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Abstract 
In Sweden, the municipalities play an important role in the transition towards sustainable 
development. The aim of this paper is to analyze municipal environmental work with a special 
focus on rural municipalities' prerequisites, by studying the opportunities and challenges that 
exist. To answer the purpose of the thesis, semi-structured qualitative interviews with seven 
respondents from six different municipalities have been carried out. The analysis distinguishes 
resources, knowledge, collaboration and politics as distinctive factors regarding the studied 
rural municipalities' conditions. The opportunities that the respondents see as most significant 
are collaborations with other municipalities and the rural municipalities' non-bureaucratic 
organizational structure, which promotes internal cooperation and fewer decision-making 
steps. The lack of financial resources is a challenge that has led to staff shortages, lack of time, 
and goal conflicts in the environmental work. The analysis shows that there is a need for 
changes in the current grant system because the rural municipalities do not always have the 
prerequisites required to apply or use the grants available. Political variations due to mandate 
periods have proved to be a challenge that affects the agenda setting and prioritization of 
environmental issues. As a result of the rural municipalities' conditions, the strategic 
environmental work suffers, which means that the environmental work in the studied rural 
municipalities gets a reactive nature rather than a strategic and preventive nature. Furthermore, 
the study shows that the conditions of the rural municipalities studied create challenges that 
outweigh created opportunities in the environmental work. 
  
Keywords: Challenges, conditions, environmental work, rural municipalities, opportunities 
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Sammanfattning  
I Sverige utgör kommunerna en viktig roll i omställningsarbetet mot en hållbar 
utveckling. Syftet med denna uppsats är att analysera kommunalt miljöarbete med ett särskilt 
fokus på landsbygdskommuners förutsättningar, genom att studera vilka möjligheter och 
utmaningar som finns. För att besvara uppsatsens syfte har semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer med sju respondenter från sex olika kommuner genomförts. Analysen urskiljer 
resurser, kunskap, samverkan och politik som utmärkande faktorer gällande de studerade 
landsbygdskommunernas förutsättningar. De möjligheter som respondenterna ansåg som mest 
betydande är samverkan med andra kommuner samt landsbygdskommunernas obyråkratiska 
organisationsstruktur, som främjar internt samarbete och färre beslutssteg. Bristen på 
ekonomiska resurser är en utmaning som har lett till personalbrist, tidsbrist och målkonflikter 
i miljöarbetet. Analysen visar att det finns behov av förändringar i dagens bidragsystem 
eftersom landsbygdskommunerna inte alltid har de förutsättningar som krävs för att söka eller 
nyttja de bidrag som finns. Politiska variationer till följd av mandatperioder har visat sig utgöra 
en utmaning som påverkar miljöfrågornas agendasättande och prioritering. Till följd av 
landsbygdskommunernas förutsättningar blir det strategiska miljöarbetet lidande, vilket gör att 
miljöarbetet i de studerade landsbygdskommunerna får en reaktiv karaktär snarare än en 
strategisk och förebyggande karaktär. Vidare visar studien att de studerade 
landsbygdskommunernas förutsättningar utgör större utmaningar än vad de skapar möjligheter 
i miljöarbetet.  
 
Nyckelord: Miljöarbete, landsbygdskommuner, möjligheter, utmaningar, förutsättningar  
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1. Inledning  
Samhället präglas idag av globala och lokala miljöproblem. För att åtgärda detta krävs stora 
insatser på så väl global nivå som nationell, regional och lokal (Lenhart, den Exter & Kern, 
2014). Sveriges riksdag har satt upp det övergripande Generationsmålet som är ett 
inriktningsmål för miljöpolitiken och vägleder miljöarbetet på samhällets alla nivåer. Målet 
innebär att inom en generation ska de förutsättningar som krävs för att lösa miljöproblemen 
finnas på plats (Naturvårdsverket, 2018). Sveriges riksdag, regering och kommuner innehar ett 
stort ansvar för den samhällsomställning som behövs. De kan visa riktning och besluta om de 
styrmedel som krävs för att ställa om till ett hållbart samhälle (Sverigesmiljömål, 2018). I 
Sverige utgör kommunerna viktiga aktörer i omställningsarbetet mot en hållbar utveckling 
(Roth, Larsson & Hult, 2017). Det har skett en förändring gällande kommunernas uppdrag, då 
de tidigare betraktades mer som leverantörer av tjänster som avfallshantering och andra 
välfärdstjänster. Idag agerar kommuner också som ledare inom miljö- och hållbarhetsfrågor 
(Burch, 2009). Alla Sveriges kommuner har samma uppdrag men olika förutsättningar att ta 
sig an dessa uppdrag (SKL, 2019).  
 
