomatcentrum 2014

Esselström et al. 2014



Malmö stad 1 Storstäder 1 46,5 31 15,5 4,00 0,92 2,13 0,27 1,51 0,76 4,50 0,08 0,60 0,41 0,33
Eskilstuna kommun 3 Större städer 2 46,33 29,5 16,8 4,00 0,00 3,40 0,00 1,39 1,81 4,00 0,10 0,17 0,96 1,00
Örebro kommun 3 Större städer 3 46,31 29,5 16,8 4,00 0,10 3,59 0,00 1,35 0,55 4,50 0,11 0,99 0,61 1,00
Västerås stad 3 Större städer 4 46,23 28 18,2 5,00 0,00 2,91 0,00 1,27 1,02 5,50 0,15 0,81 0,58 1,00
Lomma kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 5 44,67 28 16,7 5,00 0,00 3,56 0,00 0,57 1,20 5,50 0,02 0,13 0,45 0,23
Trosa kommun 4 Förortskommuner till större städer 6 44,33 23,5 20,8 4,00 0,00 3,80 1,25 1,55 2,29 5,00 0,28 0,72 0,95 1,00
Göteborgs stad 1 Storstäder 7 44,32 28,33 16 5,00 0,07 2,50 0,46 1,10 0,31 4,50 0,17 0,55 0,72 0,60
Stockholms stad 1 Storstäder 8 44,32 28 16,3 4,00 0,00 1,98 1,25 0,78 0,37 4,50 1,00 0,61 0,84 1,00
Upplands Väsby kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 9 44,14 28,5 15,6 4,00 0,00 2,27 0,66 0,86 1,02 4,50 0,00 0,47 0,86 1,00
Helsingborgs stad 3 Större städer 10 43,51 27 16,5 5,00 0,01 3,80 0,66 0,73 0,63 4,50 0,01 0,50 0,67 0,00
Uppsala kommun 3 Större städer 11 43,44 29,5 13,9 4,00 0,00 2,03 0,27 0,65 0,34 4,50 0,17 0,24 0,74 1,00
Karlstads kommun 3 Större städer 12 42,94 28,83 14,1 4,00 0,22 1,79 0,07 0,86 0,29 4,00 0,32 0,64 0,93 1,00
Växjö kommun 3 Större städer 13 42,75 26,5 16,2 4,00 0,01 3,51 0,00 1,43 0,12 4,50 0,11 0,62 0,94 1,00
Södertälje kommun 3 Större städer 14 41,69 28,66 13 2,00 0,00 2,14 0,00 1,88 0,76 4,00 0,14 0,24 0,87 1,00
Härryda kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 15 41,6 25,83 15,8 4,00 0,00 2,93 0,86 0,37 1,08 5,50 0,40 0,22 0,41 0,02
Lunds kommun 3 Större städer 16 41,36 24,83 16,5 3,00 0,08 3,80 0,00 2,00 0,74 4,50 0,05 0,59 0,77 1,00
Borlänge kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 17 40,99 22,33 18,7 4,00 0,00 2,13 2,23 2,00 0,40 5,50 0,26 0,17 0,98 1,00
Östersunds kommun 3 Större städer 18 40,56 28 12,6 2,00 0,00 2,62 0,00 0,82 0,20 4,00 0,32 0,67 0,93 1,00
Borås stad 3 Större städer 19 40,41 24,67 15,7 5,00 0,00 3,66 0,00 0,82 0,99 4,00 0,14 0,59 0,54 0,00
Tyresö kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 20 40,36 25,67 14,7 3,00 0,00 2,81 0,66 0,98 0,30 4,50 0,35 0,13 0,97 1,00
Sundsvalls kommun 3 Större städer 21 40,18 24,83 15,4 5,00 0,00 2,58 1,05 0,53 0,63 5,00 0,05 0,13 0,37 0,00
Falkenbergs kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 22 40,02 26 14 4,00 0,72 1,24 0,27 0,69 0,40 4,50 0,05 0,31 0,84 1,00
Sigtuna kommun 5 Pendlingskommuner 23 39,93 24,33 15,6 4,00 0,00 1,46 0,46 1,27 0,83 5,50 0,08 0,53 0,87 0,60
Sollentuna kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 24 39,79 25,33 14,5 5,00 0,00 2,59 1,25 0,00 0,50 3,00 0,00 0,12 0,99 1,00
Sundbybergs stad 2 Förortskommuner till storstäderna 25 39,67 26,5 13,2 2,00 0,00 3,05 0,00 0,94 1,50 3,50 0,00 0,25 0,93 1,00
Umeå kommun 3 Större städer 26 39,47 24,17 15,3 4,00 0,23 1,86 0,86 1,10 0,37 5,50 0,08 0,23 0,67 0,40
Kristianstads kommun 3 Större städer 27 39,34 21,84 17,5 4,00 0,43 3,56 1,64 0,82 0,63 4,00 0,04 0,46 0,96 0,97
Skellefteå kommun 3 Större städer 28 38,81 26 12,8 5,00 0,01 2,99 0,07 0,49 0,03 2,50 0,10 0,29 0,77 0,56
Hammarö kommun 4 Förortskommuner till större städer 29 38,73 25,16 13,6 5,00 0,07 0,70 0,00 1,06 1,15 3,50 0,00 0,13 0,96 1,00
Halmstads kommun 3 Större städer 30 38,21 22,67 15,5 5,00 0,07 2,25 0,00 1,06 0,14 5,50 0,10 0,26 0,75 0,42
Linköpings kommun 3 Större städer 31 37,9 23,67 14,2 4,00 0,06 3,10 0,27 0,61 0,16 3,50 0,21 0,57 0,74 1,00
Tranås kommun 7 Varuproducerande kommuner 32 37,6 23 14,6 4,00 0,03 1,43 0,27 0,12 0,18 6,00 0,43 0,16 0,98 1,00
Jönköpings kommun 3 Större städer 33 37,56 23,34 14,2 4,00 0,24 2,80 0,66 0,65 0,88 3,50 0,16 0,74 0,56 0,01
Huddinge kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 34 37,46 21 16,5 5,00 0,00 1,94 0,46 1,35 0,35 5,00 0,26 0,14 0,96 1,00
Ronneby kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 35 37,23 26,17 11,1 2,00 0,15 0,00 0,00 0,94 0,00 5,50 0,12 0,40 0,96 1,00
Marks kommun 7 Varuproducerande kommuner 36 36,5 27,33 9,2 2,00 0,06 0,00 0,00 1,06 0,18 4,50 0,20 0,16 0,76 0,24
Båstads kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 37 35,75 24 11,8 3,00 0,01 2,74 0,00 0,82 0,23 3,50 0,04 0,09 0,33 1,00
Lerums kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 38 35,65 21,83 13,8 3,00 0,00 2,91 0,00 1,14 0,30 4,00 0,06 0,49 0,92 1,00
Bodens kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 39 35,31 25,66 9,7 2,00 0,00 2,74 0,00 0,00 0,54 2,00 0,04 0,33 1,00 1,00
Kungsbacka kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 40 35,29 21 14,3 4,00 0,06 2,89 0,00 0,69 0,82 5,00 0,07 0,21 0,54 0,00
Karlskrona kommun 3 Större städer 41 35,21 21,67 13,5 4,00 0,26 1,88 0,00 0,78 0,52 3,50 0,07 0,58 0,95 1,00
Heby kommun 5 Pendlingskommuner 42 34,87 23 11,9 3,00 0,00 1,73 0,00 0,33 0,13 4,50 0,09 0,12 0,98 1,00
Järfälla kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 43 34,66 19,83 14,8 4,00 0,00 2,25 0,00 0,82 0,10 5,00 0,63 0,13 0,91 1,00
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Avesta kommun 7 Varuproducerande kommuner 44 34,56 22 12,6 5,00 0,00 1,06 0,07 0,00 0,75 5,00 0,18 0,12 0,38 0,00
Nässjö kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 45 34,37 19,5 14,9 4,00 0,35 3,71 0,00 0,49 0,10 4,00 0,17 0,30 0,90 0,84
Värmdö kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 46 34,31 21,33 13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,76 5,50 0,03 0,07 0,81 1,00
Danderyds kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 47 34,25 21,33 12,9 5,00 0,00 1,52 0,00 0,82 0,59 3,00 0,00 0,08 0,91 1,00
