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Sammanfattning:  

Sveriges miljömålssystem implementerades 1999 och har sedan dess varit en nationell 

utmaning till Sveriges kommuner. När systemet antogs i Sveriges riksdag så angavs 2020 som 

systemets slutår, till vilket den miljömässiga kvaliteten som miljömålen definierade skulle ha 

uppnåtts. I dagsläget har Naturvårdsverket dock bedömt att enbart två av de sexton nationella 

miljömålen kommer att nås, vilket påvisar hur Sveriges samhällsutveckling inte är i linje med 

den som miljömålssystemet förespråkar.  

I undersökningar som gjorts har det påvisats att det främst är mindre kommuner som upplever 

att systemet är en stor utmaning. I denna fallstudie studeras således på vilket sätt som dessa 

kommuner upplever en problematik med miljömålen och vad som händer då beslut ska tas 

som främjar en miljömässig hållbarhet. I fallstudien har dokumentanalyser och intervjuer 

genomförts i en representativ kommun i Mellansverige.  

Fallstudien påvisar hur ekonomi ofta får vara den bestämmande faktorn vid kommunala beslut 

och projekt, vilket bidrog till att miljömålen fick en lägre prioritet. Förutom att studien visade 

att ideologiska faktorer utgjorde motsättningar till både miljömålsarbetet och det generella 

miljöarbetet, så visade studien även på hur det fanns organisatoriska brister.  

 

Nyckelord: miljömål, landsbygdsutveckling, ekologisk modernisering och dynamisk 

utvecklingsteori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract: 

The Swedish environmental target system was implemented in 1999 and has been a national 

challenge to Swedish municipalities ever since. When the system was adopted in the Swedish 

parliament the system’s final year was stated as 2020, by which the Swedish society should 

have the environmental quality that the targets had defined. However the Swedish 

Environmental Agency has estimated that only two of the sixteen goals will be meet by then, 

which shows that the Swedish society isn’t developing in line with what the system 

proclaims.  

In some research it’s has been obvious how it’s the smaller municipalities that are 

experiencing more challenges with the environmental targets. This case study examined why 

it’s these municipalities that are finding it more problematic to work with the system and 

what’s happening when environmental sustainability is supposed to be promoted in their 

decision-making.  

By using document analysis and interviews, the study showed that economy often was the 

deciding factor in municipal decisions, which helped explain why the environmental targets 

were given a relatively low priority. The study found that ideological factors often 

contradicted the targets and the general environmental work, but that there also were 

organisational factors that precluded the targets.  

 

Keywords: environmental targets, rural development, ecological modernization and dynamic 

development theory.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Människors strävan efter utveckling kan inte gärna ses som en ny företeelse. Önskan och 

viljan att utvecklas bör enligt Karlsson (2005) ses som ett fenomen som kan dateras till 

mänsklighetens begynnelse. Utveckling är dock ett vitt begrepp och tiden då den samhälleliga 

utvecklingen har kopplats samman med hållbarhet, bör fortfarande betraktas som en kort 

period. 1900-talet blev ett omvälvande århundrade där uppkomsten av dagens samhälle och 

industri medförde miljöproblem som både var storskaliga och transnationella. Dessa problem 

uppmärksammades emellertid inte initialt, utan under första delen av 1900-talet så präglades 

samtiden av andra svårigheter. Det var först på 60-talet som det utvecklades en diskurs som 

kopplade samman hållbarhet och utveckling. Denna diskurs föddes i den västerländska 

samhällsdebatten och utvecklades därifrån. Begreppet hållbar utveckling kan ses som den 

mest etablerade och konventionella produkten som diskursen gett upphov till på en 

internationell nivå. Begreppet kan summeras som idén om en utveckling som är miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt hållbar. Hållbar utveckling är dock långt ifrån den enda 

utvecklingsinriktningen som uppkom under tidsperioden. Peet och Hartwick (2009) belyser 

exempelvis hur ett stort antal post-koloniala utvecklingsteorier uppkom i slutet av 1900-talet 

som ett resultat av fenomen som bl.a. avkolonialiseringen, utvecklingen av progressiva 

sociala rörelser och det förändrade politiska klimatet. En stor del av de teorier som grodde ur 

detta och den uppstådda miljödiskursen, kom att uttrycka omfattande kritik av den 

internationellt hegemoniska och konventionella utvecklingsidén om en ekonomisk tillväxt.   

1.1.1 De nationella miljömålen  

1999 valde den svenska riksdagen att bifalla miljö- och jordbruksutskottets förslag 

(betänkande 1998/99:MJU6) om införandet av ett miljömålssystem. Vid denna tidpunkt var 

syftet med systemet att det skulle definiera hur Sverige skulle ha utvecklats tills 2020, som 

vilket hade angivitis som systemets slutår. Systemets fokus var primärt att avgöra hur miljöns 

kvalitet skulle vara tills dess men då de inkluderade miljökvalitetsmålen berörde mer än 

miljömässiga fenomen, så ställdes följaktligen krav på hela samhällsutvecklingen. När 

miljömålssystemet antogs i riksdagen så beslutades det att systemet inte skulle lagstiftas 

kring, utan målen avsågs att fungera som en utmaning till kommunerna. Målen i systemet 

skulle även vara vägledande och inneha indikatorer som skulle kunna användas för att avgöra 

hur väl kommunernas utveckling fortgick. 

När miljömålssystemet infördes 1999 så hade systemet femton mål. Genom åren har ett antal 

förändringar genomförts och 2010 hade miljömålssystemet bl.a. fått tillskott i form av ett 

övergripande inriktningsmål och ett sextonde miljömål (Miljömål 2014). Det övergripande 

inriktningsmålet namngavs som generationsmålet och det klargjorde vikten av att det svenska 

samhället skulle vara ett samhälle utan stora miljöproblem tills 2020. Målet menade att detta 

var viktigt för att en ny och yngre generation skulle kunna ges möjligheten att överta ett 

hållbart samhälle vid miljömålssystemets angivna slutår (Miljömål 2012a). De sexton 

miljökvalitetsmålen som i dagsläget ingår i systemet berör bl.a. utsläppsmängder, tillgången 
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till en god bebyggd miljö och rent grundvatten, samt rätten till ett liv som är fritt från 

hälsoskadliga gifter. Ett flertal mål berör även kvalitetsstandarder för den svenska naturen. 

För att utvecklingsarbetet ska underlättas så har samtliga mål utformats med preciseringar och 

det finns även tretton etappmål (Miljömål 2013).  I år är det sex år kvar tills Sveriges 

samhällsutveckling ska uppnå den kvalitet som miljömålssystemet definierat. 2013 bedömdes 

Naturvårdsverket (2013) att enbart två av de sexton målen kommer att kunna nås tills 2020. 

Detta ger onekligen upphov till frågor kring vad som sker med den svenska 

samhällsutvecklingen och vad för utvecklingsidé som bejakas och efterföljs.  

1.1.2 Miljökvalitetsmålen på kommunal nivå och utvecklingens problematik  

I betänkande 1998/99:MJU6 så uttrycktes hur ett omfattande ansvar för miljömålssystemets 

framgång hade lagts på Sveriges kommuner och således spelar lokal nivån en stor roll kring 

huruvida målen uppfylls eller inte. Främst är det Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket som är de myndigheter som är involverade i målarbetet (Miljömål 2012b). 

Trots systemets organisering med etappmål och utvärderingsindikatorer, så är bedömningen 

fortsatt att målen inte nås med dagens utvecklingstakt och de styrmedel som idag finns 

implementerade (Naturvårdsverket 2013).  

De mål och etappmål som finns stipulerade enligt miljömålssystemet är självfallet inte de 

enda målsättningarna som en kommun har att beakta. I flertalet kommuner finns även mål för 

exempelvis tillväxt, befolkningsökning, utbildningsresultat och medborgarinflytande och även 

dessa mål ska arbetas med (Bartholdsson 2011). Då riksdagen valde att besluta om att hållbar 

utveckling ska vara ett övergripande mål för regeringens politik, så bör det vara rimligt att 

förutsätta att alla nationella målsättningar som antas har en gemensam vision som främjar en 

hållbar utveckling (Riksdagen 2006). Ett liknande utvecklingsbeslut som gäller för alla 

svenska kommuner finns dock inte och detta gör att exempelvis arbetet med 

miljömålssystemet fungerar på varierande vis på olika platser (Miljömål 2013).  

Bartholdsson (2011) är en av de som redogör för hur olika kommunala ambitioner kan skapa 

målkonflikter, då exempelvis en kommunal målsättning som främjar ekonomisk tillväxt kan 

motstrida mål som finns i miljömålssystemet. Detta då premisserna för ekonomisk tillväxt är 

större resursförbrukning, ökade transporter och intensifierad energiförbrukning, medan 

ambition med de nationella miljökvalitetsmålen är att dessa företeelser ska minska. Detta 

resonemang återkommer studien till i teorikapitlet då utmaningar och konfliker som 

uppenbarats i tidigare forskning granskas närmre (avsnitt 2.1).   

1.1.3 Utvecklingsutmaningar, motsättningar och möjligheter för mindre kommuner 

Som beskrivits så är inte miljömålssystemet det enda som en kommun har att ta hänsyn till. 

En utmärkande trend som påverkar en majoritet av de landsbygdskommuner som denna studie 

ämnar beröra, är den starka urbaniseringstrenden. Amcoff och Niedomysl (2011) redogör för 

hur Sveriges städer växer medan landsbygden avfolkas och får en allt äldre befolkning. De 

betonar också hur potentialen för befolkningstillväxt på landsbygden bör betraktas som 

relativt begränsad och att avfolkning således är ett ofrånkomligt faktum. Urbaniseringstrenden 

menar forskarna Nygren och Persson (2001) har gjort att befolkningsutvecklingen är en 

fundamental faktor i all kommunal planering i mer än 200 svenska kommuner, vilket är ett 
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påstående som Amcoff och Niedomysl (2011) till stor del instämmer i. Avfolkningen är 

ändock inte den enda utmaningen som ett stort antal landsbygdskommuner kämpar med. Som 

Bartholdsson (2011) redogör för så kan målkonflikter uppstå mellan kommunala ambitioner 

som bygger på olika premisser. Att ett stort antal kommuner har befolkningsutveckling som 

en fundamental utgångspunkt i kommunal planering kan således utmana miljömålssystemet. 

Detta eftersom miljömålen även har uppfattningar om hur den kommunala planeringen ska 

utformas och eventuellt kan en målkonflikt således uppstå. Enligt studier gjorda av 

organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) så uppenbaras det hur mindre 

kommuner har svårigheter med miljömålsarbetet på ett sätt som större svenska kommuner inte 

anger att de har. I undersökningarna uttrycker mindre kommuner hur de behöver mer stöd i 

alla skeenden av miljömålsarbetet för att lyckas. Detta stöd efterfrågas trots att Länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska finnas till hands och fungera som regionala 

stödfunktioner (SKL 2007; 2012).  

Från och med 2014 så är det enbart sex år kvar tills det svenska samhället ska kunna 

överlämnas till framtida generationer i ett skick där de stora miljöproblemen är lösta. 

Prognosen för att lyckas med detta ser dock mörk ut och för att undvika att samhället 

överlämnas i ett oförändrat eller förvärrat skick, så borde Naturvårdsverkets 

nulägesbedömning (2013) och SKL:s undersökningar (2007; 2012) tas på största allvar. Hur 

kommer det sig att enbart ett fåtal av målen kommer att nå tills 2020 med dagens 

implementerade styrmedel och varför är det primärt de mindre kommunerna som upplever att 

miljömålssystemet är en stor utmaning? Vad är det för svårigheter som de upplever att de har 

och vad är det för stöd som de efterfrågar? Om det förutsätts att bristerna inte finns i 

miljömålssystemet, vad kan man då dra för slutsatser om kommunernas agerande? Har 

kommunerna antagit och inkorporerat generationsmålet i sin verksamhet som en gemensam 

utvecklingsinriktning eller finns ett stort antal olika visioner för utveckling, och varför i 

sådant fall? Frågorna kring kommunernas hantering av miljömålssystemet är många och 

denna studie avser blott att försöka skapa en grundläggande förståelse kring fåtal av dessa.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna fallstudie är att undersöka vad för utmaningar som eventuellt finns när 

mindre svenska kommuner ska arbeta med att uppfylla miljökvalitetsmålen. Intressekonflikter 

som eventuellt kan uppstå mellan miljömålen och andra kommunala målsättningar kommer 

att belysas. Detta för att skapa en förståelse kring hur interaktioner, motsättningar och 

synergier emellan dessa hanteras. Studien åsyftar även att undersöka vilket 

utvecklingsparadigm som styr utvecklingen inom mindre kommuner och vad för 

implikationer det har för handhavandet av de nationella miljömålen och den enhetliga 

samhällsutvecklingen.  

1.3 Frågeställning  
Vad för eventuella utmaningar finns det för mindre kommuner med att uppfylla de nationella 

miljökvalitetsmålen? 

Hur handhas de interaktioner, intressekonflikter och synergimöjligheter som uppstår mellan 

miljömålen och andra kommunala mål? 
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Vilken bakomliggande utvecklingsideologi ligger till grund för hur kommunen beslutar om att 

prioritera olika kommunala ambitioner?  

1.4 Studiens avgränsningar 
Denna fallstudie åsyftar att studera mindre svenska kommuner, vars geografiska område inte 

innefattar en större stad eller en storstad. Studiens är således avgränsad till att besvara de 

ovannämnda frågeställningarna i relation till mindre landsbygdskommuner. Denna studie 

aspirerar inte att undersöka den lokala politikens roll kring hanteringen av miljömålssystemet 

och är således avgränsad till att enbart undersöka den kommunala 

tjänstemannaorganisationen. Undersökningen utgår ifrån den mindre landsbygdskommunen 

Lekeberg som är studiens valda fall. Kunskapen som erhålls i denna studie anses kunna bidra 

till den generella förståelsen kring hur mindre svenska landsbygdskommuner upplever och 

arbetar med det nationella miljömålssystemet och andra eventuellt motstridiga kommunala 

målsättningar.  

1.5 Arbetets disposition  
Efter detta inledande avsnitt med presentation av bakgrund, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar så redovisas fallstudiens teori. Under detta avsnitt presenteras relevant tidigare 

forskning och studiens teoretiska perspektiv. Därefter följer en redogörelse av studiens valda 

metod. I kapitel fyra redovisas studiens resultat och dessa diskuteras under kapitel fem. Efter 

diskussionen presenteras fallstudiens slutsatser och följaktligen de källor som nyttjas i 

uppsatsen.  
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2. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv   
I nedanstående avsnitt presenteras tidigare forskning som har ansetts relevant och även 

teorierna ekologisk modernisering, dynamisk utvecklingsteori och beroendeskolan.  

Dynamisk utvecklingsteori är forskarens egna samlingsbegrepp för de nedan presenterade 

teorierna som förespråkar en icke-konventionell utvecklingsinriktning som Leach et al. (2010) 

och Peet och Hartwick (2009) redogör för. Detta kapitel utgör det fundament som denna 

studie har utvecklats ifrån och teorierna har bidragit till att forma studiens analys och 

slutsatser. 

2.1 Tidigare forskning 
Urbanisering nämns enligt Amcoff och Niedomysl (2011) allt oftare i politiska sammanhang 

och särskilt i relation till utformandet av policydokument. Därför valde forskarna att studera 

hur möjligheterna till att landsbygdsbefolkningen skulle öka såg ut i Sverige. De studerade 

detta genom att undersöka hur stor flyttbenägenhet som fanns bland olika grupper av 

stadsinvånare. Studiens resultat visade att egenföretagare var de som hade den högsta 

flyttbenägenhet då de mer sällan påverkades av landsbygdens begränsade arbetsmarknad. 

Efter egenföretagarna angav studien hur främst låg- och medelinkomsttagare hade en stor 

villighet att flytta från städerna. Forskningen visade emellertid på hur främst kvinnor, 

barnfamiljer och personer mellan 51-64 år var de som faktiskt flyttade. I slutsatserna 

konkluderades det att landsbygdsbefolkningen troligtvis inte skulle kunna växa särskilt 

mycket genom att stadsinvånare flyttade från städerna. En konsekvens för 

landsbygdskommuner angavs således vara att kommunernas möjlighet att behålla all offentlig 

och kommersiell service minskar, eftersom befolkningsunderlaget blir begränsat.  

Bartholdsson (2011) redogör för hur det ofta kan uppstå målkonflikter i relation till 

miljöarbete och då specifikt gällande miljömålsarbetet. Exempelvis nämner hen hur 

ekonomisk tillväxt ofta ses som attraktivt men att premisserna för den tillväxten bl.a. är ökad 

konsumtion. Målkonflikter med miljömålssystemet uppstår således eftersom t.ex. konsumtion 

och energianvändning är företeelser som miljömålen arbetar för att stävja.  

Gällande kommuners miljö- och hållbarhetsarbete så har en del forskning gjorts i Sverige, 

bl.a. av Håkansson och Holmberg. Rörande hållbarhet i strategisk planering så undersökte 

Holmberg (2008) hur begreppet hållbarhet har definierats i ett flertal kommunala 

översiktsplaner. Studien påvisade hur hållbarhet fanns omnämnt i en majoritet av 

översiktsplanerna som undersöktes men att begreppet oftast inte definierades närmre. Det var 

inte heller vanligt förekommande att planerna diskuterade hur hållbarheten eller andra 

preciserade mål skulle uppnås eller evalueras. Håkansson (2006) gjorde till skillnad från 

Holmberg en djupundersökning kring hur svenska kommuners miljöarbete faktiskt förlöper.  