För att kommunerna ska kunna utföra sina uppdrag behöver de vara ekonomiskt bärkraftiga för 
att klara av att bidra med en god kommunal service och inbringa ett varierat näringsliv. Detta 
var tanken med kommunblockreformen som etablerades 1974 och som gick ut på att varje 
kommun skulle ha minst 8000 invånare, för att kunna utföra det kommunala arbetet 
(Erlingsson, Syssner & Ödalen, 2015). Idag har 47 kommuner i Sverige färre än 8000 invånare 
(SCB 2018). En minskning av invånarantal i kommunerna beror till viss del på att många 
svenskar väljer att flytta från landsbygden till storstadsregionerna. Denna trend beräknas 
fortsätta framöver, vilket skulle kunna innebära en ökning i antalet små kommuner i framtiden. 
Till följd av urbaniseringen har flera landsbygdskommuner fått förändrade förutsättningar 
(Erlingsson, Syssner & Ödalen, 2015). Oavsett var landsbygden finns så har den vissa 
förutsättningar som skiljer den från staden (Jordbruksverket, 2013). Särskilda utmaningar som 
befolkningstäthet och försörjning drabbar landsbygden i olika grad (Hansen, 2008). Både 
effekter av och orsaker till ett miljöproblem kan skilja mellan stad och landsbygd 
(Jordbruksverket, 2013). 
 
Det finns förhållandevis lite forskning om hur landsbygden konstrueras och hur utmaningarna 
ska mötas, särskilt i jämförelse med staden och det urbana (Forskningsrådet Formas, 2008). 
Vidare anser Jordbruksverket (2013) att det finns ett behov av fler miljövetenskapliga studier 
ur ett landsbygdsperspektiv eftersom landsbygdskommuner står inför särskilda utmaningar. Vi 
vill med denna uppsats synliggöra landsbygdskommunernas förutsättningar till att bedriva ett 
miljöarbete, detta för att skapa en ökad förståelse för landsbygdens förutsättningar. En 
anledning till att det finns ett behov av att utöka kunskapen om och förståelsen för landsbygden 
ur ett miljöperspektiv kan vara att alla aktörer inte ser nyttan med att koppla samman miljö- 
och landsbygdsfrågan (Jordbruksverket, 2013b). Det har visat sig att många studier istället 
fokuserar på det mest fruktbara som det nationella eller globala perspektivet, en viss bransch, 
djur, växtart eller förorening kopplat till miljöfrågan (Ibid). Det finns några tidigare studier 
kopplat till miljömålsarbetet i mindre kommuner men inte några med ett större fokus på 
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miljöarbetet i landsbygdskommuner. Vår avsikt är att bidra till att fylla denna kunskapslucka 
genom att studera landsbygdskommuners förutsättningar i miljöarbetet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera kommunalt miljöarbete med ett särskilt fokus på 
landsbygdskommuners förutsättningar. Detta görs genom att studera tjänstepersoners 
erfarenheter och åsikter med fokus på miljöarbetets möjligheter och utmaningar. 
Frågeställningarna för studiens syfte är:  
 

• Vilka möjligheter och utmaningar anser tjänstepersonerna finns i miljöarbetet i 
kommunen? 

• Finns det likheter och skillnader i nämnda möjligheter och utmaningar mellan 
landsbygdskommunerna? 
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3. Landsbygdskommuner, kommunalt miljöarbete och tidigare 
forskning  
3.1 Landsbygdskommuner   
I Sverige finns det 290 kommuner. Tillväxtverket (2018) gör en indelning av Sveriges 
kommuner som omfattar tre kommuntyper; storstadskommuner (29 stycken), täta kommuner 
(131 stycken) och landsbygdskommuner (130 stycken). Definitionen av vad som utgör en 
landsbygdskommun är att minst 50 procent av befolkningen i kommunen bor i rurala områden 
(Tillväxtverket, 2018). Regeringens mest grundläggande utgångspunkt anses vara att 
landsbygden ska ha samma förutsättning till att utvecklas som andra delar av landet. De som 
arbetar och bor på landsbygden ska ges likvärdiga förutsättningar till ett gott liv som andra. 
Landsbygden kan erbjuda många lösningar kopplat till framtidens utmaningar, inte minst inom 
klimatpolitiken, men då behövs det förutsättningar för att kunna verka samt bo där (Regeringen, 
2017).   
 
Gemensamt för samtliga landsbygdskommuner i studien är att 50 procent av befolkningen i 
kommunen bor i rurala områden (Tillväxtverket, 2018). Däremot skiljer sig 
landsbygdskommunerna åt vad gäller grundförutsättningar såsom geografiskt läge, 
befolkningsmängd samt minskande eller ökande befolkning. Nedan presenteras dessa 
förutsättningar för de landsbygdskommuner som inkluderats i studien.  
 
Tabell 1. Visar kommunnamn, folkmängd, folkökning och län över studerade kommuner (SCB, 2018). 