Alvesta kommun 5 Pendlingskommuner 48 34,23 23,66 10,6 2,00 0,00 1,67 0,00 1,27 0,27 3,00 0,07 0,32 0,97 1,00
Trelleborgs kommun 5 Pendlingskommuner 49 34,17 21,5 12,7 4,00 0,21 2,09 0,46 1,02 0,87 3,50 0,01 0,20 0,31 0,00
Aneby kommun 5 Pendlingskommuner 50 34,04 22,67 11,4 4,00 0,03 1,16 0,00 0,29 0,00 3,50 0,31 0,13 0,96 1,00
Knivsta kommun 4 Förortskommuner till större städer 51 33,85 21,5 12,4 5,00 0,00 0,00 0,46 0,53 0,18 4,00 0,06 0,14 0,98 1,00
Lidköpings kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 52 33,85 23 10,9 3,00 0,28 0,00 0,46 1,06 0,88 3,00 0,14 0,13 0,90 1,00
Kalmar kommun 3 Större städer 53 33,7 22 11,7 2,00 0,19 0,00 0,00 1,22 1,04 5,00 0,07 0,19 0,98 1,00
Gnesta kommun 4 Förortskommuner till större städer 54 33,7 22,16 11,5 3,00 0,00 1,85 0,00 0,82 0,60 5,00 0,27 0,00 0,00 0,00
Uddevalla kommun 3 Större städer 55 33,56 20,83 12,7 5,00 0,22 0,00 0,00 0,45 0,63 5,00 0,27 0,34 0,54 0,29
Värnamo kommun 7 Varuproducerande kommuner 56 33,55 22 11,6 4,00 0,03 0,77 0,00 0,37 0,08 4,00 0,11 0,25 0,94 1,00
Botkyrka kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 57 33,43 20 13,4 4,00 0,00 1,77 0,07 0,90 0,06 4,50 0,01 0,19 0,95 0,99
Vara kommun 7 Varuproducerande kommuner 58 33,33 23 10,3 2,00 0,60 0,00 0,00 0,12 2,31 3,00 0,07 0,25 0,98 1,00
Olofströms kommun 7 Varuproducerande kommuner 59 32,66 23,5 9,2 2,00 0,00 2,13 0,00 0,12 0,45 2,00 0,07 0,49 0,89 1,00
Kristinehamns kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 60 32,65 20,84 11,8 5,00 0,01 0,93 0,66 0,78 0,15 4,00 0,29 0,00 0,00 0,00
Simrishamns kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 61 32,63 26,67 6 1,00 0,16 3,13 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,11 0,68 0,58
Norrköpings kommun 3 Större städer 62 32,58 20,67 11,9 4,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,11 4,50 0,18 0,60 0,70 1,00
Herrljunga kommun 7 Varuproducerande kommuner 63 32,53 20,84 11,7 3,00 0,00 1,17 0,00 1,10 0,13 4,50 0,19 0,16 0,81 0,62
Laholms kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 64 32,43 20,33 12,1 3,00 1,14 1,10 0,46 0,00 0,26 4,50 0,03 0,11 0,50 1,00
Hedemora kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 65 32,26 21,17 11,1 2,00 0,11 1,71 0,00 1,02 2,23 1,50 0,19 0,53 0,88 0,91
Fagersta kommun 7 Varuproducerande kommuner 66 32,21 19,83 12,4 3,00 0,00 1,83 0,00 0,00 1,89 4,00 0,00 0,12 0,53 1,00
Laxå kommun 7 Varuproducerande kommuner 67 32,15 18,33 13,8 2,00 0,00 1,50 2,23 0,78 1,50 3,50 0,27 0,09 0,97 1,00
Piteå kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 68 32,14 23,33 8,8 4,00 0,47 0,00 0,46 0,00 0,23 2,50 0,09 0,12 0,71 0,23
Gävle kommun 3 Större städer 69 32,12 24 8,1 2,00 0,00 2,39 0,07 1,10 0,11 0,00 0,35 0,13 0,98 1,00
Region Gotland 6 Turism- och besöksnäringskommuner 70 32,01 18,34 13,7 4,00 1,23 2,09 0,00 0,86 0,27 3,00 0,14 0,11 0,98 1,00
Falu kommun 3 Större städer 71 31,78 17 14,8 4,00 0,11 2,73 0,46 0,98 0,28 4,50 0,32 0,13 0,83 0,45
Nynäshamns kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 72 31,73 17,5 14,2 4,00 0,00 2,50 0,00 0,33 0,60 5,00 0,12 0,12 0,72 0,84
Ovanåkers kommun 7 Varuproducerande kommuner 73 31,67 20,67 11 2,00 0,00 0,74 3,61 0,37 0,00 3,00 0,17 0,28 0,83 0,00
Sunne kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 74 31,66 21,5 10,2 0,00 0,00 1,07 2,43 0,37 0,19 4,00 0,21 0,17 0,89 0,84
Sölvesborgs kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 75 31,45 19,66 11,8 4,00 0,18 2,06 0,07 0,65 0,21 2,50 0,00 0,35 0,89 0,88
Alingsås kommun 5 Pendlingskommuner 76 31,43 17 14,4 4,00 0,01 2,17 0,00 0,00 0,89 5,00 0,15 0,23 0,98 1,00
Täby kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 77 31,3 20 11,3 4,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,67 5,00 0,00 0,10 0,19 0,00
Kils kommun 4 Förortskommuner till större städer 78 31,23 16,33 14,9 5,00 0,00 2,40 0,00 0,98 0,25 4,00 0,42 0,14 0,88 0,83
Falköpings kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 79 31,15 17,33 13,8 3,00 0,36 1,96 0,00 0,82 1,40 4,00 0,15 0,16 0,97 1,00
Söderhamns kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 80 31 18,17 12,8 3,00 0,00 1,20 1,05 0,53 0,15 5,00 0,18 0,16 0,89 0,67
Sävsjö kommun 7 Varuproducerande kommuner 81 30,88 21 9,9 2,00 0,00 2,34 0,00 0,41 0,41 3,50 0,34 0,25 0,63 0,00
Eslövs kommun 4 Förortskommuner till större städer 82 30,44 14,83 15,6 4,00 0,48 2,12 0,00 1,43 0,41 5,00 0,06 0,39 0,78 0,93
Nybro kommun 7 Varuproducerande kommuner 83 30,38 18,33 12,1 5,00 0,33 0,00 0,00 0,49 0,15 4,00 0,10 0,00 0,98 1,00
Ockelbo kommun 5 Pendlingskommuner 84 30,37 17,67 12,7 2,00 2,00 2,39 0,00 1,35 0,20 2,50 0,18 0,10 0,99 1,00
Västerviks kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 85 30,35 17,17 13,2 4,00 0,09 1,07 0,27 0,45 0,13 5,50 0,18 0,30 0,78 0,41
Trollhättans stad 3 Större städer 86 30,32 13,5 16,8 4,00 0,00 4,00 0,27 0,65 0,24 4,50 0,28 0,89 0,99 0,99
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Varbergs kommun 3 Större städer 87 30,22 16,83 13,4 3,00 0,17 1,57 0,07 0,86 0,58 5,00 0,11 0,11 0,93 1,00
Askersunds kommun 7 Varuproducerande kommuner 88 30,09 17,83 12,3 2,00 0,13 0,30 2,03 0,90 0,14 4,50 0,20 0,12 0,93 1,00
Borgholms kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 89 30,07 16,5 13,6 3,00 1,04 0,58 0,00 0,86 0,16 5,50 0,10 0,59 0,75 1,00
Nyköpings kommun 3 Större städer 90 30,06 17,83 12,2 2,00 0,00 2,45 0,00 0,86 0,48 4,50 0,13 0,17 0,79 0,85
Ale kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 91 30 17,83 12,2 5,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,35 4,00 0,14 0,00 0,74 0,71