Under undersökningens gång uppenbarade det sig hur det fanns en del faktorer som gjorde det 

svårt att genomföra ett effektivt, kommunalt miljöarbete. Arbetet stötte på motsättningar bl.a. 

i form av att olika professionsgrupper inom den kommunala organisationen tenderade att 

betrakta varandra på ett högst stereotypiskt sätt. I kommunen saknades det även förståelse för 

hur olika yrkesgrupper agerade baserat på deras respektive sakkunskap och erfarenhet. Som 

ett resultat av detta så uppstod det stundtals kommunikationssvårigheter mellan olika 

professioner inom kommunen. Håkansson belyser dock hur det i allra högsta grad fanns en 
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respekt inom den kommunala organisationen för olika yrken men att det fanns problem med 

förståelse, kompetensöverföring och kommunikation.  

Angående svenska kommuners hållbarhetsarbete så har även Lundström (2010) bidragit med 

forskning om hur svenska kommuner skulle kunna gynna en minskad energianvändning. 

Lundströms studie visade på hur det kommunala mark- och planmonopolet skulle kunna 

användas för att reducera energikonsumtionen. Forskningen konkluderade att 

energieffektiviseringsåtgärder skulle inriktas på redan etablerad bebyggelse, medan förtätning 

av bebyggelse skulle kunna bidra till minskad energianvändning vid nybyggnation. Enligt 

Lundström finns det begränsningar för vilka åtgärder som en kommun kan införa och därför 

föreslår hen att samarbeten med bl.a. fastighetsägare ska främjas. Detta för att kommunala 

energiåtgärder ska få ett bredare genomslag. En av Lundströms centrala forskningsslutsatser 

är att det finns ett behov av en ökad kompetens och en tydligare processledning i svenska 

kommuner, så att människors påverkan på energi och miljö förstås korrekt. Studier kring 

kommuners miljöarbete har även gjorts av Hoff och Strobel (2013), där klimatplaner i danska 

kommuner har undersökts. Studiens resultat visar på att det finns en varierande ambitionsnivå 

i dessa planer som avgörs av strukturella och aktörsbaserade faktorer. Bland annat visar 

studien hur högre ambitioner främst finns hos större kommuner, samt hos kommuner med en 

välutvecklad och effektiv kommunal organisation. I studien framkommer det även hur 

klimatplanernas ambitionsnivå är beroende av antalet tjänstemän. Hoff och Strobels 

forskningsslutsatser beskrev att ifall det enbart var en eller ett fåtal personer som hade arbetat 

med klimatplanen så hade dokumentet blygsammare målsättningar.  

Bara ett fåtal studier har gjorts kring det nationella miljömålssystemet där SKL har bidragit 

till stor del. Organisationen har genomfört enkätundersökningar ett par gånger i svenska 

kommuner för att granska miljömålsarbetet. I den första rapporten som SKL (2007) 

publicerade framgick det hur majoriteten av de undersökta kommunerna hade vidtagit 

åtgärder och initierat miljöprojekt i relation till miljömålen. Majoriteten av kommunerna 

uttryckte även att systemet hade bidragit till en högre miljökompetens och att miljöfrågorna 

hade fått en högre prioritet i kommunen. I studien framgick det hur kommunerna hade valt att 

ta hjälp av externa finansieringsprogram för att genomföra miljöåtgärder, eftersom regeringen 

inte hade öronmärkt finansiella resurser till arbetet med miljömålen. Bristen på finansiella 

resurser angavs av flertalet kommuner som ett problem och det nämndes även hur det fanns 

svårigheter med att koordinera och samordna olika kommunala mål. I undersökningen så 

uttrycktes en önskan om att regeringen skulle inkorporera miljökvalitetsmålen i närliggande 

politikområden på ett bättre sätt. Detta för att arbetet skulle få en större verkan.   

I SKL:s (2012) uppföljande enkätundersökning uppenbarades att de nationella miljömålen 

hade fått en ännu högre lokalpolitisk prioritet sedan 2007. I ett stort antal kommuner hade 

miljömålsarbetet fått en plats inom kommunens strategiska arbete. Resultatet av detta angavs 

vara att fler kommuner hade tagit fram egna lokala miljömål och miljöhandlingsprogram, 

samt att hållbarhet hade börjat inkluderas mer i kommunernas översiktsplaner. Ett bättre 

samarbete hade även utvecklats med aktörer inom näringslivet och detta dels för att energi 

och klimat, tillsyn och bygglov hade blivit prioriterade åtgärdsområden. Kritik som uppkom i 

2012 års studie var till stor del densamma som i den föregående studien, där brist på 
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finansiering och samordning mellan miljömålen återkom. I 2012 års studie framhölls det även 

hur enbart 1 av 10 kommuner hade ett utvecklat samarbete med Länsstyrelsen. Detta trots att 

myndighetens uppdrag är att fungera som en regional miljömålssamordnare. Sammantaget 

visade rapporten på att generella förbättringar inom miljömålsarbetet hade skett. Ett 

gemensamt tema för både 2007 och 2012 års studie var dock att Sveriges mindre kommuner 

upplevde sig ha mycket större svårigheter med miljömålsarbetet, än de större kommunerna 

(SKL 2007; 2012). SKL konkluderade därför att mindre kommuner har ett behov av extra 

stöd i hur miljömålsarbetet ska utföras och följas upp (SKL 2012).  

2.2 Ekologisk modernisering, dynamisk utvecklingsteori och beroendeskolan  
Enligt Dietz och Neumayer (2009) så uppstod den ekologiska moderniseringen under 1980-

talet ur neoklassisk ekonomisk teori och har sedan dess blivit en av de mest framträdande 

miljöekonomiska inriktningarna. Hajer (2005) redogör för hur den ekologiska 

moderniseringen bör ses som en diskurs som är pragmatisk, antropocentrisk och som 

accepterar de neoklassiska ekonomiska principerna om tillväxt, utbud och efterfrågan. Hajer 

menar att den ekologiska moderniseringen manar till en utveckling och förändring som bör 

äga rum utan omfattande byråkrati och inom redan institutionaliserade gränser. Detta anses ha 

bidragit till att utvecklingsinriktningen har setts som högst attraktiv hitintills. Olsson (2005) 

menar att den ekologiska moderniseringen tror på applicerandet av ett hållbarhetsperspektiv 

på dagens system, där hållbarhetsperspektivet bör åskådliggöra den ekonomiska respektive 

ekologiska dimensionen av hållbarhet. Dessa två dimensioner ska sedan balanseras genom att 

både ekologin och ekonomin tas hänsyn till vid beslut av olika slag, exempelvis inom 

politiken och näringslivet. Teorin erkänner inte att det finns definitiva gränser för jordens 

miljö eller ekosystem. Istället menas att exempelvis klimatproblematiken kan avlösas bara om 

obalansen mellan den ekologiska och ekonomiska dimensionen korrigeras. Beslut som tas 

enligt den ekologiska moderniseringen ska gynna win-win situationer där båda dimensionerna 

främjas, vilket ska resultera i att dagens miljöproblem avvärjas. Peet och Hartwick (2009) 

menar att en av de centrala principerna inom den neoklassiska ekonomin är bejakandet av en 

fri och självreglerande marknad med minimal statlig inblandning. Därför föreslår diskursen 

om ekologisk modernisering att win-win situationer ska främjas genom frivilliginsatser eller 

ekonomiska styrmedel. Dietz och Neumayer (2009) redogör för hur den ekologiska 

moderniseringen har bidragit till att miljön succesivt har börjat tilldelas ett ekonomiskt pris. 

Främst har degraderad miljö börjat redogöras för i termer av ekonomiska kostnader, d.v.s. att 

främst miljöproblem har börjat tillskrivas ett pris. I ett samhällssystem som grundas på 

kapitalism så gör detta att miljöskydd kan ses som en förebyggande investering för att 

kostnader för miljödegradering ska undvikas. Det blir alltså lönsamt att bevara miljön till en 

viss mån.  

Leach et al. (2010) redogör för den dynamiska utvecklingsteorin som argumenterar för en 

större systemförändring än vad den ekologiska moderniseringen gör. Dynamisk 

utvecklingsteori menar att det finns en diskrepans mellan hur dagens samhällssystem faktiskt 

fungerar och de strategier som finns i bl.a. policydokument och etablerade utvecklingsteorier. 

Ett grundantagande inom den dynamiska teorin är att världen idag utgör ett högst dynamiskt 

och komplext system, där somliga förändringar sker i en rasande takt. Klimatförändringarna 
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interagerar med jordens geografi och ekosystem, medan teknologiska och sociala förändringar 

förlöper allt fortare. Vidare så är skillnaderna i levnadsförhållanden stora i världen och medan 

somliga lever i konsumtionssamhällen med materiellt överflöd, så försöker andra överleva i 

militära konflikter och absolut fattigdom. Dynamisk utvecklingsteori redogör för hur det idag 

framtas fixerade och universella lösningar för hur exempelvis miljöproblemen ska hanteras. 

Dessa lösningar förväntas sedan fungera vart än de appliceras. Dynamisk utvecklingsteori 

menar emellertid att när dessa universallösningar ska överföras mellan olika geografiska 

platser så tillintetgörs deras funktion. Detta eftersom olika lokala kontexter fungerar på olika 

vis. Variationer i exempelvis den lokala politiken, kulturen eller platsens ekosystem gör att 

det måste finnas olika lösningar för olika platser. Om inte mångfald och dynamik bejakas så 

uppstår en diskrepans mellan den dynamiska verkligheten och de medel som används för 

policy och styrning. Den dynamiska utvecklingsteorin föreslår att alternativa tillvägagångssätt 

bör ges gehör och inkluderas, vilket inte sker med dagens tillväxtfokuserade samhällssystem. 

För att åstadkomma detta ska öppna och inkluderande policyprocesser användas där flera 

alternativa lösningar och utvecklingsinriktningar får överläggas kring på lika villkor. Teorin 

menar att politik, normativa intressen, media och makt tenderar att spela för stor roll i dagens 

policyprocesser, vilket i förlängningen kan anses bli ett demokratiskt problem.  

Kritik från den dynamiska utvecklingsteorin riktas mot den hegemoniska neoklassiska 

ekonomin och underliggande utvecklingsteorier som ekologisk modernisering. Detta eftersom 

dessa teorier bejakar och argumenterar för den ekonomiska tillväxten som en universal 

lösning (Leach et al. 2010). Förespråkare för den neoklassiska ekonomin skulle dock kunna 

bemöta kritiken genom att påtala hur den neoklassiska ekonomin blir till ett dynamiskt och 

självreglerande system om marknaden får vara oreglerad. Ur ett svenskt perspektiv belyser 

Olsson (2005) att det är uppenbart att ekologisk modernisering har gett upphov till ett ökat 

intresse från näringslivet gällande naturskydd eftersom ekonomiska vinster har observerats. 

Peet & Hartwick (2009) riktar likväl kritik mot den neoklassiska ekonomins ursprung och 

fokus. De menar att teorin fick genomslag i 1800-talets Europa för att det profiterade de 

grupper som tillhörde samhällets elitskikt under denna tid och att teorin således enbart speglar 

åsikterna hos en mycket priviligierade grupp av individer. De riktar även kritik mot att 

ekonomisk tillväxt har en hegemonisk ställning internationellt och menar att användandet av 

ekonomi som indikator på framgång är missvisande. De påpekar hur ekonomisk tillväxt ägt 

rum i de flesta västerländska länder i mer än 30 år tillbaks i tiden men att denna ekonomiska 

utveckling också har varit parallell med ökade inkomstskillnaderna. Leach et al. (2010) 

vidareutvecklar resonemanget genom att belysa den bredare definitionen av utveckling som 

används inom dynamisk utvecklingsteori. Teorin belyser miljöproblemens koppling till 

fattigdom och social rättvisa och menar att lösningarna som används för att skapa 

samhällsutveckling även måste främja rättvisa, minskad fattigdom och miljömässig 

hållbarhet.  

De Vylder (2007) är en av personer som har summerat teorin beroendeskolan, som ofta 

betraktas som en radikalkritisk utvecklingsteori. Enligt De Vylder så redogör beroendeskolan 

för hur det bildas olika geografiska sfärer där somliga geografiska områden blir till mittpoler, 

medan andra områden hamnar i en perifer sfär. Mittpolerna kan beskrivas som ett centrum dit 
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tillväxt, resursförbrukning och välstånd finns centrerat. De utanförstående, perifera områdena 

hamnar däremot i skuggan och blir enbart en passiv resurs som bidrar till mittpolernas tillväxt. 

Vilket bland annat sker genom naturresursutvinning.  

Enligt De Vylder (2007) var Raúl Prebisch en av de teoretiker vars tankar kom att bidra till att 

beroendeskolan utvecklades. Ursprungligen var Prebisch en förespråkare för den 

strukturalistiska skolan men hans skildring av den ojämna maktfördelningen som han ansåg 

fanns mellan utvecklingsländerna i syd och de rikare industristaterna i nord, gjorde att 

beroendeskolan framhöll Prebisch som en förgrundsgestalt. Under 1950-talet argumenterade 

Prebisch (1957) för hur det bl.a. fanns olika strukturer som gjorde att utvecklingsländerna inte 

kunde delta i världsmarknaden eller utvecklas på lika villkor. På grund av det hade funnits en 

ojämn teknologisk utveckling genom historien så menade Prebisch att det hade skapats 

mittpoler och periferier. Ett resultat av detta var således att naturresursutvinningen och 

primärproduktionen fanns belagd i de perifera sfärerna, medan mittpolerna ägnade sig åt 

produkttillverkning och försäljning. Prebisch angav att en oundviklig följd av detta var att 

utvecklingsländerna i syd fick betydligt lägre inkomstnivåer och mer begränsade statsfinanser.  

De Vylder (2007) betonade hur det redan på 1960-talet uppkom kritik mot att beroendeskolan 

kallades för en teori. De Vylder instämmer till viss del i kritiken och redogör för 

beroendeskolan som en analys kring sydländernas utveckling, eller snarare ”underutveckling” 

(De Vylder 2007, s. 32), som dessutom förlorade popularitet under slutet av 1970-talet. Den 

förståelsen som beroendeskolan bidrog med har emellertid nyttjats i denna studie för att 

försöka förklara skillnaderna mellan den urbana miljön och landsbygden.  
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3. Metod  
Detta avsnitt redogör för studiens valda metod, datakällor, genomförande och analysmetod. I 

kapitlet presenteras också det specifika kommunfallet (se fallbeskrivning avsnitt 3.3) och de 

två närstudier som inkluderats.  

3.1 Val av metod, teori och källor  
Denna studie är en kvalitativ enfallstudie där en mindre svensk kommun har studerats i 

relation till uppsatsens frågeställningar. Enligt Yin (2007) så lämpar sig fallstudier vid 

kvalitativ forskning där forskaren studerar en aktuell men komplicerad social kontext som hen 

har lite kontroll över, vilket gjorde att metoden var högst användbar i denna studie. Yin 

betonar hur fallstudier har varit en frekvent använd metod inom samhällsvetenskapen men att 

forskningsmetoden olyckligtvis har besvärats av att producerade studier innehaft skevheter. 

Detta har bidragit till att metoden fått en del kritik. Merriam (1994) menar att fallstudien som 

metod främst är användbar för att studera ”praktiska problem - frågor, situationer eller 

svårigheter som uppstår i vardagen” (Merriam 1994, s. 26). Eftersom denna studie både 

studerar en aktuell, praktisk och komplicerad social kontext så är fallstudie en högst 

användbar och lämplig metod. Vid genomförandet har rekommendationer från både Yin 

(2007) och Merriam (1994) beaktats för att kringgå att skevheter uppstår.    

Merriam (1994) betonar hur kvalitativ fallstudieforskning brukar åsyfta att skapa snarare än 

testa teorier. I och med detta menar Merriam att studiens teoriutveckling är essentiell för att 

kunna bearbeta och analysera det material som insamlas. Yin (2007) instämmer i att det är av 

vikt att en fallstudie har en teoriutveckling och betonar hur teorin bör skapas innan materialet 

insamlas. Inför denna studies datainsamling utvecklades således ett teoretiskt ramverk som 

sedan användes vid analys av materialet. Yin menar att en fallstudie kan nyttja sex datakällor, 

varav Merriam (1994) argumenterar för att dokumentanalyser, intervjuer och observationer är 

de vanligaste kvalitativa datakällorna. I denna studie genomfördes både dokumentanalyser 

och intervjuer, där dokumenten som analyserades främst var skrivna av myndigheter eller den 

studerade kommunen. Yin (2007) betonar hur dokumentanalyser inte bör ses som det som 

svarar på forskningens frågeställning. Dokument bör istället betraktas som det som skapar en 

förförståelse för det studerade fenomenet. Följaktligen användes dokumenten i denna studie 

främst för att ge en övergripande bild av kommunens målsättningar och strategier. Intervjuer 

genomfördes även med kommunalt anställda tjänstemän som på skilda sätt hade ett 

övergripande ansvar för olika delar av den kommunala verksamheten, vilket var av intresse 

för studien.  