 

 
3.2 Kommunalt miljöarbete och kommuners roll   
Kommunerna är viktiga aktörer i omställningen till ett hållbart samhälle. Miljöarbetet på 
kommunal nivå är i hög utsträckning styrt av kommunala politiska beslut och dagligt arbete 
hos kommunala tjänstemän (Roth, Larsson & Hult, 2017). Det kommunala miljöarbetet 
behöver drivas både underifrån och uppifrån för att vara välfungerande. Med uppifrån initiativ 
så är betydelsen av tydligt politiskt ledarskap och signaler stort. Det nationella ledarskapet ger 
förutsättningar för kommunerna att stärka hållbarhetsarbetet med hjälp av styrmedel samt en 
ur miljösynpunkt konsekvent politik (Naturvårdsverket, 2007). Kommunalt miljöarbete kräver 
internationella och nationella strategier. Det lokala miljöarbetet är omfattande och därför är det 
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viktigt att poängtera att det inte är möjligt att lösa allt på lokal nivå (Naturvårdsverket, 2007). 
Gällande kommunernas roll så är den viktig eftersom de bland annat ansvarar för 
samhällsplaneringen och utvecklingen av lokala klimatstrategier (Montin, 2007). Enligt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2019a) innehar kommunerna också ett stort 
miljöansvar inom till exempel miljö- och hälsoskydd, renhållning, avfallshantering samt vatten 
och avlopp.  
 
Kommunalt miljöarbete kan i stora drag delas in i lagstyrt tillsynsarbete och “frivilligt” 
miljöarbete. Det lagstyrda tillsynsarbetet enligt Miljöbalken (1998:808) måste samtliga 
kommuner utföra och uppfylla till följd av sitt myndighetsuppdrag. Det frivilliga strategiska 
miljöarbetet, såsom klimatanpassning och energieffektivisering, är inte styrt och kontrollerat 
på samma sätt som det operativa tillsynsarbetet. Därför är det operativa tillsynsarbetet till stor 
del strukturerat på liknande sätt i kommunerna eftersom det är lagstyrt, medan det frivilliga 
miljöstrategiska arbetet kan se väldigt olika ut. Detta till följd av kommunernas skilda 
förutsättningar som resurser, stöd och vilja (Hållbarhetsstrateg, Mjölby kommun, 2019).  
 
Kommunerna måste följa de riktlinjer som riksdagen och regeringen beslutat om men har 
utöver det kommunalt självstyre. Denna princip är inskriven i regeringsformen och ger 
kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt från invånarna för att kunna 
finansiera sina uppgifter (SKL, 2019b). Kommunalskatten är kommunernas största 
inkomstkälla och utgör cirka 70 procent av kommunens inkomster. Till följd av det kommunala 
självstyret får kommunen själv bestämma hur stor kommunalskatten ska vara och hur denna 
inkomst ska fördelas mellan verksamheterna. Däremot bestämmer staten vad kommuner får ta 
ut skatt på. Kommunen får också ta betalt för en del tjänster för att kunna finansiera sina 
uppdrag (Ibid). 
 
3.3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring utmaningar, möjligheter, 
implementeringsmisslyckanden och mindre kommuners förutsättningar som kan kopplas till 
kommunalt miljöarbete i landsbygdskommuner. Artiklarna som använts är peer review 
granskade, men på grund av att få studier specifikt behandlar landsbygdskommuners 
miljöarbete i Sverige, har vi valt att komplettera den vetenskapliga litteraturen med så kallad 
“grå litteratur” från till exempel Jordbruksverket, Naturvårdsverket och SKL. I avsnittet 
sammanfattas även studiens vetenskapliga förankring.   
  
Tidigare forskning har visat att små kommuner (främst landsbygdskommuner) ofta saknar 
tekniska resurser och/eller kunskaper för att engagera sig i en innovativ planering (Berke & 
Conroy, 2000). En utmaning som kommunerna ofta står inför är att de oftast inte kan prioritera 
det långsiktiga planeringsarbetet, eftersom det omedelbara behöver prioriteras först (Measham 
et al, 2011). En otydlig nationell vägledning kan negativt påverka den lokala styrningen men 
det är kommunernas egen kapacitet som påverkar hur hög den negativa påverkan blir. För att 
det kommunala arbetet ska fungera effektivt så förespråkas en balans mellan nationella och 
lokala initiativ och meningen är att den nationella vägledningen bör stödja det lokala (Mimura 
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et al. 2014). Särskilda utmaningar som befolkningstäthet och försörjningsmöjligheter drabbar 
landsbygden i olika grad. Statliga stöd har visat sig spela en stor roll för landsbygdens 
möjligheter att klara av sin försörjning. Sveriges regelverk är det samma över hela landet men 
tillämpas på olika sätt beroende på den lokala kulturen, vilket i sig kan bli problematiskt för 
kommunerna (Hansen, 2008). 
 