Hagfors kommun 7 Varuproducerande kommuner 92 29,93 15,67 14,3 5,00 0,00 0,93 0,86 0,69 0,00 4,50 0,23 0,13 0,92 1,00
Lysekils kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 93 29,84 17,84 12 3,00 0,07 2,16 0,00 0,73 0,35 4,50 0,29 0,19 0,64 0,07
Mölndals stad 2 Förortskommuner till storstäderna 94 29,83 14,84 15 5,00 0,00 2,10 0,46 0,37 1,53 4,50 0,06 0,15 0,57 0,25
Vellinge kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 95 29,74 17,33 12,4 1,00 0,00 2,24 0,00 1,96 0,32 5,50 0,02 0,09 0,42 0,87
Ludvika kommun 7 Varuproducerande kommuner 96 29,64 17,5 12,1 2,00 0,31 2,26 1,64 1,14 0,43 3,50 0,10 0,10 0,65 0,00
Karlshamns kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 97 29,58 19,17 10,4 3,00 0,02 2,08 1,45 0,00 0,30 3,50 0,07 0,00 0,00 0,00
Munkedals kommun 5 Pendlingskommuner 98 29,5 16,5 13 3,00 0,45 1,90 0,00 0,29 0,13 5,00 0,17 0,13 0,94 1,00
Svalövs kommun 5 Pendlingskommuner 99 28,81 15,67 13,1 3,00 0,19 2,13 0,00 0,98 1,44 4,50 0,06 0,17 0,67 0,00
Uppvidinge kommun 7 Varuproducerande kommuner 100 28,68 19,5 9,2 3,00 0,04 0,00 0,00 0,73 0,14 3,00 0,20 0,13 0,94 1,00
Örnsköldsviks kommun 3 Större städer 101 28,58 21,17 7,4 0,00 0,62 1,01 0,27 0,00 0,00 3,00 0,27 0,33 0,93 1,00
Sotenäs kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 102 28,54 17,84 10,7 5,00 0,01 1,38 0,00 0,00 0,00 4,00 0,13 0,09 0,09 0,00
Tierps kommun 7 Varuproducerande kommuner 103 28,51 19 9,5 1,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,27 5,50 0,09 0,12 0,88 1,00
Kinda kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 104 28,49 17,67 10,8 3,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,35 3,00 0,24 0,28 0,93 1,00
Upplands-Bro kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 105 28,44 16,17 12,3 3,00 0,00 0,00 1,45 0,78 1,90 3,00 0,20 0,13 0,81 1,00
Sjöbo kommun 4 Förortskommuner till större städer 106 28,43 18 10,4 4,00 0,04 2,43 0,00 0,00 0,33 3,50 0,12 0,00 0,00 0,00
Haninge kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 107 28,36 14,5 13,9 3,00 0,00 1,65 0,00 1,06 0,38 5,50 0,11 0,16 1,00 1,00
Skövde kommun 3 Större städer 108 28,15 14,5 13,7 5,00 0,03 1,96 0,00 0,45 0,36 4,00 0,32 0,27 0,56 0,70
Vetlanda kommun 7 Varuproducerande kommuner 109 27,94 15,33 12,6 3,00 1,09 2,06 1,45 0,20 0,22 4,50 0,10 0,00 0,00 0,00
Timrå kommun 4 Förortskommuner till större städer 110 27,94 19,67 8,3 0,00 0,00 2,01 0,00 0,45 0,22 3,50 0,09 0,11 0,96 0,92
Öckerö kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 111 27,77 17,17 10,6 3,00 0,01 0,00 2,82 0,90 0,38 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Rättviks kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 112 27,74 19,5 8,2 1,00 0,24 1,91 0,00 1,06 0,00 3,00 0,32 0,11 0,60 0,00
Smedjebackens kommun 5 Pendlingskommuner 113 27,48 18,67 8,8 3,00 0,01 1,81 0,27 0,00 1,17 1,00 0,08 0,12 0,76 0,59
Bjuvs kommun 4 Förortskommuner till större städer 114 27,45 15,33 12,1 1,00 0,00 3,97 0,00 0,61 0,11 5,00 0,00 0,08 0,57 0,79
Nacka kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 115 27,37 17,34 10 0,00 0,00 1,04 1,45 0,00 0,15 5,50 0,00 0,09 0,80 1,00
Kramfors kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 116 27,19 20,5 6,7 0,00 0,00 0,86 0,66 0,82 0,07 3,50 0,26 0,12 0,40 0,01
Töreboda kommun 7 Varuproducerande kommuner 117 27,19 16,67 10,5 4,00 0,04 1,96 0,00 0,20 0,35 3,00 0,29 0,09 0,58 0,00
Kungsörs kommun 5 Pendlingskommuner 118 27,13 14,5 12,6 3,00 0,00 1,89 0,46 0,00 0,00 5,00 0,15 0,25 0,88 1,00
Lekebergs kommun 4 Förortskommuner till större städer 119 27,01 14,17 12,8 4,00 0,00 0,00 1,45 0,00 1,06 4,50 0,06 0,11 0,89 0,77
Sala kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 120 26,97 17,67 9,3 0,00 0,00 1,86 0,00 1,02 0,08 4,00 0,18 0,22 0,93 1,00
Bollnäs kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 121 26,91 22,17 4,7 0,00 0,05 0,52 1,64 0,49 0,14 1,50 0,14 0,14 0,11 0,00
Kungälvs kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 122 26,88 15,5 11,4 3,00 0,02 0,77 0,00 0,73 0,36 5,50 0,33 0,19 0,48 0,00
Höganäs kommun 5 Pendlingskommuner 123 26,71 14,17 12,5 3,00 0,12 2,66 0,46 0,24 0,54 5,00 0,04 0,16 0,32 0,00
Melleruds kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 124 26,52 18,33 8,2 1,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,19 5,50 0,24 0,27 0,55 0,00
Finspångs kommun 7 Varuproducerande kommuner 125 26,37 15,5 10,9 3,00 0,00 1,73 0,27 0,82 0,14 4,00 0,27 0,16 0,49 0,00
Mariestads kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 126 26,19 16,5 9,7 4,00 0,09 0,62 0,00 0,49 0,16 3,00 0,47 0,16 0,70 0,00
Mullsjö kommun 5 Pendlingskommuner 127 26,01 18,5 7,5 3,00 0,02 0,00 0,00 0,69 0,25 2,50 0,26 0,11 0,68 0,00
Landskrona kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 128 26 16,67 9,3 3,00 0,16 2,13 0,00 0,98 0,45 1,50 0,02 0,20 0,89 0,00
Forshaga kommun 4 Förortskommuner till större städer 129 25,53 17,67 7,9 4,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 2,50 0,32 0,14 0,54 0,00
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Svedala kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 130 25,44 13 12,4 4,00 0,20 3,35 0,00 1,02 0,84 3,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Härnösands kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 131 25,38 18,84 6,5 1,00 0,14 0,00 0,46 0,98 0,14 3,00 0,10 0,00 0,72 0,00
Hylte kommun 7 Varuproducerande kommuner 132 25,28 15,67 9,6 4,00 0,33 0,00 0,00 0,37 0,11 4,00 0,13 0,12 0,55 0,00
Emmaboda kommun 7 Varuproducerande kommuner 133 25,2 17,17 8 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,18 4,00 0,22 0,18 0,98 1,00
Ystads kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 134 25,18 16 9,2 2,00 0,21 1,84 0,00 0,41 0,49 2,00 0,02 0,30 0,91 1,00