3.2. Genomförande, analys och kritik   
Intervjuer och dokumentanalyser har använts som datakällor i denna studie. Merriam (1994) 

betonar hur dokument kan vara en mycket användbara datakälla, som ofta har förbisetts inom 

den kvalitativa forskningen. Det är dock essentiellt att förbli kritisk mot dessa då de inte alltid 

är sanningsenliga utsagor. Dokumenttexter skiljer sig även från forskningstexter då det inte 

finns samma krav på att exempelvis ha uppdaterade begreppsdefinitioner, vilket det finns 

inom forskningen. I studiens analyserades tre av kommunens strategidokument, där ett av 

dessa tre var kommunens lokala miljömålsprogram. En fjärde dokumentanalys genomfördes 
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även för att miljöprogrammets uppföljning skulle bli inkluderad i studien. Under studien fanns 

en del svårigheter med att avgöra hur miljömålsprogrammets åtgärder faktiskt redovisades. 

Med hjälp av intervjurespondenten Sam erhölls emellertid information om hur 

miljöredovisningen från 2013 ingick i den samlade ekonomiska redovisningen, vilket 

miljömålsprogrammet angav att det skulle (se avsnitt 4.1.2). Studien har av utrymmesmässiga 

skäl bara valt att inkludera 2013 års redovisning och således bör det beaktas att tidigare års 

miljöuppföljning inte har inbegripits. I denna studie har även två närstudier genomförts där ett 

bredare material har använts. Med närstudie så menas det i denna undersökning att en 

fördjupning har gjorts kring ett särskilt kommunalt projekt. Detta för att avgöra hur 

kommunen förhållit sig till miljömålssystemet och andra kommunala målsättningar i ett reellt 

exempel.  

I denna studie genomfördes även tre intervjuer som hade en öppen karaktär. Yin (2007) menar 

att intervjuer med öppen karaktär gör det möjligt för forskaren att be respondenten teoretisera 

och formulera egna lösningar kring diverse företeelser. Eftersom denna studie använder breda 

frågeställningar så menar Lantz (1993) att en öppnare intervjuform bör användas. Då 

intervjuerna genomfördes så användes en öppet riktad intervjustruktur enligt den modell som 

Lantz (1993) presenterat. Med en öppet riktad intervjustruktur så förbereds inte specifika 

frågor utan istället bestämde forskaren vilka teman som skulle diskuteras under intervjun och 

skapade därefter en intervjuguide (Se bilaga 1). Under intervjun så fick respondenten sedan 

prata fritt kring dessa. Merriam (1994) betonar hur det är essentiellt att respondenten innehar 

kunskap om det som intervjun berör, vilket bedömningen var att respondenterna hade. De 

flesta frågeområdena var övergripande och detsamma för samtliga respondenter men 

intervjuns fokus reviderades något beroende på vilken del av förvaltningen som respondenten 

jobbade inom. Lantz (1993) menar att en styrka med den öppet riktade intervjun är att det är 

möjligt för forskaren att be respondenten att utveckla sitt resonemang, ifall det är av intresse. 

Detta är inte möjligt om en helt öppen intervjustruktur används och därför bedömdes en öppet 

riktad intervju vara att föredra i denna studie. En annan fördel med öppet riktade intervjuer är 

att de lämpar sig vid kvalitativa analyser, eftersom flera intervjuer som berör ett liknande 

ämne kan uppvisa skillnader. Dessa skillnader kan följaktligen bidra till att skapa en mer 

holistisk förståelse av ett fenomen. Svårigheter med den valda intervjuformen kan vara att 

avgränsa frågeområden men detta undveks genom att intervjuteman bestämdes på förhandså. 

Fokus för intervjuerna var bl.a. på respondentens roll, kommunala mål, lokala förutsättningar 

och utvecklingsutmaningar. Ett återkommande tema i samtliga intervjuer var även ämnet 

miljömål och kommunalt miljöarbete. Syftet med detta var att få respondenterna att delge sin 

syn på miljöansvar, synergimöjligheter och en ideal miljöutveckling. När intervjuerna 

genomfördes så avsattes en dryg timme och en ljudinspelning gjordes för att möjligheten 

skulle finnas till att bearbeta materialet i sin helhet flera gånger. Intervjumaterialet 

transkriberades efter att intervjuerna hade genomförts och i denna process så gjordes en 

rensning av interjektioner utan relevans för förståelsen. De citat som används i uppsatsen 

innehåller således inte de interjektioner som eventuellt uttalades som meningsutfyllnad. I 

uppsatsen så används inte intervjurespondenternas direkta yrkestitel eller namn, utan istället 

beskrivs enbart deras yrkesområde och så nyttjas fingerade namn enligt riktlinjer från 

CODEX (2014). 
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Vid analys av det insamlade materialet så användes en tematisk analys som Kawulich och 

Holland (2012) redogjort för. Analysmetoden nyttjades för att hitta återkommande teman i det 

insamlade materialet och initialt strukturerades materialet i olika kategorier som gavs olika 

kodningar. Därefter studerades relationerna emellan de olika teman som uppkom, för att 

undersöka hur olika företeelser interagerade i kommunen. Genom att granska detta kan 

forskaren dra slutsatser kring vad resultaten uppvisar och innebär. Vid analys av denna 

fallstudies material användes Miles och Hubermans (1994) strukturschema för kvalitativ 

analys som en komplementär analyshjälp. Analysresultaten studerades sedan utifrån en 

kvalitativ induktiv analysmetod där det specifika fallet användes för att skapa mer 

generaliserande slutsatser. För att upprätta en utvecklad analys menar Kawulich och Holland 

(2012) ändock att analysen behöver vara både induktiv och deduktiv, samt att studiens resultat 

ska studerads både på ett sakligt sätt och på en abstrakt nivå. Detta har denna studie försökt 

beakta.   

Yin (2007) redogör för hur både dokumentanalyser och intervjuer är två datakällor som har 

både fördelar och nackdelar. Dokument innehar en styrka i att de går att granska multipla 

gånger. Eftersom främst offentliga dokument har använts i denna studie så är det även 

okomplicerat att få tillgång till de granskade dokumenten, vilket annars kan vara ett potentiellt 

problem. Enligt Yin är en styrka med dokument att de ofta innehåller detaljerad information, 

bl.a. kring vem som är avsändare och exempelvis vad som ägt rum vid vilken tidpunkt. 

Ytliggare en styrka med offentliga dokument är att de innehåller tydliga avsändare och precisa 

tidsangivelser.  Merriam (1994) betonar hur det är av vikt att komma ihåg att de dokument 

som granskas i fallstudier oftast inte är skrivna i forskningssyfte, utan att de är skrivna i ett 

annat sammanhang. Enligt både Merriam och Yin (2007) så finns det en risk att skevheter 

uppenbarar sig med dokument och intervjuer. Detta ifall forskaren saknar självinsikt kring 

sina egna fördomar och förgivettaganden. Rörande intervjuerna som genomförts så finns 

eventuella nackdelar i form av att respondenten svarar så som hen tror att forskaren önskar. 

Yin belyser även hur en svaghet med intervjuer kan vara att det är svårt för forskaren att 

minnas intervjuen i efterhand, vilket emellertid inte var ett problem i denna studie eftersom 

intervjuerna spelades in.  Då de tematiska analyser genomfördes i denna studie så hölls 

ovanstående för- och nackdelar i åtanke och ett källkritiskt resonemang fanns med som en röd 

tråd i forskningsarbetet.  

3.3 Fallet Lekebergs kommun 

Lekebergs kommun (2014a) anger i sin översiktsplan hur kommunens geografiska område är 

ett naturlandskap med jordbruksbygd. Förutom kommunens tre större tätorter så utgörs 

kommunlandskapet av mindre byar och landsbygd. De tre större tätorterna är Mullhyttan, 

Lanna/Hidinge och centralorten Fjugesta som ligger i olika delar av kommunen (Se figur 1). 

Lekebergs geografiska placering är mittemellan städerna Örebro och Karlskoga. Till dessa två 

städer kan Lekebergs invånare ta sig enkelt via motorvägen E18, som ligger i anslutning till 

tätorten Lanna/Hidinge. Inom kommunen finns ingen tåganslutning, utan enbart busslinjer 

finns mellan Örebro och Lekeberg. En stor del av företagen i Lekebergs kommun (2014b) är 

sysselsatta inom jordbruks- och skogsverksamhet, vilket har bidragit till att ge form åt 

kommunen som en jordbruksbygd. Andra företag inom kommunen är främst aktiva inom 
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produkttillverkning eller mer hantverksorienterad verksamhet. I Lekebergs kommun (2013) 

finns det i dagsläget dryga 7300 invånare och det skedde en befolkningsökning med drygt 27 

personer per år mellan 2002 och 2012. I kommunens aktuella förslag till översiktsplan 

(2014a), framgår det hur denna befolkningsökning inte har varit jämnt fördelad över 

kommunens yta. Under de tio åren har befolkningstillväxten koncentrerats till tätorterna 

Lanna/Hidinge och Fjugesta. I förslaget framgår hur kommunen uppskattar att 

befolkningstillväxten kommer att öka något under kommande tio år och räknar således med 

en årlig tillväxt på drygt 50 personer. Lekebergs (2013) befolkningsstruktur under år 2012 såg 

ut på sådant vis att främst seniorer, personer mellan 25-44 år och barn mellan 0-17 år var de 

som flyttade till kommunen, medan personer i åldrarna 18-25 och 45-64 år valde att flytta 

ifrån Lekeberg.  

 
Figur 1. Lekebergs kommun med tätorter, VINNA-området samt närliggande kommuner och 

städer. Karta: Henrietta Thyresson Stenqvist. Efter: Örebro kommun 2012, s. 7. 

Då Lekebergs kommun är en del av Örebro län så innefattas kommunen av de tretton 

nationella miljömål som används i länet. Länsstyrelsen i Örebro län (2013a) redogör för hur 

vissa av miljömålen valts bort eftersom målen saknat relevans för länet.  I dagsläget gör 

Länsstyrelsen i Örebro län (2013b) bedömningen att de uppsatta målen inte kommer att nås 

till 2020. Detta innebär följaktligen att Örebro län kan komma att bli ett av de sammanlagt 

fyra län som inte har en reell möjlighet att nå något av målen. Myndigheten menar dock att en 
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anledning till detta kan vara Örebro läns geografiska förhållanden och att vissa utvärderingar 

har ansetts haft låg tillförlitlighet. Enligt respondenten Sam framkom det i intervjun hur hen 

hade huvudansvaret för att genomföra ett miljöstrategiskt arbete i kommunen, vilket bl.a. 

innebar att det främst var upp till Sam att koordinera arbetet med miljömålssystemet
1
. 

SKL (2013) har klassificerat Lekebergs kommun som en förortskommun som ligger 

anslutning till en större stad, enligt organisationens kommunkategorisering. Med detta avses 

att mer än hälften av kommunens nattbefolkning under dagtid pendlar till en annan kommun. 

Enligt SKL ska pendlingsmålet till största andelen vara den större närliggande staden, vilket i 

Lekebergs fall är Örebro (Lekebergs kommun 2014a). I den kommungrupp som Lekeberg 

ingår, så finns sammantaget tjugo kommuner. Pendlingskommuner är en annan snarlik 

kommungrupp där 40 % av nattbefolkningen pendlar under dagtid. I denna kommungrupp så 

finns sammanlagt 50 kommuner. Enligt Statistiska centralbyrån (2013) så bor mer än en 

miljon svenskar i någon av de två ovannämnda kommungrupperna, vilket vittnar om hur 

Lekeberg kan ses som en kommun som har vissa generella förutsättningar.  

3.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet   
Lantz (1993) redogör för hur fallstudiers generaliserbarhet bör ses som en analytisk 

generalisering och inte en statistisk generalisering. Analytisk generalisering är ett begrepp 

som innebär att en studies resultat analyseras i relation till ett tidigare presenterat och etablerat 

teoretiskt ramverk. Det är därför särskilt viktigt att en teoriutveckling har genomförts i ett 

tidigare skede, som både Yin (2007) och Merriam (1994) har konkluderat (se avsnitt 3.1). 

Enligt Lantz (1993) är det essentiellt att en forskare eftersträvar att generalisera sina resultat 

till en teori och inte till en annan utförd fallstudie. Denna enfallstudie ämnar generalisera 

studiens resultat från den specifika lokala kontexten till teorinivå. Förhoppningen därhän är att 

mindre kommuner med liknande förutsättningar ska kunna dra lärdom från studiens resultat. 

Potentiellt kan studiens slutsatser således användas för att andra svenska 

landsbygdskommuner ska kunna skapa en egen lokal förståelse kring den miljö- och 

hållbarhetsproblematik som eventuellt finns. Denna fallstudie bör emellertid inte ses som att 

den presenterar generella svar. För att kunna hävda att forskningen bidrar med generella svar 

så skulle replikeringar av studien behöva genomföras i geografiskt, demografiskt och 

socioekonomiskt liknande kommuner. Som redogjorts för så delar Lekebergs kommun 

gemensam karaktäristiska med ett stort antal kommuner i Sverige, vilket bidrar till fallets 

generaliserbarhet. Faktorer som gör att Lekeberg betraktas som ett generellt fall i denna studie 

är exempelvis att kommunen är en av Sveriges många landsbygdskommuner som drabbas av 

urbaniseringstrenden och de tillkommande svårigheterna med att t.ex. behålla kommunal 

service (Amcoff & Niedomysl 2011). Lekebergs invånare utgör också en del av den en miljon 

svenskar som bor i en kommun där minst 40 % av nattbefolkningen arbetspendlar till 

kringliggande större städer. Vidare så är Lekeberg en mindre kommun, vilket enligt SKL:s 

upprepade undersökningar (2007; 2012) pekar på att risken är större för att kommunen 

upplever svårigheter med miljömålsarbetet.  

                                                           
1
 Respondenten Sam, intervju 2014 
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Det är essentiellt att en studies tillvägagångssätt finns utförligt dokumenterad. Detta särskilt 

för att en studie ska kunna återupprepas, granskas eller testas. Ett ledmotiv för forskare bör 

därför vara att dokumentera hela processen för att säkerställa att informationen om 

genomförande finns bevarad (Yin 2007). Denna studie har en god reliabilitet då processen 

finns angiven, intervjumanusen är bevarade och de använda dokumenten har angivits. 

Merriam (1994) diskuterar hur det är essentiellt att hålla i åtanke hur den kvalitativa 

forskningen inte åsyftar att definiera naturliga lagar. Utan syftet är istället att beskriva 

aktörers subjektiva upplevelser. Svårigheter med att återupprepa öppna intervjuer utgör 

potentiellt den största utmaningen för denna studies reliabilitet, då dessa intervjuformer 

saknar ett strukturerat manus och är beroende av ett samspel mellan respondent och forskare.  
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4. Resultat  

4.1 Strategidokument  

4.1.1 Utvecklingsplan för Lekebergs kommun 

I denna studie har Lekeberg kommuns (2012) utvecklingsplan analyserats för att åskådliggöra 

vad som anses vara en åtråvärd utveckling i Lekeberg. Analysen har varit fokuserad på att 

undersöka hur kommunen planerar att operationalisera sin utvecklingsvision och vad som är 

prioriterade utvecklingsområden. Detta för att förstå hur relationen ser ut mellan olika 

kommunala ambitioner. Analysen har även fokuserat särskilt på hur miljö och hållbarhet 

omnämns i strategidokumentet. De centrala teman som återfanns när dokumentet analyserades 

var att både tillväxt och hållbar utveckling var en del av den samlade utvecklingsvisionen. 

Vidare planerade kommunen att operationalisera sin vision genom att vara en resurs för det 

kommunala näringslivet och sina medborgare. Särskilt för de individer som var i skolålder 

eller hade behov av vård.  

Utvecklingsplanen som studerats har varit implementerade i Lekeberg sedan 2012 och består 

av en A4-sida. Planen redogör för den utvecklingsriktning som Lekebergs 

kommunfullmäktige valt att besluta om. Dokumentet var uppbyggt av nio mål, varav ett av 

målen var ett övergripande utvecklingsmål medan de andra åtta berörde mer specifika 

målområden.  

Det övergripande inriktningsmålet i planen inleddes med titeln ”Helhetssyn, hållbar 

utveckling och tillväxt” (Lekebergs kommun 2012, s. 1). Denna titel efterföljdes sedan av en 

kort beskrivning som redogjorde för hur essentiellt det var att samtliga kommunala beslut 

visade hänsyn mot kommunens verksamheter. Samt att besluten som togs skulle vara 

ekologiskt och ekonomiskt hållbara. I det övergripande målets beskrivning så definierades 

inte tillväxt närmre, utan istället lyftes behovet av sociala hänsyntaganden. 