En undersökning gjord av SKL (2012) visade att Sveriges mindre kommuner som har ett 
invånarantal under 20 000 hade större utmaningar i miljöarbetet, gällande framförallt 
ekonomiska resurser och tillgången till egen kompetens (SKL, 2012). Crabbé och Robin (2006) 
skriver att små kommuner ofta har otillräckligt med kompetens inom kommunen vilket gör att 
behovet av externa konsulter är stort. Det anses även enligt Lisaboa, Heller och Silveria (2013) 
vara svårt att hitta rätt kompetens i en liten stad. SKL (2012) har kommit fram till att 60 procent 
av kommunerna som har färre än 20 000 invånare ansåg att bristande resurser utgör ett stort 
hinder i arbetet med miljömålen (SKL, 2012). Men genom att ingå en så kallad 
mellankommunal samverkan, kan mindre kommuner använda både ekonomiska och 
administrativa resurser mer effektivt (Erlingsson, Syssner & Ödalen, 2015). SKL:s 
undersökning visade även att miljöfrågans politiska prioritet var kopplad till kommunens 
storlek, där mindre än 30% av kommunerna ansåg att miljömålen i hög utsträckning har satt 
miljöfrågorna högre på den politiska agendan (SKL, 2012).  
 
Tidigare forskning visar att implementeringsmisslyckanden inom miljöpolitikens arbete med 
hållbar utveckling beror främst på informativa (Archie, Dilling, Milford & Pampel, 2014), 
ekonomiska, politiska och kommunikativa orsaker, där ekonomiska faktorer var den största 
bakomliggande orsaken (Howes et al, 2017). SKL (2012) menar att en viktig förutsättning för 
små kommuners utvecklingsarbete är erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad. Att lära av 
andra kommuner som har liknande förutsättningar, utgör störst möjlighet till förbättring av 
miljömålsarbetet (SKL, 2012). Andra orsaker till oförmågan att uppnå miljömässig hållbarhet 
är målkonflikter mellan miljöpolitiska intressen och ekonomisk utveckling, bristande 
incitament till att genomföra miljöpolicyn samt misslyckanden med att kommunicera ut 
miljömålen till viktiga intressenter (Howes et al, 2017). Tidigare forskning visar även att det 
är utmanande för kommuner att integrera klimatstrategier i hela förvaltningen, samtidigt som 
politik och ekonomi påverkar möjligheten att bibehålla klimatfrågorna på kommunens agenda 
(Lenhart, den Exter & Kern, 2014). 
 
Tidigare forskning om kommunal planering indikerar att mindre kommuner bidrar relativt lite 
till hållbarhetsinsatser jämfört med större kommuner (Conroy & Iqbal 2009; Homsy & Warner 
2014; Lubell, Feiock & Handy 2009). Antalet antagna politiska riktlinjer som främjar 
hållbarhet i den fysiska planeringen i kommunerna i Maine (USA) varierar. I mindre 
kommuner antogs de politiska program som var mest relevanta för kommunen. Kommuner 
med stort intresse för miljö och hög ekonomisk tillväxt var mer benägna än andra att arbeta 
med hållbarhetsfrågor (Levesque, Bell & Calhoun, 2016). Det har visat sig att planerare som 
arbetar i kommuner som styrs av stadsmöten ställs inför fler hinder. Men å andra sidan kan 
deras chanser till att främja hållbarhetsarbetet lyckas genom att de lättare kan engagera 
allmänheten (Ibid).  
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Kommuners prioritet gällande klimat- och miljöfrågor varierar. Enligt Measham el al (2011) 
ägnar kommunerna liten uppmärksamhet till både klimatanpassning och begräsningen av 
växthusgasutsläpp i den lokala miljöplaneringen. Det finns uppsatta mål men vägen dit är inte 
tydlig nog från det politiska hållet, vilket frustrerar tjänstepersoner (Measham et al, 2011; 
Howes et al, 2017; Sevä & Jagers, 2013). I Sverige har samtliga kommuner samma uppdrag 
men olika förutsättningar att ta sig an dessa uppdrag, beroende på geografiskt läge, 
kommunstorlek, invånarantal och näringslivsstruktur. Mindre kommuner hävdar att de inte har 
möjlighet att i praktiken prioritera annat miljöarbete utöver tillsynsarbetet enligt miljöbalken, 
vilket större kommuner med andra förutsättningar anses ha (SKL, 2012). Tidigare forskning 
har studerat vilka svårigheter som existerar i kommuners arbete med klimatåtgärder. Konflikter 
på politisk nivå, otillräckligt politiskt ledarskap, invånarnas ovilja till att förändras och 
saknaden av en långsiktig strategisk plan visade sig vara det som utgjorde de största 
svårigheterna i kommunernas arbete med klimatåtgärder (Burch, 2009). Tidigare forskning 
visar att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan uppstå i alla typer av kommuner. Ännu finns 
det inte bevis för att befolkningsstorlek och andra socioekonomiska indikatorer skulle vara 
avgörande för ett aktivt hållbarhetsarbete. Å andra sidan leder inte detta till att det är oviktigt 
att studera skillnaderna. Kommuntyp har visat sig vara viktigt angående möjligheten för att 
ekonomiskt kunna stödja hållbarhetsarbetet (Naturvårdsverket, 2007). 
 