Nordanstigs kommun 8 135 25,14 17,33 7,8 2,00 0,15 0,73 0,00 0,61 0,13 4,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Burlövs kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 136 25,08 10,83 14,3 5,00 0,00 1,44 0,86 0,86 0,21 5,00 0,00 0,10 0,44 0,35
Norbergs kommun 5 Pendlingskommuner 137 25,07 13,83 11,2 4,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 4,00 0,19 0,12 0,06 1,00
Haparanda stad 10 Kommuner i glesbefolkad region 138 25,02 20 5 2,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,15 1,00 0,19 0,12 0,52 1,00
Ljungby kommun 7 Varuproducerande kommuner 139 24,91 15 9,9 1,00 0,00 0,71 1,64 0,78 0,17 3,50 0,21 0,29 0,62 1,00
Klippans kommun 5 Pendlingskommuner 140 24,86 12 12,9 2,00 0,00 2,97 0,27 0,00 1,50 5,00 0,05 0,17 0,90 0,00
Torsås kommun 7 Varuproducerande kommuner 141 24,84 15,17 9,7 4,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,64 4,00 0,02 0,21 0,59 0,05
Leksands kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 142 24,84 14,83 10 4,00 0,05 1,94 0,00 0,24 0,21 2,50 0,22 0,18 0,66 0,00
Älmhults kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 143 24,84 13,67 11,2 4,00 0,00 0,61 0,00 1,35 0,24 3,00 0,05 0,13 0,92 0,87
Åstorps kommun 4 Förortskommuner till större städer 144 24,84 11 13,8 3,00 0,00 2,69 1,84 0,00 1,20 5,00 0,11 0,00 0,00 0,00
Mora kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 145 24,78 17,5 7,3 3,00 0,31 2,09 0,00 0,00 0,70 0,50 0,15 0,19 0,33 0,00
Hultsfreds kommun 7 Varuproducerande kommuner 146 24,55 18,33 6,2 0,00 0,04 0,00 0,00 0,57 0,00 4,00 0,08 0,11 0,81 0,61
Hudiksvalls kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 147 24,53 15,16 9,4 3,00 0,08 0,96 0,86 0,00 0,85 1,50 0,26 0,27 0,90 0,70
Katrineholms kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 148 24,41 11,17 13,2 3,00 0,01 2,73 0,00 0,33 0,41 4,00 0,16 1,00 0,90 0,69
Oskarshamns kommun 7 Varuproducerande kommuner 149 24,35 15,5 8,9 1,00 0,00 0,00 0,66 0,45 0,13 5,00 0,01 0,14 0,79 0,68
Ulricehamns kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 150 24,29 15,33 9 0,00 0,05 2,50 0,00 0,65 1,63 4,00 0,12 0,00 0,00 0,00
Habo kommun 4 Förortskommuner till större städer 151 24,24 18,5 5,7 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 2,50 0,16 0,13 0,66 0,00
Östhammars kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 152 24,17 15,84 8,3 4,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,26 2,50 0,27 0,28 0,45 0,00
Eksjö kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 153 24,02 14,17 9,9 1,00 0,00 1,96 0,00 0,37 0,10 4,50 0,16 0,26 0,50 1,00
Jokkmokks kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 154 24,01 18,5 5,5 3,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,11 0,99 1,00
Lidingö stad 2 Förortskommuner till storstäderna 155 24 11,67 12,3 3,00 0,00 2,14 0,27 0,69 0,28 4,00 0,00 0,10 0,85 1,00
Vaxholms stad 2 Förortskommuner till storstäderna 156 23,91 12,67 11,2 1,00 0,00 1,76 0,00 0,00 1,65 5,00 0,16 0,09 0,82 0,75
Kävlinge kommun 4 Förortskommuner till större städer 157 23,86 10,83 13 3,00 0,06 2,23 0,86 1,27 1,05 4,00 0,00 0,10 0,14 0,33
Ekerö kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 158 23,83 11,17 12,7 4,00 0,00 1,29 1,45 0,00 1,25 3,00 0,08 0,10 0,72 0,78
Karlskoga kommun 7 Varuproducerande kommuner 159 23,67 12,34 11,3 4,00 0,00 0,00 0,46 0,37 0,18 4,00 0,41 0,14 0,77 1,00
Perstorps kommun 7 Varuproducerande kommuner 160 23,63 13,67 10 2,00 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gällivare kommun 7 Varuproducerande kommuner 161 23,56 16,5 7,1 1,00 0,63 0,47 0,00 0,00 0,09 3,50 0,26 0,11 0,73 0,28
Grästorps kommun 4 Förortskommuner till större städer 162 23,51 12,83 10,7 2,00 0,16 0,00 0,00 0,78 0,82 4,00 0,07 0,86 0,99 1,00
Tranemo kommun 7 Varuproducerande kommuner 163 23,42 15,16 8,3 2,00 0,00 1,98 0,00 0,57 0,22 1,50 0,12 0,23 0,85 0,78
Lycksele kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 164 23,26 17,84 5,4 4,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,22 0,21
Nykvarns kommun 4 Förortskommuner till större städer 165 23,2 11,17 12 2,00 0,00 2,14 4,00 0,00 0,64 2,50 0,02 0,08 0,65 0,00
Solna stad 2 Förortskommuner till storstäderna 166 23,13 16,16 7 0,00 0,00 1,41 1,25 0,00 0,82 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Tomelilla kommun 5 Pendlingskommuner 167 22,98 14,17 8,8 2,00 0,22 2,99 0,00 0,24 0,29 1,00 0,03 0,46 0,89 0,69
Östra Göinge kommun 5 Pendlingskommuner 168 22,97 18,67 4,3 1,00 0,01 1,79 0,00 0,65 0,00 0,00 0,20 0,09 0,55 0,00
Vaggeryds kommun 7 Varuproducerande kommuner 169 22,96 11,33 11,6 3,00 0,00 0,98 0,00 1,39 2,25 3,00 0,14 0,14 0,72 0,01
Örkelljunga kommun 7 Varuproducerande kommuner 170 22,61 11 11,6 3,00 0,00 2,96 0,00 0,20 0,16 4,50 0,06 0,07 0,66 0,00
Strömstads kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 171 22,59 12,67 9,9 0,00 0,42 1,59 0,66 0,65 0,89 5,50 0,06 0,12 0,04 0,00
Vårgårda kommun 5 Pendlingskommuner 172 22,57 15,67 6,9 0,00 0,01 1,12 0,00 0,82 0,00 2,50 0,26 0,21 0,99 1,00
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Sollefteå kommun 8 173 22,32 14,5 7,8 0,00 0,30 0,96 1,45 0,53 0,17 3,50 0,27 0,12 0,53 0,00
Mjölby kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 174 22,09 12,17 9,9 3,00 0,70 1,88 0,00 0,33 0,35 2,00 0,14 0,35 0,76 0,41
Bergs kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 175 21,99 14 8 2,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,50 4,50 0,21 0,10 0,50 0,00
Hjo kommun 5 Pendlingskommuner 176 21,86 11 10,9 3,00 0,13 1,96 0,00 0,33 0,19 3,00 0,31 0,09 0,91 0,94
Tidaholms kommun 7 Varuproducerande kommuner 177 21,59 14,33 7,3 3,00 0,01 1,19 0,00 0,45 0,13 0,50 0,15 0,09 0,81 0,92
Älvdalens kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 178 21,51 14,34 7,2 1,00 0,08 1,93 0,00 0,00 0,46 2,00 0,00 0,10 0,81 0,79
Skara kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 179 21,49 9,67 11,8 3,00 0,46 0,00 2,23 0,24 1,00 2,50 0,24 0,23 0,96 0,94