I de åtta specifika målen visade dokumentanalysen på hur det fanns ett omfattande fokus på 

hur kommunen skulle kunna erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för näringslivet och 

turismnäringen. Det som planen framhöll som åtråvärt var snabba byråkratiska processer och 

goda kommunikationsmöjligheter mellan tjänstemän och företagare, så att näringslivets behov 

skulle få gehör. Att utveckla kommunens infrastruktur och service var ett annat av de åtta 

målområdena. Detta ansågs som viktigt för att kommunen skulle bli attraktivare bl.a. för 

näringslivet. Planen ansåg också att det var viktigt med en förbättrad infrastruktur för att 

förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Lekeberg framhöll även i planen hur 

kommunen skulle verka för att främja samåkning och utökad kollektivtrafik. Kommunen 

betonade dock att hänsyn borde tas till de att det finns begränsade möjligheter för kommunen 

att påverka detta.  

Andra målområden i utvecklingsplanen berörde social omsorg, bostäder, utbildning samt 

kultur och fritid. Analysen av dokumentet visade på hur ett stort tema i dessa målområden var 

vad kommunen skulle erbjuda sina medborgare, vilket även var ett tema som betonades i 

relation till näringslivet och turismnäringen. I planen framhöll Lekeberg hur kommunen 

skulle vara en resurs för sina medborgare bl.a. genom att skolan och vården skulle se till att 
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samtliga elever och vårdtagare fick ett individanpassat stöd. Inom kultur och fritid betonades 

det hur kommunen skulle främja ett brett utbud av aktiviteter så att en merpart av kommunens 

medborgare skulle vilja engagera sig i kultur- och fritidsaktiviteter. Gällande bostäder så 

beskrev dokumentet hur det var upp till kommunen att ”se till att det finns attraktiva boenden 

för allas behov” och ”erbjuda ett kontinuerligt utbud av tomter för nybyggnation” (Lekebergs 

kommun 2012, s. 1).  

Ett av de åtta målområdena fokuserade även särskilt på utformningen och funktionen hos den 

kommunala organisationen. Där framhölls det som viktigt att kommunen skulle ha enkla, 

kostnadseffektiva och snabba processer för medborgarnas och näringslivets skull. För att 

åstadkomma detta så behövde kompetenshöjande insatser införas. 

Med utgångspunkt i vad denna studie har valt att fokusera på vid analys av utvecklingsplanen, 

så framgår det hur det primära temat bland de åtta mer specifika målområdena rörde behoven 

hos kommunens näringsliv, bostadsutbud och medborgare. Gällande bostäder och näringsliv 

så finns inte en anknytning till hållbarhet, utan snarare en betoning på tillväxt. Vidare så 

omnämndes varken miljö eller hållbarhet i något av de åtta specifika målområdena, utan blev 

enbart uppmärksammat i det övergripande utvecklingsmålet. Hur den miljömässiga 

dimensionen av hållbar utveckling ska operationaliseras i kommunen framgår således inte i 

utvecklingsplanen.  

4.1.2 Miljömålsprogram för Lekebergs kommun 2010-2015 

När dokumentanalysen genomfördes på Lekebergs miljömålsprogram (2010) så var analysens 

förutbestämda fokus på att undersöka hur kommunen arbetade med miljömålen och hur olika 

åtgärder hade prioriterats. Analysen åsyftade även att undersöka hur miljöprogrammet knöt an 

till de övergripande målen i kommunens utvecklingsplan (Lekebergs kommun 2012). I denna 

analys valdes det också att ha ett fokus på hur kommunen hade prioriterat de olika miljömålen 

och hur de arbetade med dessa. De teman som uppmärksammades med dokumentanalysen var 

bl.a. hur win-win situationer mellan ekologi och ekonomi eftersträvades. Det visade sig även 

att kommunen hade ett fokus på att samarbeta och samverka för att nå miljömålen. Analysen 

åskådliggjorde också hur mål som berörde den urbana eller mänskliga miljön hade prioriterats 

framför mer naturorienterade miljömål.  

Lekebergs kommun (2010) har ett lokalt 34 sidor långt miljömålsprogram som sträcker sig 

mellan 2010 och 2015. I det programmet har kommunens lokala miljömål skrivits ner. 

Inledningsvis framhåller planen att det behövs lång tid och samverkan mellan många aktörer 

för att lyckas med att uppfylla målen. Lekeberg betonar även hur det krävs kunskap, 

medvetenhet och engagemang, samt att hela samhället bidrar. I programmet framhålls hur 

planen är ett styrdokument som möjliggör att kommunen kan ta sikte på framtiden, i och med 

att det ger en överblick kring essentiella åtgärder. Programmet tar fasta på hur den lokala 

nivån spelar stor roll för det slutgiltiga nationella miljömålsresultatet men betonar likväl att 

miljömålen måste anpassas till Lekebergs särskilda förhållanden.  

Dokumentanalysen visade på hur Lekeberg anger att miljöprogrammet bl.a. kommer att bidra 

till en positiv landsbygdsutveckling, fler arbetstillfällen och en bra ekonomi. Detta samtidigt 

som programmet förväntas förbättra både livsmiljön och livskvaliteten i kommunen. 
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Utvecklingsplanen (Lekebergs kommun 2012) och miljömålsprogrammet hade således en 

överensstämmande utvecklingsinriktning, eftersom miljöprogrammet betonade att Lekeberg 

skulle vara både hållbar och expanderande. Vilket stämmer överens med utvecklingsplanens 

mål om både hållbar utveckling och tillväxt (se avsnitt 4.1.1). I miljöprogrammet framgår det 

hur målarbetet ska följas upp i en miljöredovisning som ska finnas inkluderad i den årliga 

ekonomiska redovisningen. Programmet betonar att arbetet ska utvärderas utifrån ”relevanta 

gröna nyckeltal” (Lekebergs kommun 2010, s. 8). Redovisningen av programmet diskuteras i 

avsnitt 4.1.4.  

Dokumentanalysen av miljömålsprogrammet visar på hur Lekeberg menar att det finns ett 

stort antal anledningar till att de arbetar med de lokala miljömålen. Anledningar som planen 

åskådliggör är exempelvis behovet av att bevara biologisk mångfald, funktionella 

vattenområden och en tryggad biologisk produktion. Det anges också som viktigt att 

människor får ta del av den naturmiljö som finns genom att kultur- och naturmiljövärden 

bevaras och friluftslivet främjas. Detta program fokuserar inte på vad kommunen ska erbjuda 

t.ex. näringslivet eller medborgarna, utan betonar hur miljöarbetet är ett delat samhällsansvar. 

I programmet framhåller Lekeberg hur mervärdessituationer tenderar att uppstå i och med 

miljöarbetet. Exempelvis anger planen att om den biologiska produktionen säkerställs, så 

främjas både biologisk mångfald och kulturmiljövärden.   

I Örebro län har tretton regionala miljömål valts ut och i Lekeberg har ett antal av dessa getts 

en särskilt hög prioritet. Målen som programmet fokuserar särskilt på är begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och 

vattendrag samt en giftfri miljö. I miljöprogrammet framgår således att Lekeberg valde att 

inte prioritera mål som exempelvis ett rikt odlingslandskap, levande skogar och ett rikt växt 

och djurliv.  

Då de sex prioriterade målen analyserades så framgick det hur åtgärderna primärt var 

fokuserade på energiomställning, energieffektiviseringar och vattenekologi. Analysen visade 

även på hur de främsta åtgärdsmetoderna för energin och vattenekologin var 

informationsspridning, samverkan och myndighetssamarbeten. I miljömålsprogrammet 

framgick det hur Lekeberg planerade att arbeta med energiomställning och minskad 

energikonsumtion genom att kommunens medborgare och företagare skulle delges 

information kring aktuella bidrag som fanns att söka för genomförande av energiåtgärder. 

Gällande kommunens arbete med vattenekologi så visade analysen hur de främsta åtgärderna 

berörde ett samarbete med Länsstyrelsen och frivillig samverkan med privata aktörer. Syftet 

med åtgärderna var att minska den påverkan som mänsklig aktivitet hade på kommunens 

vatten. I planen framhölls hur Länsstyrelsen hade ett pågående arbete med vattenekologi i 

Lekeberg, som kommunen fick ta del av och delta i. Det arbetet fokuserade på att värna om 

särskilt värdefulla vattenmiljöer som var i behov av skydd eller restaurering.  

Vid sidan av energiomställning och vattenekologi så berörde de flesta av programmets 

åtgärder ett generellt främjande av en god livsmiljö. Ett flertal av dessa åtgärder var primärt 

fokuserade på att reducera hälsorisker. Exempelvis i form av hälsoskadlig exponering av 

kemikalier. Inom detta åtgärdsområde fanns ett större antal åtgärder som kommunen skulle 
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utföra på egen hand, utan att jobba för samverkan mellan olika aktörer. Analysen visade på 

hur en förbättrad kemikalietillsyn och upphandling i kommunen skulle nyttjas för att jobba 

med hälsoskadlig exponering. Även om inte samverkan skulle genomföras så skulle somliga 

informationsutskick göras för att informera om bl.a. skonsammare hushållsmedel. 

Dokumentanalysen visade även på hur informationsutskick skulle sändas till allmänheten bl.a. 

kring betydelse av biologisk mångfald och fördelarna med en minskad privat 

vattenförbrukning. Förutom energiomställning, vattenekologi och hälsoskadlig exponering 

återkom även alternativa transportsätt som ett tema i planen, dock i mycket liten utsträckning. 

Åtgärder kring alternativa transportsätt fokuserade på att anlägga parkeringsplatser för 

pendlare, bygga fler cykel- och gångvägar och erbjuda fler biobränslestationer. Ett utökande 

av kollektivtrafiken skulle också utredas i samverkan med Länstrafiken.  

Dokumentanalysen visade på hur Lekeberg planerade att använda olika metoder för att arbeta 

med de miljömål som inte gavs en högre prioritet. Ett stort antal av de åtgärder som hade 

nämnts bland de prioriterade målen återupprepades bland de icke-prioriterade miljömålen. 

Exempelvis återfanns ett omfattande fokus på Länsstyrelsen-samarbetet kring vattenekologi 

och vattenskyddszoner. Analysen visade på hur även energiomställning återkom som ett tema 

i viss mån. Detta även om det inte var riktigt lika centralt som när de prioriterade målen 

diskuterades. Förutom vattenekologi och energiomställning så var åtgärderna bland de icke-

prioriterade miljömålen fokuserade på skogsekologi. Det framgick tydligt hur Skogsstyrelsen 

och frivillig samverkan spelade en stor roll i detta arbete. Förutom skogsekologi så 

omnämndes hur Fjugesta reningsverk skulle byggas ut och att inventeringar av privata avlopp 

skulle genomföras. Kommunen angav även att de skulle arbeta för att främja kulturmiljöer 

och friluftsliv.  

Om miljömålsprogrammets dokumentanalys ska summeras är det möjligt att konkludera att de 

prioriterade kommunala miljömålen hade ett fokus på människans miljö. Detta eftersom de 

prioriterade målen hade ett fokus på bl.a. frisk luft, energi, tätorter och grundvatten. I 

programmet så framhölls även hur samverkan och informationssatsningar var två av de 

främsta åtgärdsmetoderna. Vidare så berörde de flesta miljöåtgärderna energi och 

vattenekologi. Gällande kommunens ekologiarbete så framgick det tydligt hur kommunen 

alltid har en samarbetspartner vilket ofta angavs vara Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. De 

gröna nyckeltal som skulle användas för uppföljning kunde inte analysen identifiera.  

4.1.3 Näringslivsprogram för Lekebergs kommun  

Då näringslivsprogrammet för Lekebergs kommun (2014c) studerades så avsåg 

dokumentanalysen att undersöka hur Lekeberg arbetade med att utveckla näringslivet. 

Analysen var även fokuserad på att undersöka hur näringslivet var prioriterat i förhållande till 

bl.a. miljömålssystemet. De teman som återfanns visade på hur näringslivet var 

tillväxtfokuserat och inte gjorde några kopplingar till att företagande kunde skapa win-win 

situationer mellan ekologi eller ekonomi. Fokus i programmet var istället på vad kommunen 

skulle göra för att främja näringslivet och dess behov.   

Det kommunala näringslivsprogrammet redogjorde för hur Lekeberg skulle arbeta med 

näringslivet. Dokumentet som analyserades var kompakt och bestod enbart av ett fåtal sidor. 
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Analysen visade på att det övergripande temat var hur kommunen skulle främja näringslivet 

så att det utvecklades. Fokus i dokumentet var på hur den kommunala organisationen skulle 

vara utformad för att Lekeberg skulle kunna erbjuda goda företagsmöjligheter och lyssna på 

näringslivets behov. I analysen uppenbarades att programmet inte presenterades några 

argument kring varför en näringslivsutveckling var relevant och heller inte anknöt till hållbar 

utveckling, som utvecklingsplanen (se avsnitt 4.1.1) manade till. Programmets centrala 

värdeord var istället etablering och attraktivitet. 

I näringslivsprogrammet framhöll Lekeberg hur kommunens roll var att öka områdets 

attraktionskraft. Kommunen skulle även stödja och underlätta för befintliga företagare, ny 

företagsamhet och etableringar. I programmet betonades vikten av att Lekeberg skulle bli en 

ort dit förtagare vill lokalisera sig. Detta ansågs vara viktigt för att skapa en positiv 

näringslivsutveckling, vilket Lekeberg önskade att uppnå. Analysen visade på hur faktorer 

som angavs som centrala för etablering främst rörde kommunorganisationens serviceförmåga, 

en snabb ärendebehandling och en förenklad byråkrati. Återkommande genom programmet 

var även hur det skulle finnas ett näringslivsperspektiv på beslut som togs i kommunen. 

Gällande kommunens attraktionskraft så visade dokumentanalysen hur kommunen bl.a. skulle 

öronmärka mark för företagsetableringar. Lekeberg skulle även investera i förbättringar av 

kommunens infrastruktur och kommunala serviceutbud. Gällande infrastrukturen menade 

näringslivsprogrammet att kommunen skulle arbeta för att den skulle förbättras för att 

”möjligheterna att arbetspendla ökar” (Lekebergs kommun 2014c, s. 2). Analysen visade dock 

på hur kommunen inte belyste hur en utvecklad kollektivtrafik potentiellt skulle kunna bidra 

till en win-win situation.   

Marknadsföring och nätverkande var också två teman som lyftes i programmet. Lekeberg 

skulle marknadsföra sig som en etableringsort och kommunen skulle skapa företagsnätverk.  

Det belystes hur kommunen ansåg sig ha ett ansvar att t.ex. delta i EU-satsningar för att 

främja företagandet i kommunen. På kommunal nivå ansågs frukostmöten och 

informationsmöten vara ett sätt att bygga lokala nätverk. Dokumentanalysen visade även på 

hur kommunala politiker och tjänstemän hade i uppdrag att genomföra ett antal företagsbesök 

per år.  

Om dokumentanalysen av näringslivsprogrammet summeras så är återkommande nyckelord 

bl.a. utveckling, etablering och attraktivitet. Programmet har ett ekonomiskt fokus och betonar 

inte en ekologisk dimension eller hållbarhet. Istället finns ett fokus på den expansion som 

kommunen ska främja. Inga mervärdessituationer uppmärksammas, utan relationen mellan 

kommunorganisationen och näringslivets aktörer är den som uteslutande framhålls.  

4.1.4. Miljöredovisning och uppföljningen av miljömålsarbetet  

I miljömålsprogrammet (se avsnitt 4.1.2) framgick det hur miljömålsarbetet skulle redovisas 

tillsammans med den årliga ekonomiska redovisningen. Enbart 2013 års ekonomiska 

redovisning (Lekebergs kommun 2014d) har inkluderats i studien av utrymmesskäl. Vid 

analys av den ekonomiska redovisning så fokuserade dokumentanalysen på explicita 

benämningar av hur miljömålsarbetet hade förlöpt. Dokumentet genomsöktes efter 
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benämningar kring Lekebergs miljöarbete och miljömålsarbete. Analysen av dokumentet 

visade på en bristfällig uppföljning där det saknades en tydlig koppling till miljömålsarbetet.  

Den ekonomiska redovisningen inleddes med en övergripande sammanfattning av hur 

kommunen hade lyckats med de kommunövergripande målen under 2013. Där benämndes 

inte miljömålsarbetet. När dokumentet redogjorde för kommunstyrelsens arbete under det 

gångna året, så visade analysen på hur kommunen hade arbetet med att öka andelen miljöbilar 

och minska mängden svinn i VA-systemet. Lekebergs miljöarbete återkom sedan inte förrän 

den ekonomiska redovisningen kom till hur Sydnärkes miljöförvaltning hade arbetat under 

2013. Då miljöförvaltningens redovisningsavsnitt analyserades så framkom det hur 

förvaltningen hade tagit fram ett förslag på hur miljömålsarbetet skulle utvecklas under året. 

Detta förslag hade blivit politisk antaget i Lekeberg. I redovisningen redogjorde Sydnärkes 

miljöförvaltning för den miljödiplomering som fanns implementerad i Laxå och Askersunds 

kommuner. I relation till den redogörelsen tillades det dock att Lekebergs kommun och 

miljöförvaltningen hade ett ”nära samarbete med kommunens miljömålssamordnare och 

deltar aktivt i miljömålsarbetet” (Lekebergs kommun 2014, s. 25).  