Levesque, Bell och Calhoun (2016) nämner flera praktiska implikationer i sin forskning om 
planerare som strävar efter att uppnå hållbarhet i mindre kommuner. Det finns åtgärder för att 
underlätta i kommuners hållbarhetsarbete genom att statsregeringen anställer professionella 
planerare som delas mellan kommuner. Vidare anses samverkan, nätverk och volontärer kunna 
fylla småkommuners kapacitetsluckor och utöka hållbarhetsarbetets möjligheter (Levesque, 
Bell & Calhoun, 2016). Det är även vanligt att kommuner börjar samverka med andra 
kommuner till följd av bristande kunskap eller bristande resurser (Simenova & van der Valk, 
2009). Klimatanpassning som delvis är en del av miljöarbetet har visat sig mest effektivt på en 
lokal nivå eftersom behoven skiljer sig åt beroende på var i landet eller världen det gäller 
(Measham et al, 2011). 
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4. Metod  
Detta kapitel redogör för de kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuerna och 
tematiseringen som utgör studiens metod. Kapitlet motiverar urval av intervjupersoner samt 
geografiskt val av kommuner. Vidare beskrivs studiens framtagna intervjuguide, intervjuns 
genomförande samt bearbetning och analys av det empiriska materialet. Reliabilitet och 
validitet diskuteras och slutligen görs ett etiskt ställningstagande.  
 
Ett induktivt förhållningssätt har tillämpats, då analysen inte avser att pröva en viss teori utan 
snarare grundas i det empiriska materialet. Vid forskning som är under framväxande lämpar 
sig en induktiv metod, då det empiriska materialet är grundande istället för teoritestande 
(Grønmo & Winqvist 2006). Genom att använda tidigare studier för att diskutera resultatens 
trovärdighet blir det till viss del möjligt att nå en analytisk generalisering och därmed få en 
djupare förståelse för forskningsfrågorna (Patel & Davidson 2003).  
 
4.1 Kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju  
För att uppnå studiens syfte har undersökningen baserats på kvalitativa metoder, i form av 
semistrukturerade intervjuer. Då syftet är att studera kommunala tjänstepersoners erfarenheter 
och åsikter om miljöarbetets utmaningar och möjligheter i landsbygdskommuner, valdes metod 
baserat på det. Enligt Trost (2010) och Dalen (2015) studeras personliga åsikter och 
erfarenheter bäst genom kvalitativa intervjuer än genom kvantitativa metoder som exempelvis 
enkäter. Kvalitativa intervjuer ger fördelar för hur ett svar ges gällande känslor, tonlägen och 
pauser som ett skriftligt svar inte kan ge.  
 
Tanken var att genomföra intervjuerna individuellt, vilket utifrån studiens syfte ansågs viktigt. 
Detta då individuella intervjuer ger en fördjupad förståelse för individspecifika perspektiv i 
forskningsfrågan, till skillnad från gruppintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Gruppintervjuer riskerar även att påverka respondenternas svar, då gruppens interaktion kan 
bidra till annorlunda yttranden än om respondenterna intervjuats enskilt (Trost 2010). Vid 
individuella intervjuer kan därmed respondenternas svar baseras på individens egna 
erfarenheter, åsikter och beskrivningar utan att påverkas av andra medverkande i studien. Detta 
blir av stor vikt då syftet är att studera tjänstepersonernas egna erfarenheter och åsikter om 
miljöarbetet. Under urvalet önskade dock en av respondenterna att genomföra intervjun 
tillsammans med kommunens miljöchef, då respondenten var nyanställd och önskade extra 
stöd under intervjun. Respondentens deltagande ansågs viktigt och därför valde vi att vara 
tillmötesgående. Vi var under intervjun noga med att båda svarade på frågorna, för att öka 
chansen till att ta del av de båda respondenternas erfarenheter.  
  
Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom de är lättare att genomföra 
under en begränsad tid i jämförelse med öppna intervjuer (Bell, 2016). Men även för att det ger 
forskaren möjlighet att klargöra, utveckla och fördjupa svaren genom att aktivt ställa 
följdfrågor vilket inte är möjligt vid val av enkätundersökning (May, 2011; Bell, 2016).  
Semistrukturerade intervjuer gav också möjligheten att få svar på frågor som inte tagits upp i 
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intervjuguiden, men som under intervjun visat sig viktiga för studien och som vid en fullt 
strukturerad intervju hade kunnat förbisetts (Lantz, 2007). 
 
Det empiriska materialet har samlats in genom telefonintervjuer, på grund av uppsatsens 
tidsram och kommunernas avstånd. Telefonintervjuer är snabba och praktiska och därmed 
kostnadseffektiva menar Krag Jackobsen (2011). I flera fall går det inte att säga att en intervju 
öga mot öga är bättre än en telefonintervju, men det är viktigt att vara medveten om att 
forskaren under en telefonintervju går miste om kroppsspråk som kan indikera något utöver 
vad som sägs (Krag Jackobsen, 2011).  
  
4.2 Val av kommuner och respondenter 
Studien är avgränsad till att studera landsbygdskommuner och avgränsningen har gjorts utifrån 
Tillväxtverkets (2018) definition av vad som klassas som en landsbygdskommun. Det finns 
totalt 130 landsbygdskommuner i Sverige och 30 av dessa kommuner valdes slumpmässigt ut 
från Tillväxtverkets lista och kontaktades. De sex kommuner som besvarade intervjuförfrågan 
först valdes ut och de kommuner som har intervjuats är Mjölby, Flen, Vingåker, Hallsberg, 
Vansbro och Sydnärkes miljöförvaltning (Askersund, Laxå och Lekeberg kommun ingår). Då 
syftet är att kartlägga förutsättningarna för landsbygdskommuners miljöarbete utgjorde inte det 
geografiska läget, befolkningsmängden eller befolkningsförändringar kriterier vid urvalet. 
Kriteriet vid urvalet var endast att kommunen klassades som landsbygdskommun.  
 

 
Figur 1. Topografisk karta med gränser. Rosa markeringar illustrerar valda kommuner för studien 
(Lantmäteriet). 
 
Sex stycken intervjuer med sju tjänstepersoner har genomförts. Urvalet har gjorts utifrån att 
tjänstepersonerna ansågs sig ha kunskap om kommunens strategiska och övergripande 
miljöarbete. En förutsättning för urvalet var att tjänstepersonen skulle vara strateg, samordnare 
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eller chef, detta för att de personerna ansågs lämpligast för att uppfylla studiens syfte. Antalet 
intervjuer beror flera gånger på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). I vårt fall berodde 
antalet intervjuer främst på tidsramen för arbetet. Fler intervjuer skulle medföra en stor mängd 
material som skulle vara svårhanterligt att bearbeta inom den givna tidsramen. En intervju per 
kommun har genomförts (med undantag från en kommun där både miljöstrategen och 
miljöchefen deltog) då det visade sig att i de utvalda landsbygdskommunerna endast fanns en 
eller några få som hade en övergripande strategisk roll inom kommunens miljöarbete.  
 
Tabell 2. Tabellen visar respondenternas yrkesroll, kommun, förvaltning och intervjuns längd.  

 
 
4.3 Intervjuguide  
För de semistrukturerade intervjuerna har en gemensam intervjuguide använts som omfattar en 
rad frågor som har strukturerats efter teman (se bilaga 1). Målet med intervjun är att framkalla 
spontana beskrivningar som är baserade utifrån intervjupersonernas egen verklighet (Esaiasson 
et al, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Trost (2010) varnar för horror vacui (rädsla för 
tomrummet) vid utformningen av en intervjuguide. Det finns en tendens att vilja fråga mer än 
vad som är nödvändigt, vilket ofta skapar överflöd av material som försvårar analysen. Detta 
är något som vi haft i åtanke vid skapandet av intervjuguiden. Frågorna valdes noggrant ut med 
studiens syfte ständigt i åtanke. Guiden är till för att skapa en struktur och logisk ordning för 
intervjuaren. Vidare skriver Trost (2010) att det är bra att se över intervjuguiden efter de första 
intervjuerna för eventuella korrigeringar, något vi gjorde efter den första intervjun.  
 
Vi har tagit inspiration av Esaiasson et al (2012) tillvägagångsätt vid utformning av 
intervjuguiden. Intervjun började med ett antal uppvärmningsfrågor för att skapa en lättsam 
stämning. Nästa steg var de tematiska frågorna som har störst fokus i guiden, där 
intervjupersonen ges stort utrymme till att förmedla och utveckla egna tolkningar, 
uppfattningar och åsikter kring ämnet. För att få fram mer innehållsrika svar så knyter 
uppföljningsfrågorna an till de tematiska frågorna, dessa frågor skrivs inte ut lika tydligt utan 
uppkommer under intervjuns gång. De gånger vi kände att vi inte riktigt fick svar på vissa 
frågor, ställde vi framåt slutet dessa frågor igen (även kallat direkta frågor). Avslutningsvis 
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använde vi oss av tolkande frågor för att stämma av om de svar som uppfattats stämde överens 
med det respondenten sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi avslutade med att fråga om det var 
något intervjupersonen ville tillägga, något som Esaiasson et al (2012) rekommenderar.  
 