Bromölla kommun 5 Pendlingskommuner 180 21,47 11,67 9,8 1,00 0,00 0,00 0,66 0,57 0,00 5,50 0,00 0,08 0,99 1,00
Götene kommun 7 Varuproducerande kommuner 181 21,38 13,34 8 0,00 0,26 0,00 1,25 0,00 0,15 4,00 0,27 0,43 0,90 0,79
Gislaveds kommun 7 Varuproducerande kommuner 182 21,38 9,84 11,5 4,00 0,00 0,52 0,00 0,98 0,00 4,00 0,12 0,36 0,74 0,82
Älvsbyns kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 183 21,34 14,67 6,7 2,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 3,50 0,01 0,11 0,64 0,00
Arvidsjaurs kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 184 21,12 13,67 7,5 1,00 0,00 0,00 0,66 0,37 0,23 4,50 0,00 0,11 0,59 0,00
Håbo kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 185 21,03 11,67 9,4 4,00 0,00 1,26 0,00 0,00 0,47 1,50 0,02 0,13 0,98 1,00
Säters kommun 5 Pendlingskommuner 186 20,83 8,83 12 4,00 0,00 0,67 0,00 1,22 1,69 3,50 0,17 0,11 0,64 0,00
Enköpings kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 187 20,7 14,33 6,4 2,00 0,01 1,83 0,00 0,20 0,71 1,50 0,12 0,00 0,00 0,00
Säffle kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 188 20,68 15,5 5,2 2,00 0,01 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,12 0,96 1,00
Hässleholms kommun 3 Större städer 189 20,55 5,67 14,9 4,00 0,01 3,08 0,00 0,73 0,19 4,50 0,13 0,55 0,81 0,87
Sandvikens kommun 7 Varuproducerande kommuner 190 20,44 11,33 9,1 4,00 0,07 2,39 0,00 0,90 0,45 0,00 0,20 0,11 0,61 0,38
Osby kommun 5 Pendlingskommuner 191 20,29 7,5 12,8 3,00 0,00 1,86 0,66 0,61 0,50 4,00 0,19 0,11 0,85 1,00
Orsa kommun 5 Pendlingskommuner 192 20,27 12,34 7,9 3,00 0,00 1,99 0,00 0,86 0,50 0,50 0,38 0,12 0,59 0,00
Nora kommun 5 Pendlingskommuner 193 20,1 8,84 11,3 2,00 0,00 2,64 0,00 1,27 0,15 4,00 0,51 0,00 0,70 0,00
Österåkers kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 194 19,99 8,17 11,8 3,00 0,01 1,99 0,46 0,53 0,14 5,00 0,02 0,11 0,56 0,00
Tibro kommun 5 Pendlingskommuner 195 19,88 8,67 11,2 4,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 3,50 0,21 0,11 0,83 0,59
Salems kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 196 19,83 11,84 8 1,00 0,00 2,24 0,00 0,94 1,20 2,00 0,00 0,14 0,48 0,00
Tingsryds kommun 7 Varuproducerande kommuner 197 19,76 11,5 8,3 2,00 0,00 0,77 0,00 0,78 0,60 1,50 0,08 0,58 0,96 1,00
Degerfors kommun 5 Pendlingskommuner 198 19,69 11,17 8,5 1,00 0,04 0,70 0,00 0,37 0,00 4,00 0,24 0,22 0,95 1,00
Kumla kommun 4 Förortskommuner till större städer 199 19,67 10,17 9,5 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,13 0,12 0,74 1,00
Vallentuna kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 200 19,6 7,34 12,3 3,00 0,00 0,99 1,84 0,61 0,26 5,00 0,05 0,09 0,42 0,00
Boxholms kommun 5 Pendlingskommuner 201 19,28 10,17 9,1 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,15 0,11 0,84 0,51
Flens kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 202 19,25 10,84 8,4 2,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,56 1,50 0,38 0,47 0,96 1,00
Köpings kommun 7 Varuproducerande kommuner 203 19,24 10,5 8,7 0,00 0,00 1,89 0,00 0,61 0,37 4,50 0,21 0,17 0,99 0,00
Tanums kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 204 19,2 5,84 13,4 3,00 0,35 2,77 0,00 1,43 0,22 3,50 0,35 0,12 0,83 0,79
Filipstads kommun 7 Varuproducerande kommuner 205 18,86 10,33 8,5 1,00 0,00 1,52 1,05 0,00 0,00 3,50 0,84 0,12 0,51 0,00
Oxelösunds kommun 7 Varuproducerande kommuner 206 18,77 13 5,8 0,00 0,00 1,76 0,00 0,41 0,19 2,50 0,00 0,10 0,81 0,00
Kalix kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 207 18,69 12,84 5,9 0,00 0,06 1,97 0,00 0,45 0,19 1,00 0,10 0,12 0,96 1,00
Partille kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 208 18,69 9,17 9,5 5,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,15 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arjeplogs kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 209 18,6 12,5 6,1 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,86 3,50 0,00 0,12 0,84 0,54
Ängelholms kommun 5 Pendlingskommuner 210 18,37 12,67 5,7 0,00 0,02 2,74 0,00 0,20 0,27 2,00 0,01 0,12 0,34 0,00
Karlsborgs kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 211 18,24 13,84 4,4 0,00 0,04 1,96 0,00 0,16 0,00 0,00 0,26 0,12 0,88 0,99
Gnosjö kommun 7 Varuproducerande kommuner 212 18,19 9,17 9 2,00 0,13 0,96 0,00 0,57 0,22 5,00 0,13 0,00 0,00 0,00
Bjurholms kommun 5 Pendlingskommuner 213 18,18 11,83 6,4 2,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 3,00 0,12 0,09 0,45 0,00
Hörby kommun 4 Förortskommuner till större städer 214 18,16 6,67 11,5 4,00 0,10 1,98 0,00 1,22 0,32 3,00 0,06 0,15 0,65 0,00
Grums kommun 7 Varuproducerande kommuner 215 17,7 7,17 10,5 4,00 0,00 0,51 0,00 0,45 2,14 1,50 0,47 0,17 0,73 0,56
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Vännäs kommun 5 Pendlingskommuner 216 17,66 10,67 7 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 2,50 0,19 0,10 0,95 1,00
Åmåls kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 217 17,62 11,84 5,8 2,00 0,04 0,75 1,45 0,20 0,22 0,00 0,39 0,19 0,54 0,00
Munkfors kommun 7 Varuproducerande kommuner 218 17,16 13,67 3,5 0,00 0,00 0,78 0,00 0,45 0,00 0,00 0,44 0,09 0,93 0,80
Arvika kommun 7 Varuproducerande kommuner 219 17,07 7,67 9,4 3,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,15 3,50 0,18 0,12 0,95 1,00
Norrtälje kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 220 16,99 9,83 7,2 1,00 0,05 0,84 0,00 0,00 0,05 4,00 0,14 0,48 0,61 0,00
Lilla Edets kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 221 16,98 12,83 4,2 2,00 0,14 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,31 0,61 0,52 0,00
Valdemarsviks kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 222 16,88 12,5 4,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,50 2,00 0,27 0,37 0,59 0,00
Skurups kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 223 16,76 11,17 5,6 1,00 0,01 2,27 0,00 0,90 0,75 0,00 0,00 0,11 0,55 0,00