Under avsnittet om miljöförvaltningen så omnämndes samtliga tre kommuner på ett 

varierande vis. Då dokumentet studerades så framkom det hur det hade genomförts 

avloppsinventeringar av privata avlopp i Lekeberg. Det hade också genomförts en 

undersökning som hade utrett ifall det gick att koppla fler hushåll till det kommunala VA-

systemet. I dokumentet angavs det även att miljöförvaltningen hade arbetat med 

vattenskyddsområdet Svartån. Det noterades hur vattenskyddsområdet var en ”lång och 

komplicerad process, inte minst på grund av den oro berörda lantbrukare känner” (Lekebergs 

kommun 2014, s. 26). Under analysen framkom också att hälsorisksinventeringar hade gjorts 

på en del förskolor och att kommunen hade deltagit i arbetet med framtagandet av 

översiktsplanen.  

I miljömålsprogrammet angavs att gröna nyckeltal skulle användas för uppföljning, vilket 

emellertid inte kunde identifieras i programmet (se avsnitt 4.2.1). Inte heller i den ekonomiska 

redovisningen kunde analysen åskådliggöra gröna nyckeltal.  

Vid analys av dokumentet så fanns enbart en explicit omnämning av det nationella 

miljömålsarbetet, vilket presenterades i relation till Sydnärkes miljöförvaltning. En särskild 

redovisning av Lekebergs miljöstrategiska arbete förekom inte, trots att kommunen valt att ha 

en egen miljöstrateg som bl.a. ansvarar för miljömålssystemet.  

4.2 Närstudie: Handhavandet av vindkraftsanspråk och etableringar  
I denna närstudie har företagets Stena Renewables vindkraftsansökan och Lekebergs 

tematiska översiktsplanstillägg om vindkraft studerats. Då miljömålsprogrammet vittnar om 

ett fokus på energiomställning (se avsnitt 4.1.2) så ansågs det relevant att studera hur 

Lekeberg faktiskt har hanterat vindkraft i praktiken. Närstudien är en fördjupning kring en 

särskild energifråga som anses kunna bidra till en mer holistisk och fördjupad förståelse kring 

hur olika kommunala ambitioner interagerar.   
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4.2.1 Hantering av Stena Renewable Energy:s vindkraftsansökan 

2011 lämnade företaget Stena Renewable (Stena) in en ansökan hos Länsstyrelsen i Örebro 

län (2013c) om att få tillstånd att upprätta en vindkraftspark i en del av bergskedjan 

Kilsbergen. Stena önskade att lägga vindkraftsparken i området Kronoberget, vilket ligger i 

närheten av Mullhyttan. Ansökan gällde sexton stycken vindkraftverk som skulle placeras i ett 

område som hade utpekats till riksintresseområde för energiproduktion. Inför inlämningen av 

tillståndsansökan hos Länsstyrelsen så hade Stena genomfört ett antal samråd med relevanta 

aktörer. Bland annat hade samråd ägt rum med exempelvis Försvarsmakten, Lekebergs 

miljöförvaltning, markägare, allmänheten och Länsstyrelsen själv. Företaget angav att de hade 

som ambition att anlägga vindkraften så att miljöeffekterna blev högst begränsade. Trots det 

klassades anläggningen som en konstruktion som hade en miljöpåverkan av betydlig karaktär. 

Eftersom projektet ansågs ha genomgått en korrekt process och kunde svara inför aktuella 

lagar och krav, så beviljades ansökan. I den tillståndsansökan som Stena skickade till 

Länsstyrelsen i Örebro län (2013c) fanns en bifogad miljökonsekvensbeskrivning där 

projektets positiva respektive negativa effekter framhölls. Vid analysen av dokumentet 

påvisades det hur de negativa effekterna angavs vara en eventuell försämring av biologisk 

mångfald och en potentiellt negativ hälsopåverkan på människor. En negativ hälsopåverkan 

ansågs kunna uppstå genom att landskapsbilden förändrades och det tillkom eventuellt ljus, 

ljud och buller från verken. Bland de positiva effekterna belystes produktionen av förnybar 

energi som viktigt.  

Under 2012 valde Lekebergs kommun att tillstyrka projektet. Detta innebar att kommunen 

således inte nyttjade det veto som en kommun har mot en anläggning som denna, vilket 

vittnar om en mer positiv än negativ inställning. Vid dokumentanalysen framgick dock inte 

ifall tillstyrkandet hade kantats av ett stort kommunalt engagemang eller inte. Det som 

däremot framkom i beslutshandlingarna som Stena skickade till Länsstyrelsen i Örebro län 

(2013c) var att det fanns en omfattande politisk oenighet i Lekeberg. Det hade också funnits 

delar av civilsamhället som hade engagerat sig emot parken. I beslutet från Länsstyrelsen 

(2013c) inkluderades delar av Lekeberg kommuns åsikter kring vindkraftsanläggningen via en 

tjänsteskrivelse. I denna tjänsteskrivelse framhöll Lekeberg att vindbruk avsåg att hanteras 

genom ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och Lekeberg valde således att inte 

kommentera företagets vindkraftsanspråk i någon bredare mening. Det tematiskta 

vindkraftstillägget befann sig dock under en process att vinna laga kraft och därför hänvisade 

Lekebergs kommun istället till det kommunala miljömålsprogrammet (Lekebergs kommun 

2010). Kommunen menade att detta var ett dokument som önskade att främja förnyelsebar 

energi. Då en dokumentanalys genomfördes på miljömålsprogrammet i denna studie så 

framgick att programmet var en lokalt anpassad replikering på det nationella 

miljömålsprogrammet (se avsnitt 4.1.2). I det nationella miljömålssystemet hade vindkraft 

angetts som en energikälla som skulle främjas och denna ambition hade därför skrivits in i det 

lokala miljömålsprogrammet med. Dokumentanalysen visar således hur Lekeberg tar indirekt 

stöd i den nationella politiken när kommunen förhåller sig till Stenas vindkraftsanspåk i sin 

tjänsteskrivelse (Länsstyrelsen Örebro län 2013c). Analysen visar också på att kommunens 

önskan om att hänvisa till det tematiska vindkraftstillägget (Sydnärkes byggförvaltning 2013) 

bör ses som att det bidrar till en mer restriktiv vindkraftsinställning. Detta eftersom samtliga 
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tillägg till översiktsplaner tas fram genom en interaktiv process genom samråd med 

medborgare och aktörer. Resultat av dessa samråd resulterar sedan i en plan som dessutom 

kan överklagas. Vilket det tematiska tillägget i detta fall har gjorts.  

4.2.2 Tematiskt tillägg till översiktsplanen  

Det tematiska vindkraftstillägget (Sydnärkes byggförvaltning 2013) som omnämnts i 

ovanstående avsnitt, befinner sig fortfarande i en överklagansprocess. I Lekeberg kommuns 

(2014a) nuvarande förslag till översiktsplan så omnämns förslaget dock som aktuellt, förutsatt 

att de vinner laga kraft. Analysen av dokumentet visar på att Lekeberg menar att syftet med 

det tematiska tillägget var att utveckla ett enhetligt förhållningssätt till förfrågningar och 

vindkraftsprövningar i kommunen. Detta för att undvika en situation där enskilda ärenden 

behandlas på ett sätt som resulterar i att ansvar inte tas för den samlade helhetsbilden. 

Lekeberg anger att tillägget ska behandla alla storlekar av vindkraftsetableringar men att 

fokus primärt ska vara på större anläggningar. I dokumentet definieras de geografiska platser 

som inte bör nyttjas för etablering av vindkraft, medan resterande markyta enligt dokumentets 

inledning bör ses som tillgänglig för vindkraftsanläggningar. Dokumentanalysen visar på hur 

det omnämns i tillägget att både den nationella politiken och den regionala politiken menar att 

en energiomställning måste göras. Från en nationell nivå framhåller tillägget hur det finns en 

vindkraftsambition inkorporerad i de två miljökvalitetsmålen, en god bebyggd miljö och en 

begränsad klimatpåverkan. Lekeberg menar att dessa mål betonar att den fysiska planeringen 

ska ge uttryck för en ambition att skapa mer vindkraft. Tillägget nämner även att det finns en 

regional vision om ett fossilfritt län till 2030 (Se regionalvision, Regionförbundet Örebro 

2014).  

 

Dokumentanalysen visade på hur tillägget initierades med en landskapsanalys. I den analysen 

beskrevs Lekebergs geografi som tudelad mellan de skogsklädda bergsområdena i den västra 

delen av kommunen och de öppna landskapsytorna i den östra delen. Nivåskillnaden som 

uppstår mellan bergsområdet i väst och fälten i östen, menades skapa en känsla av en 

kommun som är delad i två delar. Lekeberg redogjorde i tillägget för hur de högre 

bergsområdena var synliga från stora delar av kommunen, vilket gjorde att vindkraft som 

etableras där blev synlig för ett större antal människor. Det framgick även att den mesta 

bebyggelsen fanns belagd på den låglänta östra delen av kommunen, som bl.a. tätorterna 

Lanna/Hidinge och Fjugesta.  

 

I det tematiska tilläggets presenterades en miljöbedömning med tre scenarier för hur framtida 

vindkraftsetableringar skulle kunna hanteras i kommunen. Då tillägget studerades framkom 

det hur dokumentet rekommenderade att det tematiska översiktsplanstillägget antogs. 

Anledningarna till detta angavs vara att Lekeberg således fick ett dokument som skulle bidra 

till att framtida vindkraftsbeslut skulle kunna hanteras på ett enhetligt sätt. Analysen visade på 

hur Lekeberg ansåg att tillägget betonade att kommunen hade en positiv inställning till 

vindkraft, under förutsättningen att det fanns en samordning. Ett alternativt framtidsscenario 

som tillägget presenterade var nollalternativet. Där ansåg Lekeberg att de utsatte kommunen 

för risken att vindkraften blev olämplig placerad. Vilket potentiellt skulle kunna skada andra 

kommunala intressen. I tillägget fanns ett tredje framtida scenario, vilket beskrevs som en 
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situation där Lekeberg intog en restriktiv hållning till vindkraft. Detta trots att det eventuellt 

inte skulle finnas uppenbara intressekonflikter eller motsättningar på de områden som det 

uppkom vindkraftsanspråk på. I tillägget så framhölls hur det rekommenderade förslaget var 

att tillägget antogs. Detta eftersom det ansågs att Lekeberg då skulle få en positiv inställning, 

samt ett enhetligt förhållningssätt. Analysen visade på hur Lekeberg dock belyste hur det ofta 

kan uppstå intressekonflikter mellan olika riksintressen. Samt att det finns en brist på synergi 

mellan natur- och kulturmiljövårdsintressen och vindkraft. Under dokumentanalysen kunde 

inte riskintressekonflikter mellan naturskydd och energiproduktion identifieras i någon större 

utsträckning i Lekebergs kommun. Tillägget framhöll dock hur vindkraftsverkens ljus och 

buller kunde vara eventuella störningsfaktorer. Att landskapsbilden blev förändrad betonades 

också som en faktor som skulle ges hänsyn. Därför konkluderas att områden som ska nyttjas 

för vindkraft bör vara relativt befriade från konflikter mellan olika intressen. Vilket 

exempelvis det utpekade vindkraftsområdet i Kilsbergen är om enbart ett 

riksintresseperspektiv appliceras. Ifall faktorer som förändrad landskapsbild ska ges hänsyn i 

alla vindkraftsanspråk så kan det däremot anses finns potentiella intressekonflikter.  

 

Om närstudiens summeras utifrån vad dokumentanalyserna studerat, så återfinns ett antal 

teman som bidrar till att förstå Lekebergs förhållningssätt till vindkraft. Detta både på ett 

strategiskt plan och i ett praktiskt scenario. Resultaten i denna närstudie visar på hur det finns 

en försiktighet kring vindkraften. Detta påvisas bl.a. genom tjänsteskrivelsens hänvisningar 

till dokument som refererade till regionala och nationella ambitioner, samt genom hur det 

tematiska tillägget belyste att inga konflikter helst skulle finnas i det eventuella 

vindkraftsområdet. Den genomförda närstudien visar inga tecken på att det fanns ett stort 

engagemang kring Stenas vindkraftsanspråk. Istället möttes företaget av ett överklagat 

tematiskt tillägg, politisk oenighet och kritik från civila aktörer. Närstudien visar således på 

hur kommunen förhöll sig restriktivt och att den entusiasm som näringslivsprogrammet (se 

avsnitt 4.1.3) skildrar kring företagsetableringar, inte verkade appliceras på fallet med Stena.  

4.3 Närstudie: Bostadsområdet Lanna/Hidinge  
I den översiktsplan som Lekebergs kommun (2014a) har ute för samråd framgår det att den 

blygsamma befolkningstillväxten som kommunen haft och har, är koncentrerad till 

tätortsområdena Fjugesta och Lanna/Hidinge. I planen betonar Lekeberg även att fokus för 

kommunala initiativ ska vara på dessa två expanderande tätorter. Detta tillsammans med 

insatser mot bebyggelse som finns vid kommunens sjöar. Det är till dessa områden som en 

viss befolkningstillväxt uppskattas finns under kommande år, medan antalet inflyttningar tros 

bli få till antalet i övriga kommundelar. En fördjupning av Lanna/Hidinge görs inte inom det 

nuvarande förslaget till översiktsplan, vilket dock görs kring kommunens övriga två tätorter 

Fjugesta och Mullhyttan. Istället behandlas Lanna/Hidinge i en separat och fördjupad 

översiktsplan som Lekeberg har tillsammans med Örebro kommun. Den fördjupade 

översiktsplanen som Lanna/Hidinge ingår i har framtagits gemensamt med Örebro och berör 

således även delar av Örebro kommuns geografiska område. Planen togs fram inom ramarna 

för ett EU-projekt och ingår i sin helhet både i Lekebergs samt Örebros respektive 

översiktsplaner. Följaktligen har de båda kommunerna till viss del en gemensam översiktsplan 

genom tillägget. 
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En närstudie av Lanna/Hidinge har genomförts eftersom Lekeberg valt att delta i ett 

samarbete kring den strategiska utvecklingen av denna tätort. Då Lekeberg kommun (2014a) 

menar att en översiktsplan ska vara ett strategiskt dokument för planering av den fysiska 

miljön fram till 2035, så bör en gemensam översiktsplan ses som ett stort strategiskt åtagande. 

Detta särskilt då området är en av de två tätorter som faktiskt växer sett till befolkningsantal. 

Andra anledningar till att en närstudie av detta område inkluderades i denna studie, är bl.a. att 

området är belagt i den del av kommunen som har en direkt anslutning till motorvägen E18. 

Således finns en närhet till de två stadszoner dit majoriteten av Lekebergs kommuninvånare 

dagligen arbetspendlar. Vidare uttrycks en skillnad mellan Fjugesta och Lanna/Hidinge i 

kommunens förslag till översiktsplan, där Fjugesta framhålls som ett område där bebyggelsen 

främst ska förtätas. Detta samtidigt som den bör förbli småskalig för att behålla ortens struktur 

med villaområden. Lanna/Hidinges bebyggelsestruktur beskrivs i viss kontrast som en ort där 

ny bebyggelse ska anpassas efter de strukturer som finns, vilket vittnar om att det är ett 

område som expanderar och inte bara förtätas.   

I den fördjupade översiktsplanen som Örebro och Lekeberg har gemensamt har 

dokumentanalysen fokuserat på vilka prioriteringar som gjorts. Bland annat har analysen 

fokuserat på hur tillväxt och hållbarhet förekommer och omnämns i planen. Detta för att 

kunna identifiera hur relationen ser ut mellan t.ex. nyetableringar och miljömässiga aspekter.  

4.3.1 New Bridges, initiativ och process 

New Bridges (2014) var ett EU-finansierat projekt som arbetade för att förbättra relationerna 

mellan urbana områden och landsbygden i regionen kring Östersjön. Projektets syfte var att 

jobba interaktivt med aktörer för att överbrygga diskrepans mellan medborgares åsikter och 

den politiska nivåns beslut. Detta gjordes genom att nätverk upprättades på flera nivåer. 

Örebro kommun (2012) deltog i projektet med syfte att skapa ett kommunövergripande 

samarbete kring det geografiska område som refereras till som VINNA-området (se 

rödmarkerat område, figur 1). Begreppet är ett samlingsnamn för Örebro kommuns 

landsbygdstätorter Tysslinge, Latorp och Vintrosa och Lekebergs tätort Lanna/Hidinge. Dessa 

fem tätorter bildar tillsammans en avlång tätortskedja där enbart motorvägen E18 är det som 

symboliskt delar området i två delar. Genom projektet så togs en gemensam översiktsplan 

fram för dessa fem orter, vilket blev ett tillägg till respektive kommuns översiktsplan som 

antogs under 2012.  

4.3.2 Fördjupad översiktsplan för VINNA-området 

Då den fördjupade översiktsplanen för VINNA-området (Örebro kommun 2012) har 

analyserats så framkommer det hur Lanna/Hidinge omnämns som ett område i utveckling. 

Tidigare var orten uppdelad i två bostadsområden men det anges att Lanna och Hidinge 

succesivt har vuxit samman. I planen nämns att den lokala golfbanan med bl.a. en tillhörande 

restaurang och hotell har haft stor vikt för skapandet av ortens identitet. 