4.4 Genomförande av intervju  
Vi kontaktade inledningsvis ett urval av kommunerna via deras e-post och berättade om 
studiens syfte, vilka vi är och vilka vi sökte. I samband med bokningen av intervjuerna skickade 
vi även med några förberedelsefrågor till respondenterna. Vi började intervjun med att i 
samband med den nya dataskyddsförordningen fråga om tillåtelse att spela in samtalet, använda 
personens yrkesroll och arbetsplats, möjligheten att ta del av transkriberingen samt personens 
rätt att avbryta, enligt Bell (2016) och Dalens (2015) riktlinjer. Samtliga respondenter 
godkände inspelning och intervjuerna spelades in med våra datorer, vilket underlättade 
bearbetningen av materialet. Inspelning är fördelaktigt för att få med respondentens svar 
ordagrant, men det är viktigt att låta respondenten själv få besluta om ljudupptagning får 
användas (Jacobsen, 2017), då det utgör en personuppgift. En annan fördel med inspelning är 
att det inte behövs lika stort fokus på att anteckna under intervjun, vilket ofta kan störa det 
naturliga samtalet (Dalen, 2015). Under telefonintervjuerna fördes några få anteckningar för 
att inte riskera att vara helt utan anteckningar om inspelningen inte skulle fungera.  
 
En provintervju har genomförts för att testa intervjuguiden och oss som intervjuare, vilket 
enligt Dalen (2015) är nödvändigt. Provintervjun genomfördes med en tjänsteperson som hade 
en operativ roll i kommunen. Vi ansåg att yrkesrollen inte kunde svara övergripande för 
miljöarbetets olika delar, då svaren endast inkluderade tillsynsarbetet. Provintervjun ledde till 
att urvalet av respondenter avgränsades ytterligare och att vissa frågor i intervjuguiden 
korrigerades. Under intervjuerna närvarade vi båda och turades om att ställa frågor. Ur 
intervjuarens synvinkel kan det vara fördelaktigt att vara två som intervjuar eftersom det skapar 
en viss trygghet, särskilt om intervjupersonerna har ett bra samspel. Nackdelen kan däremot 
vara att det skapar ett visst maktövertag ur intervjupersonens synvinkel. En känsla av underläge 
kan förekomma (Trost, 2010). Intervjuerna genomfördes tillsammans då vi ansågs kunna 
komplettera varandra för att undvika att viktiga frågor glömdes bort eller att något viktigt 
förbisågs. Efter varje intervju skrevs spontana tankar ner som uppkom under intervjuns gång. 
Trost (2010) skriver om vikten av att föra anteckningar direkt efter genomförd intervju. Det 
kan vara något som inträffat under intervjun, preliminära tankar eller liknande.   
 