Överkalix kommun 8 224 16,7 13,84 2,9 0,00 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 0,67 0,00
Mörbylånga kommun 4 Förortskommuner till större städer 225 16,49 13,33 3,2 0,00 0,17 0,00 0,00 0,90 0,39 1,00 0,04 0,13 0,53 0,00
Hallsbergs kommun 5 Pendlingskommuner 226 16,41 7,17 9,2 3,00 0,05 0,00 0,46 0,94 0,12 4,00 0,05 0,12 0,50 0,00
Strängnäs kommun 5 Pendlingskommuner 227 16,35 5,17 11,2 3,00 0,00 2,61 0,00 0,69 1,20 1,50 0,06 0,16 0,96 1,00
Hallstahammars kommun 5 Pendlingskommuner 228 16,27 6,17 10,1 0,00 0,00 1,81 1,05 0,61 2,68 3,50 0,03 0,11 0,31 0,00
Dorotea kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 229 16,05 13 3,1 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,10 0,66 0,00

Vansbro kommun 8 230 15,78 6,5 9,3 2,00 0,32 2,03 0,00 0,33 1,07 2,00 0,28 0,09 0,75 0,42
Storumans kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 231 15,11 10,5 4,6 1,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,13 0,64 0,31
Svenljunga kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 232 14,99 4,5 10,5 3,00 0,00 1,53 0,00 0,78 0,31 4,00 0,09 0,14 0,65 0,00