Den fördjupade översiktsplanen inleddes med att den redogjorde för vilka likheter som ansågs 

finnas mellan befolkningen i VINNA-området. I denna del av planen betonas det hur 

arbetspendlandet till kringliggande städer är en gemensam markör. Detta eftersom 

arbetsmarknaden är begränsad inom området. Det framhålls att motorvägen E18 gör att det 
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finns en bilväg som snabbt leder resenärerna till Örebro och Karlskoga, vilket är de närmast 

liggande städerna. Vidare så är ett återkommande tema hur VINNA-området befolkas av 

personer som efterfrågar liknande saker. Bland annat framhålls hur invånarna efterfrågar ett 

kommersiellt serviceutbud, grundskolor, en närhet till större städer och en naturnärhet. 

Således innebär det att invånarna vill ha en situation där landsbygd kombineras med en mer 

urban tätorts miljö. Analysen visar att kombinationen mellan landsbygd och tätort anses vara 

VINNA-områdets styrka. Eftersom planen är ett tillägg till de båda kommunernas 

översiktsplan så befinner sig planens fokus på den strategiska utvecklingen och det betonas 

hur planen redovisar kommunernas ”gemensamma vilja för hur VINNA-området ska 

utvecklas” (Örebro kommun 2012, s. 24). I dokumentet framhölls det att planens framgång 

var beroende av samarbeten med icke kommunala aktörer där främst markägare, byggsektorn 

och allmänheten räknades upp.  

Ett återkommande tema som uppmärksammades i analysen var hur VINNA-områdets 

utveckling var avhängande på det ömsesidiga beroendet mellan ny bebyggelse, 

befolkningstillväxt och offentlig service. I planen underströks det hur fler bostäder och en 

ökande befolkning var det som säkrade ett grundläggande kommunalt serviceutbud, som 

exempelvis tillgången till lokala skolor för yngre skolbarn. En ökande befolkning angavs 

också ge upphov till en mervärdessituation eftersom utvecklingen bedömdes ge underlag för 

att kunna genomföra fler satsningar. Exempelvis skulle förbättringar kunna göras av 

kollektivtrafiken och insatser genomföras för att göra föreningslivet resursstarkare. Det skulle 

även finnas finanser för att främja en förbättrad lokal arbetsmarknad och en utvecklad 

besöksnäring. En motsatt utveckling framhölls däremot som ett scenario där de fem orterna 

avfolkades.  

Under dokumentanalysen framgick det hur planen resonerade kring att en bostadsexpansion 

skulle kunna resultera i att naturvärden hotas. Det betonades dock att mer bebyggelse skulle 

ge möjligheter till bejakande av detsamma. Detta genom att tillägget planerade bl.a. för att fler 

bostadsägare skulle kunna äga en häst och ha den uppstallad i närområdet. I analysen 

framkom det hur hästar har gjorts till ett eget tema i planen. Detta på grund av det fanns ett 

stort antal hästar och stall i VINNA-området redan. Tillägget poängterar dock hur nya stall 

bör läggas utanför redan planlagda områden, d.v.s. utanför tätbebyggelsen. I planen ansågs det 

vara viktigt för att undvika en potentiell konflikt mellan ”lantlig miljö kontra villabebyggelse i 

tätort” (Örebro kommun 2012, s. 34). Analysen av planen visade på hur balansgången mellan 

landsbygd och tätort var ett generellt och återkommande tema. Kring bl.a. 

bostadsexpansionen diskuterades även detta och det framkom hur det var av vikt att det fanns 

en bevarad landsbygds- och bykaraktär i området. Planen angav hur en bykaraktär skulle 

främjas genom att ny bebyggelse placerades i mindre byliknande formationer vid sidan av 

etablerad bebyggelse. Detta medan den etablerade bebyggelsen avsåg att förtätas.  

Analysen visar på hur kommunikationer utgör ett återkommande och tudelat tema. Generellt 

framhåller planen hur anslutningarna till VINNA-området är goda med bil. Detta mycket tack 

vare E18. Det betonas dock att det är komplicerat att arbetspendla till kringliggande städer 

från VINNA-området. I planen definieras inte problematiken med arbetspendlande ingående. 

Det omnämns dock hur det finns en brist på bytespunkter längs med E18 och att mer perifera 
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delar av VINNA-området inte har en direkt anslutning till trafiknätet. Det angavs dock att det 

fanns en god utvecklingspotential. I planen kopplades kollektivtrafikssatsningar samman med 

befolkningstillväxten och det angavs hur mer befolkning skulle ge underlag för satsningar på 

t.ex. fler busslinjer. Stigande bensinpriser omnämndes även och det ansågs att dessa skulle 

medverka till att medborgarna skulle få ett ekonomiskt incitament till att ta bussen, vilket 

skulle ge ett ännu starkare underlag för kollektivtrafikssatsningar.  

Angående den kommunala servicen så var ett tema i planen hur det fanns ett behov av mer 

service. Planen anger hur Vintrosa idag är den tätort som innehar den mesta av servicen. 

Orten är även strategiskt placerad mitt i VINNA-området, vilket gör den till ett naturligt 

centrum. När planen analyserades framkom det hur Vintrosa skulle utvecklas till att bli 

VINNA-områdets givna centrum för service. Ett sekundärt centrum skulle även utvecklas vid 

E18. Planen angav detta som positivt eftersom det då uppstår en viss konkurrenssituation, 

även om servicen vid E18 inte skulle få konkurrera direkt med Vintrosas affärsutbud. Istället 

skulle servicen längs med E18 främst fokusera på förbipasserande bilister. I VINNA-områdets 

övriga fyra orter skulle småskaliga affärsverksamheter främjas. För att åstadkomma planens 

beskrivna ambitioner betonades det hur det behövde upprättas samarbeten med bl.a. 

fastighetsägare.  

När analysen studerat hur VINNA-områdets miljöaspekter diskuterats i planen framkommer 

det hur miljöaspekterna åskådliggörs främst genom ett fokus på bullernivåer, radon och 

rekreationsområden. Naturvårdsområden diskuterades i Örebros del av VINNA-området men 

inte i relation till Lanna/Hidinge. Gällande hållbarhet och utveckling omnämns begreppet 

hållbar utveckling som en av planens två centrala värderingar. Den andra värderingen angavs 

vara att jordbruksmarken i området skulle skyddas från byggnation. Detta så vida inte 

användande av jordbruksmarken ansågs gynna allmänna samhällsintressen eller ifall en 

alternativ lokalisering inte kunde hittas. Då dokumentet analyserades åskådliggjordes det hur 

det gjordes en referens till miljömålssystemet i planen. Miljömålen en god bebyggd miljö och 

en begränsad klimatpåverkan var de mål som onmändes och ansågs ha en primär relevans för 

tillägget.  

Denna närstudie visar på vad som är produkten av Lekeberg och Örebros gemensamma vilja 

kring hur den strategiska utvecklingen ska fortgå i VINNA-området. Teman som framkom i 

dokumentanalysen var hur planen poängterade att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

områdets generella utveckling, befolkningstillväxten och ny bebyggelse. Med andra ord så 

skulle inte inflyttningsnettot kunna öka, om inte bostäder började byggas. Enligt planen skulle 

ett resultat av att befolkningsantalet inte ökade, vara att det inte skulle finnas underlag för 

satsningar på t.ex. service eller kollektivtrafik. Följaktligen visar analysen på hur områdets 

expansion och tillväxt hade högst prioritet i planen. Ett annat återkommande tema var också 

hur balans skulle uppnås mellan landsbygd och tätort.  Detta skulle bejakas genom att 

expansionen tog hänsyn till de lokala förhållandena. Exempelvis genom att nya bostäder lades 

i egna formationer i anslutning till befintlig bebyggelse. I analysen återkom dock tendenser 

som påvisar hur tätort var prioriterat framför bevarandet av landsbygdsmiljön. Detta dels 

genom att miljöaspekter främst rörde tätortsmiljön och dels då stall skulle placeras utanför 
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tätorterna. Inte heller nämndes det huruvida det fanns restriktioner för hur mycket bebyggelse 

som var önskvärd.    

4.4 Intervjuer med tjänstemän 

4.4.1 Intervju med respondenten ”Sam” 

Den första intervjuen gjordes med Sam som delvis hade arbetsuppgifter rörande miljö- och 

hållbarhetsarbete. Sam arbetar inte heltid med dessa frågor men hade ett strategiskt ansvar för 

detta som en del av sina arbetsuppgifter. Bland annat hade Sam ett ansvar för 

miljömålsarbetet. Inför intervjun med respondenten hade en strukturering av frågeområden 

gjorts och fokus var främst på Sams arbetsuppgifter, hur miljömålen arbetades med och vilka 

potentiella utmaningar som fanns.  

Sam hade arbetat under en längre tid inom Lekeberg och hade succesivt getts ansvar för en 

del av kommunens övergripande miljö- och hållbarhetsarbete. Under intervjun framkom det 

att Sam spenderade mycket av sin arbetstid med energi- och vattenfrågor. Då intervjun 

analyserats så har energi- och vattenåtgärder identifierats som de två områden som 

omnämndes mest frekvent i relation till genomförda åtgärder. Sam redogjorde för hur åtgärder 

inom dessa områden främst hade varit fokuserade på energieffektivisering och 

energiomställning och restaurering av vattendrag. Under intervjun betonade Sam hur 

Länsstyrelsen var en viktig samarbetspartner som hen ansåg sig ha en bra relation med. Ett 

annat tema som framkom då intervjun analyserades var att Sam ansåg att en mindre kommun 

som Lekeberg hade begränsningar i form av brist på finansiering och personella resurser. Sam 

belyste exempelvis hur hen arbetade själv med en stor del av det lokala 

miljömålsprogrammet. Kring finansiering så menade Sam bl.a. att:  

Vi söker ju även mycket extern finansiering till olika projekt eftersom kommunen inte orkar med att 

driva allting själv. Vi är en liten kommun och prioriteringar kommer inte alltid högst beroende på att 

man… Det är ju det vanliga, skola och omsorg och sådant som oftast kommer högre upp i 

prioriteringar.   

Detta citat visade på hur Sam ansåg att det fanns en jargong i Lekeberg där det var för 

givettaget att vissa prioriteringar hade företräde. Detta särskilt eftersom de ekonomiska 

resurserna angavs vara en bristvara, vilket ledde till att prioriteringar behövde göras. Under 

intervjun diskuterades Sams relation till Sydnärkes miljöförvaltning, där Lekeberg ingår 

tillsammans med Laxå och Askersund. Kring detta ämne framgick hur Sam arbetar 

självständigt med det strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet i Lekeberg. Detta medan 

Sydnärkes miljöförvaltning ansvarar för tillsynsärendena i Lekeberg. Sam betonade att detta 

skiljde sig åt från hur miljöförvaltningen arbetade i Laxå och Askersund, där Sydnärkes 

miljöförvaltning ansvarade för både tillsynen och det strategiska arbetet. I intervjun förklarade 

Sam att en alternativ struktur hade använts i Lekeberg eftersom det var kommunens önskan.  

Ett annat tema som uppkom under intervjun var vilket stöd som Sam ansågs sig ha för att 

genomföra miljöåtgärder. Under analysen av intervjun uppmärksammades det hur Sam 

menade att det fanns ett varierat stöd i förvaltningarna. I relation till ett varierande 

förvaltningsstöd så diskuterades det under intervjun att kommunen skulle bli miljödiplomerad 

under det kommande året:  
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Jag ser det som jätteviktigt att vi gör de här miljödiplomeringarna. Det är ju en förankringsprocess 

egentligen. Det finns väl enskilda personer som är väldigt aktiva och skolor och förskolor som t.ex. har 

grön flagg och som jobbar aktivt med de här frågorna. Men att det ska bli en kedja och en röd tråd som 

hela tiden hänger ihop och det hoppas jag på via miljödiplomeringen. 

Sam betonade i citatet att miljöarbetet hade en bristande förankring i Lekeberg. Hen belyste 

hur det rimligen fanns ett engagemang inom den kommunala organisationen men att det 

saknades kunskap om hur detta engagemang exakt såg ut. Genom citat framhöll Sam särskilt 

hur det saknades en samordning kring miljöarbetet. När Sam diskuterade vilka 

samarbetspartner hen hade i kommunen vid genomförande av miljöåtgärder så omnämndes 

främst aktörer som befann sig utanför den kommunala organisationen. Analysen visade på att 

Sam ansåg att Sydnärkes miljöförvaltning och byggförvaltningen var de främsta 

samarbetspartnerna inom förvaltningen, när hen blev tillfrågad om kommunala samarbeten. 

Sam poängterade dock hur problem hade funnits med att få byggsidan att inkorporera ett 

miljötänk. Det framkom under intervjun hur Sam ansåg att det var hens som fick ta störst 

ansvar för att väcka intresse för miljöfrågorna. Under intervjun framkom hur Sam trodde att 

de flesta anställda på kommunen ansåg att det var hen som även hade ansvar för skapandet av 

en hållbar utveckling.  

Då intervjun genomfördes så fanns ett fokus på det lokala miljömålsarbetet och 

miljömålsprogrammet. När intervjuen berörde vad i miljömålsprogrammet som var avklarat 

så var Sams svar ” det var en bra fråga”. Då intervjun analyserats så framgår det hur det fanns 

en osäkerhet kring vilka mål och åtgärder i miljöprogrammet som hade arbetats med i 

Lekeberg och inte. En förvirring uppstod i samtalet vid denna tidpunkt och Sam kunde enbart 

spekulera kring vad som skulle och inte skulle nås tills 2020. Spekulationerna betonade främst 

hur en del arbete hade gjorts inom energi- och vattenområdet. När uppföljningen diskuterades 

i intervjun så fanns inga implikationer som visade på att det hade gjorts en årlig uppföljning 

av miljöarbetet.  

Då teman som framkommit under analysen av intervjun ska summeras, så är den bristfälliga 

kännedomen om exakt hur miljöarbetet förlöper ett centralt inslag. Ett annat tema som 

uppmärksammats under den tematiska analysen var hur det fanns ett varierat stöd för 

miljöarbetet inom förvaltningen. Vidare efterfrågade och önskade Sam att miljöarbetet skulle 

få en större förankring i kommunen. Analysen av intervjun visade även på hur externa aktörer 

som Länsstyrelsen var ett stort stöd i Sams arbete och att vatten- och energiåtgärder hade getts 

högst prioritet.  

4.4.2 Intervju med respondenten ”Charlie”  

Charlie var den andra respondenten som intervjuades i denna studie. I sin yrkesroll hade 

Charlie ett strategiskt och kommunövergripande ansvar och befann sig i den del av den 

kommunala förvaltningen som har en nära dialog med den kommunala politiken. Då intervjun 

genomfördes hade Charlie arbetat inom Lekebergs kommun under en kortare tid. I intervjun 

med Charlie så var denna studies intention främst att diskutera Charlies uppdrag, Lekebergs 

förutsättningar och hur utveckling skulle skapas i kommunen.  
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Under intervjun så betonade Charlie åtskilliga gånger att det fanns ett politiskt uppdrag 

respektive den kommunala förvaltningens uppdrag. Charlie menade att dessa inte fick 

förväxlas eller smälta samman. I intervjun betonades det hur Charlie ansåg att det var hens 

uppdrag att ”göra allt jag kan för att få det politiska uppdraget att öka i respekt hos 

medborgarna och då måste deras viljor [politikernas] få genomslag”. Hen betonade hur det 

annars fanns en risk att det utvecklades ett tjänstemannastyre. Under intervjun illustrerade 

Charlie skillnaden mellan de två genom att beskriva hur politikens jobb var att definiera ”vad, 

var och när man vill att någonting ska ske”, så att förvaltningen sedan kunde ansvara för ”hur 

och på vilket sätt”. Då intervjun analyserats så framkom det hur Charlie ansåg att denna 

förståelse behövde finnas i hela kommunorganisationen för att förvaltningen på ett optimalt 

sätt skulle kunna samverka och operationalisera politikens mål. Det framgick även hur det var 

väsentligt att politiker respekterade förvaltningens uppdrag och inte avsåg att detaljstyra 

operationaliseringen.  

Vid analys av intervjun framkom hur Charlie ansåg att samspelet mellan kommunfullmäktige, 

de politiska nämnderna och den kommunala förvaltningen var en interaktion som hade 

kantades med somliga svårigheter i Lekeberg. Problemen som uppstod i denna interaktion 

resulterade främst i att det blev svårigheter med att genomföra olika mål. Charlie betonade i 

intervjun hur det var den kommunala förvaltningens uppdrag att förse politiken med underlag. 

Detta för att politikerna skulle kunna anta realistiska mål i kommunfullmäktige och i de 

politiska nämnderna. Eftersom det sedan är upp till förvaltningen att verkställa de mål som 

politiken sätter så betonade Charlie frekvent under intervjun, hur det således fanns ett 

ömsesidigt beroende mellan förvaltningen och politiken. Då svårigheter har funnits med detta 

hade ett arbete med att förbättra den kommunala målstyrningen initierats under 2013. Under 

intervjun med Charlie så angavs Lekebergs utvecklingsplan som ett exempel på mål som inte 

hade en gedigen målstyrning och hen betonade bl.a. att: 

Politiken kommer aldrig kunna sätta mål om inte vi tjänstemän levererar en verklighetsbild. 

Om de inte får en nulägesbild över hur det ser ut, har de inte indikatorer som de kan använda 

sig av. Då blir det flummiga mål man sätter. 