Övertorneå kommun 8 233 14,95 14 0,9 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,03 0,13 0,20 0,00
Åre kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 234 14,91 8,5 6,4 2,00 0,01 0,00 0,00 1,31 0,31 0,50 0,21 0,11 0,96 1,00
Hofors kommun 7 Varuproducerande kommuner 235 14,84 9,67 5,2 0,00 0,07 2,39 0,00 0,33 0,20 1,50 0,00 0,07 0,61 0,00

Ljusdals kommun 8 236 14,83 11 3,8 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,61 2,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Mönsterås kommun 7 Varuproducerande kommuner 237 14,72 0 14,7 3,00 0,34 0,68 1,84 1,39 0,15 5,00 0,08 0,28 0,97 1,00

Strömsunds kommun 8 238 14,67 7,34 7,3 4,00 1,18 0,96 0,00 0,00 0,29 0,00 0,16 0,14 0,60 0,00
Söderköpings kommun 4 Förortskommuner till större städer 239 14,34 6,67 7,7 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 3,00 0,26 0,30 0,94 1,00
Orust kommun 5 Pendlingskommuner 240 14,22 7,17 7 2,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,30 4,00 0,26 0,10 0,34 0,00
Eda kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 241 13,88 9,17 4,7 0,00 0,00 1,18 0,00 0,45 0,45 2,50 0,13 0,00 0,00 0,00
Motala kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 242 13,4 0 13,4 3,00 0,31 2,79 0,66 1,67 0,15 2,00 0,13 0,71 0,98 1,00

Årjängs kommun 8 243 13,24 11 2,2 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,16 0,14 0,79 0,29
Markaryds kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 244 13,11 4,5 8,6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,61 1,80 3,00 0,12 0,08 0,99 1,00
Malå kommun 7 Varuproducerande kommuner 245 12,72 6,67 6 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,11 0,73 1,00
Vänersborgs kommun 5 Pendlingskommuner 246 12,56 0 12,6 3,00 0,06 2,81 0,00 0,49 0,66 3,50 0,12 0,36 0,56 1,00

Sorsele kommun 8 247 12,54 7,34 5,2 3,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,11 0,65 0,00
Ödeshögs kommun 5 Pendlingskommuner 248 12,52 7,84 4,7 0,00 0,13 0,00 0,00 0,33 0,00 2,00 0,17 0,08 0,96 1,00
Staffanstorps kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 249 12,43 0 12,4 3,00 0,04 1,67 0,00 0,61 0,28 5,00 0,00 0,08 0,74 1,00

Vilhelmina kommun 8 250 12,39 8,83 3,6 1,00 0,03 0,00 0,00 0,16 0,27 1,50 0,00 0,00 0,59 0,00
Krokoms kommun 5 Pendlingskommuner 251 12,34 6,67 5,7 2,00 0,34 0,82 0,07 0,57 0,00 1,00 0,26 0,09 0,53 0,00