I citatet skildrades det hur Charlie ansåg att samarbetet mellan politiker och tjänstemän hade 

en väsentlig betydelse för kommunen. Hen betonade hur bristfälliga målsättningar var ett 

resultat av att problem fanns i interaktionen mellan politikens styrande funktion och 

förvaltningens verkställande roll. Tillväxt och särskilt befolkningstillväxt framkom som ett 

tema under intervjun och angående anledningarna till Lanna/Hidinges ökande 

befolkningsantal så resonerade Charlie enligt följande: ”Jag har väl ingen absolut sanning 

men jag tänker såhär att den skedde inte förrän motorvägen var på plats”. Genom citatet 

framhöll Charlie således hur motorvägen och den infrastrukturförändring som vägen 

medförde, var en faktor som gjorde att tätortens befolkning började öka i antal. I intervjun 

framkom hur Charlie spenderade mycket arbetstid med att hantera näringslivsfrågor på sin 

strategiska tjänstemannaposition. Detta eftersom dessa frågor ansågs beröra den del av 

kommunförvaltningen som Charlie jobbade i: 
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Av ett ganska enkelt skäl att många gånger så är det så att den som är företagare, vill göra en 

etablering, vill göra en förändring – den vill prata med den högsta ledningen. Den vill inte 

prata med en hantlangare. 

Charlie vittnade i citatet om hur Lekebergs kommun hade uppfattat det som om näringslivet 

enbart ville föra en dialog med den kommunala ledningen.  Charlie framhöll således att 

kommunen hade gett gehör för och beaktat det som ansågs vara näringslivets önskemål.  

Vid summering av teman som dokumentanalysen bidrag till att identifiera så fanns ett 

genomgående fokus i intervjun på förvaltningens respektive politikens uppdrag. I intervjun 

uppmärksammades hur det fanns svårigheter med förståelsen kring hur denna relation borde 

se ut, vilket resulterade i en bristfällig målstyrning. Detta ansågs till stor del vara ett resultat 

av en icke-fungerande interaktion mellan förvaltning och politik. Detta var dock ett prioriterat 

arbetsområde inom kommunen.  

4.4.3 Intervju med respondenten ”Vide”   

Den sista intervjun som genomfördes ägde rum med Vide, som primärt arbetade med 

ekonomiska frågor inom Lekebergs kommun. Då intervjun genomfördes så hade 

förutbestämda frågeområden valts ut på förhand. Under intervjun så diskuterades främst 

Vides arbetsuppgifter, kommunens ekonomiska förutsättningar och Lekebergs generella 

utveckling. Ett specifikt frågeområde som gavs mycket plats i intervjun var relationen mellan 

ekonomi, befolkningstillväxt och en kommunal service.   

I intervjun med Vide så diskuterades behovet av nationalekonomi och en nationalekonomisk 

förståelse upprepade gånger. Vide menade att detta var en essentiell kunskap att ha, eftersom 

det talade om vilka förutsättningar som fanns. Då intervjun berörde möjligheterna att beakta 

miljöaspekter inom ekonomin, så menade Vide att hens uppfattning var att nationalekonomin 

beaktade miljöproblem mer idag än för dryga 20 år sedan. Det framkom dock att Vide inte 

hade utrymme att experimentera med detta i sitt dagliga arbete eftersom ramarna för hens 

arbete var relativt bestämda. Då intervjun analyserats så uppenbarades det hur ett 

återkommande tema var Lekebergs goda ekonomi. Vide betonade dock hur kommunens 

ekonomi kunde påverkas av både befolkningsutvecklingen och konjunkturer.  

Under intervjun poängterade Vide mycket tydligt hur hens roll var att förbli neutral och inte 

låta sina egna privata värderingar påverka hens arbete. Detta är en uppfattning kring 

arbetsfördelningen mellan politiken och förvaltningen som överensstämmer med Charlies (se 

föregående avsnitt). Analysen av intervjun visade på hur ett annat återkommande tema var att 

den ekonomiska förvaltningen hade en central roll i den kommunala organisationen. Enheten 

hade också omfattande kommunikation med personer på andra mer strategiska och 

övergripande kommunposter. Precis som Charlie så gav Vide uttryck för att det fanns ett 

behov av att koppla det kommunala arbetet till väldigt tydliga mål. Vide betonade under 

intervjun hur hen ansåg att kommunens förvaltningschefer hade helt olika roller beroende på 

vilken förvaltning de jobbade inom. Vide menade att det var ofrånkomligt att rollerna blev 

skilda mellan olika chefer eftersom t.ex. ekonomi och humanism var två skilda saker. Hen 

uttryckte denna skillnad genom att beskriva hur ”det är ju inte för intet som man säger att 

ekonomen är lite tjurskallig och inte humanist”.  
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5. Diskussion 
I denna diskussion kommer fallstudiens resultat diskuteras i relation till de beskrivna 

forskningsfrågorna. Diskussionen kommer att behandla de ideologiska och organisatoriska 

faktorer som resultatkapitlet har åskådliggjort som det som utmanar och stundtals motsätter 

sig mindre kommuners miljömåls- och miljöarbete. Den bakomliggande utvecklingsideologin 

uppenbarar sig med de ideologiska faktorerna, medan de organisatoriska faktorerna redogör 

för vilka strukturella möjligheter, hinder och konflikter det finns kring miljömålen.  

Ifall de tre presenterade strategidokumenten jämförs så uppenbaras både teman som är 

genomgående, samt teman som utgör ett antal avgörande skillnader. Likheter mellan samtliga 

dokument är exempelvis att utveckling är åtråvärt. Även om inte alla tre dokumenten på 

samma sätt redogör för hur kommunen ska förhålla sig för att utveckling ska äga rum, så finns 

ett erkännande av att kommunen inte skapar utveckling på egen hand. Hur Lekebergs 

utvecklingsvision ser ut måste däremot undersökas närmre eftersom inget utvecklingsbegrepp 

var återkommande i samtliga dokument. Vid analysen av utvecklingsplanen (Lekebergs 

kommun 2012) så framgick det hur det övergripande målet för kommunen var både hållbar 

utveckling och tillväxt. Som Bartholdsson (2011) redogör för så bygger hållbarhetsambitioner 

och ekonomiskt tillväxt ofta på olika premisser, vilket tenderar att resultera i direkta 

målkonflikter. Under förutsättningen att tillväxt refereras till i utvecklingsplanen enligt den 

neoklassiska ekonomiska definition som Peet och Hartwick (2009) kritiserar, så bör det vara 

rimligt att anta att det finns en fragmenterad grundläggande idé om hur Lekeberg ska 

utvecklas. Att det övergripande utvecklingsmålet ställer hållbar utveckling och tillväxt mot 

varandra vittnar onekligen om att det finns en inbyggd diskrepans i Lekebergs 

utvecklingsplan (Lekebergs kommun 2012), vilket detta diskussionsavsnitt frekvent kommer 

att återkoppla till. Detta eftersom målet lämnar rum för tolkningar och utrymme för olika 

avvägningar kring vad som bör beaktas i kommunala beslut. Det är således rimligt att fråga 

hur dessa tolkningar görs och vad de är inriktade på. Tas kommunala beslut som ger övervikt 

åt en hållbar utveckling eller en neoklassisk ekonomisk tanke om tillväxt? Eller finns kanske 

en hybridutveckling där den miljömässiga dimensionen ges utrymme då det finns en uppenbar 

win-win situation med ekonomin, vilket den ekologiska moderniseringen strävar efter enligt 

Hayer (2005) och Olsson (2005)? Vad händer i sådant fall med ekologin när en 

mervärdessituation inte uppstår med ekonomin?   

Förutom att begreppet hållbar utveckling omnämns en gång i utvecklingsplanen (Lekebergs 

kommun 2012), så nämns inte kommunens miljöarbete eller miljömässiga hänsynstaganden i 

dokumentet. I Lekebergs näringslivsprogram (2014c) så görs heller inga omnämnanden av 

varken en miljö- eller hållbarhetsaspekt. Det är således tydligt hur det lokala 

miljömålsprogrammet (Lekebergs kommun 2010) är det enda strategidokumentet som faktiskt 

behandlar de nationella miljömålen och kommunens miljöarbete. Som Håkansson (2006) 

beskriver så kan detta vara ett resultat av att det finns stereotypiska roller inom den 

kommunala organisationen och en brist på tvärsektoriellt samarbete. Detta istället för att det 

finns en intern kommunikation och processer som främjar kompetensöverföring. Vidare så 

betonar Lundström (2010) hur det ofta saknas en fungerande processledning kring miljö- och 

energifrågor i svenska kommuner. Enligt Lundström finns det ofta begränsningar kring vilka 
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åtgärder som en kommun kan införa. Hen menar därför att det är av stor vikt att det finns en 

god kompetens och en processledning, så kommunalt genomförbara åtgärder faktiskt 

operationaliseras. Enligt Håkanssons (2006) och Lundströms (2010) forskning så skulle 

bristen på miljöomnämnanden i Lekebergs utvecklingsplan (2012) och näringslivsprogram 

(2014c) kunna ses som ett resultat av ett antal brister i kommunens organisation.  

Det går även att diskutera hur bristen på omnämnanden av miljöarbetet i Lekebergs 

näringslivsprogram (2014c) och utvecklingsplan (2012) är ett resultat av den fragmenterade 

utvecklingsvisionen. Detta eftersom en kombination av både hållbar utveckling och tillväxt, 

lämnar tolkningsutrymme och rum för avvägningar. Holmbergs (2008) forskning visar på hur 

svenska kommuner ofta använder begreppet hållbar utveckling i sina översiktsplaner. 

Begreppet används dock ofta utan att det preciseras närmre, vilket är en exakt beskrivning av 

hur Lekeberg utformat utvecklingsvisionen i sin kommunövergripande utvecklingsplan 

(2012).  Holmbergs (2008) forskning visar således på hur Lekebergs odetaljerade användning 

av hållbar utveckling är ett generellt problem i svenska kommuner.  Med en spretig och 

odefinierad utvecklingsvision så försvåras rimligtvis insatser till att ha ett delat miljöansvar, 

kompetens och en god processledning i kommunen. Eftersom det i Lekebergs fall ska finnas 

både tillväxt och hållbar utveckling så uppstår självfallet en ännu större kommunal utmaning 

kring att precisera och operationalisera det vägledande utvecklingsbegreppet.  

Att det finns en diskrepans i Lekebergs samlade utveckling, vittnar skillnaderna mellan 

Lekebergs näringslivsprogram (2014c) och miljöprogram (2010) om.  Att det 

tillväxtfokuserade näringslivsprogrammet inte nämner kommunens miljöarbete eller en 

ekologisk aspekt, åskådliggör att delar av Lekebergs kommunorganisation inte beaktar den 

del av den kommunövergripande utvecklingsvisionen som handlar om hållbar utveckling. 

Näringslivsprogrammet belyser inte heller hur det kan skapas mervärdessituationer, vilket 

vittnar om att programmets fokus uteslutande är centrerat kring den ekonomiska tillväxt som 

teoriavsnittet redogjort att dynamisk utvecklingsteori (Peet och Hartwick 2009) är skeptiska 

till. Lekebergs miljömålsprogram (2010) utgör en skarp kontrast till näringslivsprogrammet 

och argumentar för hur satsningar på miljön ska bidra till en god ekonomi, en positiv 

landsbygdsutveckling och fler arbetstillfällen. Genom att miljöprogrammet bl.a. legitimerar 

sin funktion i ekonomiska termer så bekräftas det att den ekonomiska aspekten är viktig i 

Lekebergs kommun. Peet och Hartwick (2009) argumenterar för att ekonomisk tillväxt har en 

internationellt hegemonisk ställning, vilket denna studie bidrar till att bekräfta genom att 

åskådliggöra att den neoklassiska ekonomin är den avgörande faktorn även på lokal nivå. 

Miljöprogrammet vittnar emellertid om att diskursen om ekologisk modernisering finns 

närvarande. Som Hajer (2005) och Olsson (2005) beskriver så är den ekologiska 

moderniseringen en diskurs som vill att både ekonomin och ekologin ska beaktas, vilket 

miljöprogrammet ger uttryck för genom understryka att satsningar på ekologin kommer att ge 

vinster för ekonomin. Således åskådliggör miljömålsprogrammet att ekologisk modernisering 

(Hayer 2005; Olsson 2005) till viss del finns närvarande i Lekeberg. Det framgår emellertid 

tydligt att diskursen inte finns förankrad i hela kommunorganisationen.  

Angående dynamisk utvecklingsteori så angavs det i Lekebergs miljömålsprogram (2010) att 

de nationella miljömålen hade anpassats till de lokala förhållandena i Lekeberg. Detta skulle 
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potentiellt kunna tala för att ett mer dynamiskt angreppssätt hade använts vid framtagandet av 

målen. Enligt dynamisk utvecklingsteori som Leach et al. (2010) redogör för så ska 

alternativa utvecklings- och förhållningssätt diskuteras och överläggas kring då beslut ska tas. 

Detta inbjöd inte miljömålssystemet till från en nationell nivå och alternativa 

utvecklingsdiskurser har således inte kunnat ha en större roll i miljömålssystemet. Redan 1999 

avgjorde den nationella politiken vilka mål som skulle finnas i relation till miljön och vilken 

miljökvalitet som skulle finnas 2020. Som Leach et al. (2010) redogör för så spelar ofta 

intressen, makt och politik en stor roll kring vilken utveckling som arbetas för. Enligt den 

analysen bör miljömålssystemet främst anses vara en spegling av den nationella politikens 

intressen. Då somliga mål i systemet även härrör från internationell nivå så finns det en 

omfattande distans mellan den politiska nivå där målen framtogs och den lokalpolitiska nivå 

där målen ska verkställas. Som dynamisk utvecklingsteori beskriver så finns det ofta ett glapp 

mellan universallösningar och det lokala sammanhanget. Detta eftersom att det finns en 

mångfald av lokala kontexter som är utformade på olika vis. För att lösa exempelvis 

miljöproblematiken så kan således inte en standardlösning appliceras på samtliga platser, utan 

det måste istället finnas en mångfald av strategier för problemlösning. Dessa strategier bör 

dock vara framtagna i relation till den lokala kontext där de ska appliceras. Eftersom bl.a. 

SKL (2007; 2012) visar på hur mindre svenska kommuner gemensamt upplever 

miljömålssystemet som en stor utmaning, så kanske den dynamiska utvecklingsteorin skulle 

kunna erbjuda insikt kring varför miljömålssystemet inte fungerar optimalt. Detta dels för att 

det finns en diskrepans mellan den politiska nivå där målen framtagits och den lokala 

kontexten där de ska uppfyllas, och dels eftersom systemet inte gör skillnad på de skilda 

förutsättningar som finns i Sveriges kommuner.  

När miljömålssystemet antogs 1999 så definierades inte hur miljömålen skulle uppfyllas, utan 

enbart vad som skulle uppnås (Miljömål 2014). Eftersom att svenska kommuner har varit 

varse om miljömålssystemet sedan länge, så finns det onekligen brister i hur systemet 

handhavits då Naturvårdsverket (2013) bedömer att enbart två av målen kan nås tills 2020. 

Denna studie visar hur dynamisk utvecklingsteori kan bidra till en del av förståelsen kring 

varför miljömålssystemet utgör en utmaning men fallstudiens resultat visar även på att 

organisatoriska och värderingsmässiga faktorer spelar in.  

I miljöprogrammet (Lekebergs kommun 2010) betonades det hur det fanns ett delat 

miljöansvar och att det krävdes engagemang från hela samhället och kommunorganisationen 

för att uppfylla målen. För att skapa engagemanget angav programmet hur kunskap och 

medvetenhet var essentiellt och bland programmets åtgärder var informationsspridning och 

samverkan centrala åtgärdsmetoder. Ett problem med Lekebergs fokus på samverkansåtgärder 

och informationsspridning är att dessa åtgärder kan vara diffusa och svårutvärderade, vilket 

skulle kunna förklara 2013 års bristfälliga miljöredovisning (se avsnitt 4.1.4). En annan 

problematik med de valda åtgärdsmetoderna är att ansvaret för att uppfylla miljömålen till 

viss del lämnas över till allmänheten och externa aktörer, istället för att Lekebergs kommun 

axlar rollen som en miljömässig föregångare.  

Som dokumentanalysen av Lekebergs miljömålsprogram (2010) vittnat om så har de miljömål 

som berört tätortsmiljön prioriterats i kommunen, tillsammans med åtgärder för vatten och 
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energi. Som beskrivits så var det ett återkommande tema i programmet att Lekeberg hade ett 

fokus på åtgärder som berörde samverkan och informationssatsningar, där effekten av 

åtgärderna rimligen blev svårare att läsa av. Åtminstone ifall informationsåtgärder exempelvis 

jämförs med en kommunal policy om att öka antalet miljöbilar i kommunal regi. Lekebergs 

fokus på upprättandet av vattenskyddszoner och restaurering av vattendrag bör ses som ett 

undantag från programmets fokus på samverkan och information. Det bör dock betonas att 

Länsstyrelsen redan hade ett pågående arbete kring Lekebergs vattenmiljöer som kommunen 

fick delta i när miljöprogrammet antogs. Möjligen är det följaktligen rimligt att konkludera att 

det finns kommunala utmaningar med att ensamt anta åtgärder som är av en mer ekologisk 

eller obligatorisk karaktär, där arbetet berör konkreta åtgärder och insatser. Den årliga 

redovisningen (2014d) verkar även bekräfta denna slutsats genom att visa på hur lite konkreta 

åtgärder verkar ha genomförts där kommunen agerat helt på eget bevåg. Detta skildrar hur 

kommunens miljöarbete och den ekologiska dimensionen har ett begränsade mandat, vilket 

rimligen är ett resultat av att det visats att den ekonomiska tillväxten är hegemonisk även i 

Lekeberg. Som Håkanssons (2006) och Lundströms (2010) forskning betonar så kan 

organisatoriska faktorer i form av brister i den interna kommunikationen, 

kompetensöverföringen och processledningen även användas för att förklara Lekeberg 

miljömålssvårigheter. Detta kommer diskussionen emellertid att återkomma till.  