Robertsfors kommun 8 252 11,84 8,5 3,3 2,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,32 0,69 0,15

Ragunda kommun 8 253 11,72 7,34 4,4 1,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2,00 0,45 0,10 0,54 0,00
Skinnskattebergs kommun 5 Pendlingskommuner 254 11,45 4,5 6,9 0,00 0,00 1,96 0,46 0,82 0,50 1,00 0,10 0,12 0,99 1,00
Bollebygds kommun 2 Förortskommuner till storstäderna 255 11,38 0 11,4 3,00 0,00 2,71 0,00 0,78 0,43 3,00 0,16 0,11 0,63 0,57
Hällefors kommun 9 Kommuner i tätbefolkad region 256 11,27 0 11,3 2,00 0,00 2,60 0,66 0,82 0,00 3,00 0,13 0,10 0,96 1,00

Ånge kommun 8 257 11,2 9,5 1,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,22 0,12 0,69 0,25
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Dals-Eds kommun 8 258 11,04 0 11 4,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,11 0,09 0,45 0,00
Vadstena kommun 5 Pendlingskommuner 259 10,94 0 10,9 3,00 0,17 2,79 0,00 0,82 0,00 2,00 0,07 0,12 0,98 1,00
Färgelanda kommun 5 Pendlingskommuner 260 10,89 0 10,9 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 4,50 0,20 0,11 0,95 1,00
Lessebo kommun 5 Pendlingskommuner 261 10,74 3,34 7,4 1,00 0,00 0,00 1,45 0,86 0,00 4,00 0,10 0,00 0,00 0,00
Härjedalens kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 262 10,35 1,67 8,7 3,00 0,28 0,00 0,00 0,61 0,46 4,00 0,33 0,00 0,00 0,00
Bengtsfors kommun 7 Varuproducerande kommuner 263 10,33 0 10,3 3,00 0,00 0,83 0,66 0,00 0,21 4,00 0,36 0,15 0,72 0,40
Ljusnarsbergs kommun 7 Varuproducerande kommuner 264 10,22 0 10,2 2,00 0,00 2,40 0,00 0,45 0,00 3,00 0,27 0,10 1,00 1,00
Tjörns kommun 5 Pendlingskommuner 265 10,11 7,17 2,9 0,00 0,01 1,80 0,00 0,53 0,00 0,00 0,24 0,10 0,25 0,00
Högsby kommun 5 Pendlingskommuner 266 10,07 0 10,1 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 2,00 0,07 0,50 0,95 0,97
Malung-Sälens kommun 6 Turism- och besöksnäringskommuner 267 9,69 7,67 2 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,41 0,13 0,65 0,02
Gullspångs kommun 7 Varuproducerande kommuner 268 9,09 0 9,1 5,00 0,07 0,74 0,00 0,00 0,00 2,50 0,18 0,12 0,48 0,00
Lindesbergs kommun 7 Varuproducerande kommuner 269 8,96 2,17 6,8 2,00 0,00 2,67 0,00 0,86 0,28 0,00 0,14 0,11 0,67 0,06
Ydre kommun 5 Pendlingskommuner 270 8,55 0 8,6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,69 1,50 3,00 0,34 0,08 0,94 1,00
Vingåkers kommun 5 Pendlingskommuner 271 8,53 0 8,5 3,00 0,04 1,57 0,00 0,00 0,17 1,50 0,09 0,86 0,82 0,48

Pajala kommun 8 272 8,26 0 8,3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,38 3,00 0,00 0,10 0,76 0,25

Bräcke kommun 8 273 8,12 4,33 3,8 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,29 0,00 0,00 0,00
Höörs kommun 4 Förortskommuner till större städer 274 7,44 0 7,4 0,00 0,10 1,98 0,00 1,18 0,24 3,00 0,06 0,26 0,62 0,00
Essunga kommun 5 Pendlingskommuner 275 6,94 1 5,9 1,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,55 3,50 0,14 0,11 0,59 0,00
Surahammars kommun 5 Pendlingskommuner 276 6,64 0 6,6 0,00 0,00 1,67 1,05 0,00 0,38 2,50 0,17 0,19 0,68 0,00
Stenungsunds kommun 5 Pendlingskommuner 277 6,58 0 6,6 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 1,00 0,10 0,12 0,65 0,00
Norsjö kommun 7 Varuproducerande kommuner 278 6,53 4,34 2,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,09 0,12 0,48 0,00

Vindelns kommun 8 279 6,51 5,17 1,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,14 0,22 0,55 0,00
Arboga kommun 7 Varuproducerande kommuner 280 6,32 0 6,3 0,00 0,00 1,89 0,00 0,69 0,00 2,50 0,07 0,53 0,64 0,00
Vimmerby kommun 7 Varuproducerande kommuner 281 6,25 0 6,2 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 2,50 0,14 0,16 0,96 1,00
Åtvidabergs kommun 5 Pendlingskommuner 282 5,95 0 5,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,35 0,12 0,98 1,00

Torsby kommun 8 283 5,81 0 5,8 0,00 0,00 1,11 0,66 0,33 0,00 1,50 0,18 0,14 0,89 1,00

Åsele kommun 8 284 4,65 0 4,7 2,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,14 0,89 0,71
Luleå kommun 3 Större städer 285 4,5 0 4,5 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,26 3,00 0,11 0,17 0,69 0,00
Gagnefs kommun 5 Pendlingskommuner 286 4,3 0 4,3 0,00 0,00 1,97 0,00 1,14 0,15 0,00 0,16 0,09 0,78 0,00
Kiruna kommun 10 Kommuner i glesbefolkad region 287 3,48 0 3,5 0,00 0,04 0,60 0,00 0,73 0,11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Älvkarleby kommun 4 Förortskommuner till större städer 288 3,36 0 3,4 0,00 0,08 2,39 0,00 0,37 0,29 0,00 0,13 0,11 0,00 0,00

Nordmalings kommun 8 289 1,46 0 1,5 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11 0,51 0,00
Storfors kommun 5 Pendlingskommuner 290 0,76 0 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11 0,55 0,00
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