Förutom myndighetssamarbetena kring ekologin så var de flesta åtgärderna fokuserade kring 

energiomställning och effektivisering i miljöprogrammet (Lekebergs kommun 2010). Ett 

fokus på energiomställning bör ses som ett uppsökande av en win-win situation, som den 

förspråkas om enligt diskursen om ekologisk moderniseringen som Olsson (2005) beskriver. 

Detta eftersom bl.a. minskad energianvändning och effektivisering bidrar till en bättre 

ekonomi hos privata hushåll och fastighetsägare. Det uppstår således en mervärdessituation 

mellan ekologi och ekonomi eftersom att det finns ekonomiska incitament för att bejaka 

ekologin. Användandet av ekonomiska incitament förekommer i fler planer. Bland annat i 

översiktsplansfördjupningen för VINNA-området (Örebro kommun 2012) så redogörs det för 

hur succesivt ökande bensinpriser kan komma att bli ett ekonomiskt incitament, som gör att 

medborgarna väljer att ställa bilen och resa med kollektivtrafiken. Detta påvisar hur diskursen 

om ekologisk modernisering (Hayer 2005) finns etablerad även utanför Lekebergs 

miljöprogram (2010). Som beskrivits i relation till miljömålsprogrammet (Lekebergs kommun 

2010) så tenderar Lekeberg att undvika att axla rollen som miljömässig föregångare. Detta 

tema återkommer även i planen för VINNA-området (Örebro kommun 2012), eftersom en 

ökad kollektivtrafik anses främjas av stigande bensinprinser. Samverkansåtgärder, 

informationssatsningar och höjda bensinpriser har alla gemensamt hur det förflyttar 

initiativtagande och ansvar från kommunen till andra aktörer. Närstudien om vindkraft (se 

närstudie avsnitt 4.2) påvisade samma fenomen genom att Lekeberg förhöll sig passiv och 

ålade andra aktörer att ta initiativ till exempelvis etablerandet av vindkraftsanläggningar. 

Detta trots miljöprogrammets (Lekebergs kommun 2010) fokus på energiåtgärder och trots att 

näringslivsprogrammet (Lekebergs kommun 2014c) skildrar företagare och 

näringslivsetableringar som önskvärt. Närstudien påvisade att vindkraft inte sågs som ett rent 

näringslivsärende och således omfattades det inte av näringslivsprogrammets 

etableringsentusiasm.  
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Förutom att närstudien om vindkraft bidrog till att bekräfta hur Lekeberg stundtals intog ett 

passivt förhållningssätt till miljöfrågor, så framkom det även att det fanns en hierarki bland 

miljömålen. Denna miljöhierarki bekräftade även Lekebergs miljömålsprogram (2010) och 

närstudien om Lanna/Hidinge, (Örebro kommun 2012) genom att visa på hur det fanns ett 

återkommande fokus på människans miljö och Lekebergs tätorter, istället för på mer perifera 

delar av kommunen. Beroendeskolan som summerats av De Vylder (2007) i teoriavsnittet, 

skulle likväl kunna nyttjas för att förstå hur det som är urbant eller tillväxtrelaterat alltid får 

företräde framför det miljömässiga eller det mer naturvårds- och landsbygdsorienterade. Ifall 

den förståelse som beroendeskolan bidrar med, appliceras på Lekeberg så skulle tillväxten och 

näringslivet kunna liknas vid kärnan. Ekologin i Lekeberg varierar däremot mellan att vara en 

periferi och en semi-periferi beroende på ifall diskursen om ekologisk modernisering går att 

tillämpa. För att utveckla detta resonemang så är det återkommande i studien hur det konstant 

sker en prioritering inom miljöområdet där de mer urbana och tätortsrelaterade målen får ett 

större utrymme, än de mål som berör exempelvis djur- eller landsbygdsmiljön. Att denna 

studie med stöd i Peet och Hartwicks (2009) resonemang, har påvisat att den neoklassiska 

ekonomin är närvarande i Lekeberg, bidrar till förklara hur denna hierarki skapas. Om tillväxt 

alltid är en överordnad ambition så får de ekologiska åtgärderna centreras till projekt och 

platser där effekten av dem kan mätas, som exempelvis energieffektivisering. Studien har 

påvisat hur diskursen om ekologisk modernisering (Hajer 2005) delvis finns närvarande men 

att den måste anpassa sig efter ekonomin och inte vice versa. Enbart med ett 

myndighetssamarbete tycks ekologins mandat vara tillräckligt omfattande för att främst 

ekologiska hänsynstagande kan legitimera ett projekt.  Hierarkin bland miljömålen och 

svårigheterna med att uppfylla vissa miljömål bör följaktligen ses som en skildring av att den 

neoklassiska ekonomin är den bakomliggande utvecklingsideologin i Lekeberg. Vilket Peet 

och Hartwick (2009) kritiskt skildrar som sant för de flesta samhällen i världen.   

Den bakomliggande utvecklingsideologin som kan urskiljas i Lekeberg bidrar till förståelsen 

kring varför mindre kommuner upplever miljömålssystemet som en utmaning men det kan 

inte anses vara den enda anledning till miljömålsproblematiken. Som den tidigare forskningen 

betonat (se avsnitt 2.1) och som diskussionen omnämnt, så visar studien även på hur det finns 

organisatoriska svårigheter. Som Charlie betonar så har interaktionen mellan politiken och 

förvaltningen kantats med somliga svårigheter i kommunen. Detta har resulterat i flummiga 

mål och en icke-fungerande målstyrning. Enligt Charlie blir effekter av detta att förvaltningen 

inte kan operationalisera de kommunala ambitionerna, vilket gör att de politiska besluten inte 

får genomslag. Att det finns en problematik med att de politiska målen i Lekeberg ska få 

genomslag uppenbaras i resultatkapitlet i denna studie. Exempelvis så ger inte 

strategidokumenten uttryck för samma utvecklingsvision och Sam betonar även att det anses 

vara upp till hen att skapa en hållbar utveckling i kommunen. Sam redogör även för hur det 

saknas ett utbrett stöd för miljöarbetet i samtliga förvaltningar, vilket innebär att det blir hens 

eget ansvar att väcka intresse för de miljöåtgärder som eventuellt genomförs. Som Charlie 

beskriver så är det inte upp till förvaltningen att besluta om vad som ska göras. Förvaltningens 

uppdrag är enbart att verkställa det som politiken beslutar om. Det finns således problem i 

Lekeberg med förståelsen kring vad som är och inte är förvaltningens uppdrag, vilket tycks 

vara ett problem som reproduceras genom bristande målstyrning och processledning.  
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Vid analys av strategidokumenten och under intervjun med Sam visar det sig hur det finns 

samma sektoriellt uppdelade ansvarsfördelning i kommunorganisationen och bristande 

kompetensöverföring, som Håkansson (2006) påvisar som ett generellt kommunalt problem. 

Det framgår i strategidokumenten, miljöredovisningen och i intervjuerna hur det saknas en 

dialog kring hur målen ska verkställas på ett förvaltningsövergripande sätt. Som Sam ger 

uttryck för så hoppas hen att kommunens stundande miljödiplomering ska bli den 

förankringsprocess som Lekebergs miljöarbete behöver för att ges ett brett kommunalt stöd. 

Detta påvisar sålunda att det finns en bristande processledning som Lundström (2010) menar 

är vanligt förekommande. I forskning av Hoff och Strobel (2013) så redovisades det att den 

kommunala storleken var en avgörande faktor för hur ambitiösa klimatplaner som hade 

upprättats i danska kommuner. Forskningen visade på hur de mest ambitiösa planerna fanns i 

större och effektiva kommuner, där ett stort antal tjänstemän hade arbetat med planen. Hoff 

och Strobel konkluderade att det var högst komplicerat för enbart en eller ett fåtal tjänstemän 

att arbeta med klimatplanen eftersom det var ett stort och tvärsektoriellt uppdrag. I intervjun 

med Sam framgick det att det var hens ansvar att arbeta med de nationella miljömålen, vilket 

bör anses vara ett svårt uppdrag då även de målen kräver tvärsektoriella insatser. Sam skulle 

dessutom arbeta med miljömålen i en kommunorganisation som präglas av idén om 

ekonomisk tillväxt och som bl.a. har brister i sin målstyrning, processledning och 

kompetensöverföring. Att Lekeberg har en bristfällig miljöredovisning (2014d) bör ses som 

ett resultat av samtliga av dessa faktorer. 

Som SKL (2007; 2012) redogjort för så har de mindre kommunerna i Sverige upprepade 

gånger angett att de har problem med miljömålsarbetet, vilket denna studie tills viss del bidrar 

till att förklara. Lekeberg är dels en mindre landsbygdskommun som står inför svårigheter 

med den befolkningstrend som Amcoff och Niedomysl (2011) beskriver. Dels så har 

Lekeberg även visat sig vara en kommun som har en likartad organisationsproblematik som 

tidigare forskning visat att flera svenska kommuner har i relation till miljö, energi och 

hållbarhet (se tidigare forskning, avsnitt 2.1). Samtidigt styrs kommunen primärt av det 

ansedda behovet av ekonomisk tillväxt, vilket har förklarats som det fenomen som präglar 

hela samhällssystem på en global nivå (Peet och Hartwick 2009). Som Bartholdsson (2011) 

nämner så är premisserna för ekonomiskt tillväxt ofta riktade mot mycket av de företeelser 

som miljömålen försöker stävja och således uppstår målkonflikter. Sällsamt uppmärksammar 

strategidokumenten som analyserats hur det faktiskt uppstår en intressekonflikt men studiens 

resultat visar på hur det är de tillväxtbejakande målen som får företräde i dessa outtalade 

konflikter. Genom detta diskussionskapitel har en diskussion först kring betydelsen av att 

utvecklingsplanen kan anses vara ett högst diffust dokument där tillväxt och hållbar 

utveckling ska samverka. Potentiellt vittnar den formuleringen om den problematik som 

mindre landsbygdskommuner som Lekeberg står inför i dagsläget. I ett optimalt scenario så 

prioriterar kommunen både den ekologiska och ekonomiska dimensionen, vilket anses bidra 

till balans och hållbar utveckling. Det framkommer dock hur det inte anses finnas en 

möjlighet till att ekologin ska få komma till uttryck i alla situationer, dels på grund av den 

bakomliggande utvecklingsideologin och dels på grund av de organisatoriska problem som 

diskuterats. Studiens resultat kan bidra till förståelsen kring vilka intressen som interagerar 

med mindre kommuners miljömålsarbete, vilket således förhindrar att miljömålen kommer 
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högt upp på kommunens agenda. Att urbaniseringstrenden gör sig påmind i många svenska 

kommuner som ligger på landsbygden, försvårar självfallet miljömålsarbetet ytterligare. Detta 

eftersom avfolkning ses som det primära hotet mot den ekonomiska tillväxten, vilket bland 

annat respondenten Vide betonar. Det är dock ohållbart att mindre landsbygdskommuner som 

Lekeberg anger befolkningen som den primära faktorn till att satsningar inte kan göras. I ett 

sådant scenario kommer det lokala miljömålsarbetet aldrig uppfyllas. Bristen på tillväxt i form 

av ekonomi eller befolkning kan inte heller anses legitimera att miljömålsarbetet inte har fått 

en bred kommunal förankring eller att kommunen har en väl utvecklad organisation kring 

miljöarbetet.   

Som beskrivit så identifieras få tecken till att en dynamisk utvecklingsteori skulle ha använts 

för att uppfylla det nationella miljömålssystemet. Under studien framkom det inte heller hur 

det fanns en alternativ problemlösningsdiskurs. Eftersom alternativa utvecklingsprocesser har 

kunnat spela en högst begränsad roll i miljömålssystemets historia, så menar dynamisk 

utvecklingsteori (Leach et al. 2010, Peet & Hartwick 2009) att det således finns lite 

kopplingar mellan utformandet av miljömålen och den lokala kontexten i mindre kommuner. 

Ett framtida användande av dynamisk utvecklingsteori skulle kunna bidra till att alternativa 

problemlösningsdiskurser överläggdes kring och att konventionella strategier samt ideologier 

kritiskt ifrågasattes. Detta för att avgöra hur exempelvis miljöproblematik skulle kunna 

avlösas på bästa sätt. Istället för att utveckling definieras på nationell nivå, så menar dynamisk 

utvecklingsteori att öppna och inkluderande policyprocesser bör finnas så att en åtråvärd 

utveckling får definieras i den lokala kontexten av ett större antal personer.  
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6. Slutsatser  
Generella slutsatser som kunde konkluderas i denna studie berörde främst hur ekonomisk 

tillväxt hade en hegemonisk ställning. Tanken om att ekonomin skulle utvecklas visades vara 

den bakomliggande utvecklingsideologin som styrde vilka kommunala beslut och 

prioriteringar som gjordes i den kommunala verksamheten. Ett resultat av att ekonomisk 

tillväxt var styrande uppenbarade sig genom att studien kunde påvisa hur tillväxtbejakande 

mål alltid gavs företräde framför exempelvis naturkonserverande mål, om det uppstod 

målkonflikter.   

Som fallet Lekeberg visade på så fanns det både ideologiska och organisatoriska faktorer som 

bidrog till att det kommunala miljöarbetet och miljömålsarbetet stötte på utmaningar. Bland 

de ideologiska faktorerna så var det främst den tillväxtorienterade utvecklingsdiskursen som 

begränsade miljöarbetets mandat. Denna fallstudie kunde emellertid belysa hur det även fanns 

organisatoriska faktorer som bidrog till att miljömålssystemet kringgärdades av en del 

motsättningar och problematik. Studien visade bland annat på att det fanns brister i 

kommunens målstyrning, processledning, kompetensöverföring och uppföljning, vilket gjorde 

att det fanns svårigheter med att uppfylla miljömålen.  

I studien så framkom det att diskursen om ekologisk modernisering fanns etablerad vid sidan 

av den dominerande tanken om ekonomisk tillväxt. Fallstudiens resultat kunde emellertid 

skildra att diskursen bara tillämpades om det inte kontrasterade ekonomiska ambitioner eller 

en tillväxtpotential. Den dynamiska utvecklingsteorin förekom däremot inte och alternativa 

utvecklingsdiskurser kunde inte identifieras, vilket ofrånkomligen bekräftade den ekonomiska 

tillväxtens hegemoniska ställning.  

I studien har det redogjorts för hur resultaten från denna fallstudie var av en mer generell 

karaktär. Studiens avsnitt om tidigare forskning och teoretiska perspektiv bidrog till att skapa 

en förståelse kring hur Lekeberg delade samma förutsättningar som många mindre svenska 

kommuner, vilket bidrar till att denna studies resultat kan användas för att förklara vad som 

utmanar miljömålssystemet i andra mindre kommuner likväl. Som studien redogör för så 

skulle ett breddande av den rådande problemlösningsdiskursen potentiellt kunna resultera i en 

mer dynamisk och lokalt anpassad utveckling, vilket eventuellt skulle kunna avhjälpa en del 

av problematiken med miljömålsarbetet.  
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BILAGA 1.  Intervjuguide  

 

Gemensamma frågeområden för samtliga respondenter: 

Frågeområde 1. Bakgrundinformation om respondenten 

Frågeområde 2. Yrket och arbetsuppgifterna   

Frågeområde 3. Aktuella ärenden och projekt inom kommunen och hens yrke  

Frågeområde 4. Kommunala målsättningar som berör respondentens arbete      

Frågeområde 5.  Respondentens makt att påverka                  

Specifika frågeområden beroende på respondent: 

Sam: 

Frågeområde 6. De nationella miljömålen 

Frågeområde 7. Möjligheter och hinder kring de kommunala målsättningarna  

Frågeområde 8. Generell utveckling 

Frågeområde 9.  Hållbar utveckling och krockande intressen  

Frågeområde 10.  Framtidsvisioner  

Charlie: 

Frågeområde 6. Näringsliv 

Frågeområde 7. Befolkningsutveckling  

Frågeområde 8. Generell utveckling  

Frågeområde 9. Hållbar utveckling och de nationella miljömålen  

Frågeområde 10. Krockande intressen  

Frågeområde 11. Framtidsvisioner  

Vide: 

Frågeområde 6. Kommunens ekonomiska läge  

Frågeområde 7. Befolkningsutveckling  

Frågeområde 8. Generell utveckling  

Frågeområde 9. Krockande intressen  

Frågeområde 10. Framtidsvision 

 

 