4.5 Bearbetning och analys av empiriskt material  
Bryman och Bell (2013) skriver att kvalitativa intervjuer kan skapa svårigheter vid analysering 
av materialet. Det empiriska materialet är ofta omfattande eftersom kvalitativa data innehåller 
mycket ord och material som kan vara tvetydligt och komplext (Saunders et al., 2012). 
Intervjuerna har transkriberats ordagrant, förutom stakningar och liknande. Tre intervjuer var 
har transkriberats och efteråt har vi noggrant läst igenom samtliga transkriberingar ett flertal 
gånger, för att se om transkriberingarna tolkats på liknande sätt. Detta gjordes innan vi började 
diskutera för att undvika att påverka varandras tolkningar, för att sedan jämföra våra tolkningar 
av det empiriska materialet (Jacobsen, 2017).  
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Det empiriska materialet har analyserats genom tematisering. Tematisering är en analysmetod 
som utvecklar materialet till ett antal analytiska teman. Detta bidrar till att uppdatera data till 
en högre analytisk nivå och sammanfatta det effektivt (Olsson, 2009). Med hjälp av 
färgkodning har vi sökt efter ord, åsikter och fraser som skapade flera teman. Kodningen 
gjordes först på egen hand innan tolkningarna jämfördes med varandra. Tematisering är enligt 
Hartman (2004) vanligtvis baserat på två delar, den första är kodning av data, som innebär att 
forskaren kategoriserar allt empiriskt material och väljer vad som är relevant. Den andra delen 
är tolkning av data där forskaren söker efter en mening i den data som blivit insamlad. Dessa 
två delar går vanligtvis in i varandra under tematiseringen (Hartman, 2004). Vi har utgått från 
två huvudteman, möjligheter och utmaningar som sedan har lett till ett antal underteman. Det 
empiriska materialet bearbetades tillsammans genom att vi plockade ut uttalanden som ansågs 
relevanta av respondenterna. Citat plockades ut för att sedan användas i analysen. På grund av 
studiens induktiva ansats har det empiriska materialet varit i fokus, därför har den tidigare 
forskningen tillsammans med annan relevant litteratur använts för att diskutera resultatet.  
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
I en kvalitativ studie är det svårare att säkerställa reliabilitet och validitet eftersom forskaren 
själv utgör både mätinstrument och tolkaren av resultatet (Larsson, 2005). Reliabilitet eller 
tillförlitlighet är ett mått på huruvida samma tillvägagångssätt ger samma resultat vid andra 
tillfällen under liknande omständigheter (Bell, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). För att 
försöka möjliggöra studiens reproducerbarhet av andra forskare vid andra tillfällen, beskrivs 
vårt tillvägagångsätt vid insamling av det empiriska materialet ingående. Likaså beskrivs 
bearbetningen och transkriberingen av materialet ingående för att möjliggöra att studien kan 
upprepas vid ett senare tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) kan det vara svårt att under transkriberingen avgöra var en mening slutar och var en ny 
tar vid. Det finns därför risk för att materialet tolkats olika under transkriberingen och därav 
oavsiktligt förändrar materialet. Genom att ge respondenterna möjligheten att läsa igenom sin 
transkriberade intervju har vi försökt undvika detta. Vi båda har även noggrant läst och tolkat 
det transkriberade materialet var för sig, i ett försök att stärka analysens tillförlitlighet 
(Jacobsen, 2017).  
 
Validitet eller giltighet är ett mått på huruvida vald metod undersöker det den är avsedd att 
undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden är därför vald för att på ett lämpligt sätt 
besvara studiens syfte, vilket har motiverats ovan. Då studien bygger på materialet från 
intervjuerna är det av stor vikt för validiteten att respondenternas uttalanden är utförliga och 
relevanta. För att säkerställa detta ställdes öppna frågor där respondenten hade stor möjlighet 
att på ett utvecklat och innehållsrikt sätt besvara intervjufrågorna. En del följdfrågor ställdes 
under intervjuerna för att fördjupa svaren och reda ut eventuella missförstånd. Vidare har vi 
försökt undvika ledande frågor i intervjuguiden för att stärka trovärdigheten i materialet och 
säkerställa validiteten (Larsen, 2009; Dalen, 2015). Det är viktigt att dessutom reflektera över 
att vårt resultat är trovärdigt utifrån det perspektiv vi har valt. Genom att vi använder tidigare 
studier som berör likartade frågor för att basera våra resonemang på, anser vi studiens resultat 
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vara trovärdigt. Vidare är det av stor vikt att ha i åtanke att i kvalitativa intervjuer står inte 
forskaren utanför studien när data samlas in. Det är med andra ord inte möjligt att vara helt 
objektiv när en intervju genomförs (DeLyser, Herbert, Aitken, Crang & McDowell, 2010). Det 
är också viktigt att komma ihåg att det inte endast är ett utbyte av information i intervjuer, utan 
också ett socialt utbyte som innehåller maktförhållanden (DeLyser et.al, 2010). Till sist är det 
svårt att tillämpa slutsatserna från intervjuerna på kommunerna som helhet och på 
landsbygdskommuner som helhet, särskilt med endast sex intervjuer.  
 
4.7 Etiskt ställningstagande 
Innan intervjuerna ägde rum fick samtliga informanter mail angående information om vilka vi 
är, studiens syfte, vad materialet ska används till och några samtalsområden som förberedelse 
till intervjun. Det är viktigt att respondenterna är väl medvetna och informerade om vad deras 
deltagande i studien innebär (Kvale & Brinkmann, 2014; Bell, 2016). Respondenterna fick 
möjlighet att vara anonyma, men ingen valde att vara anonym utan kommer i studien att tilltalas 
vid sin yrkesroll.  
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5. Analys  
I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material under ett antal teman. Varje tema 
baseras på vår analys av vad respondenterna lyft fram som kritiska utmaningar eller betydande 
möjligheter i miljöarbetet på landsbygden. Under analysprocessen har intervjumaterialet satts 
i relation till liknande forskning och litteratur inom området för att fördjupa det empiriska 
materialet ytterligare samt återkoppla till studiens syfte och frågeställningar. Svaren från de två 
respondenterna från Flens kommun har behandlats ihop (respondenterna från Flen) när de 
delade samma åsikt.  
 
5.1 Organisationsstruktur 
5.1.1 Tjänstepersonernas organisatoriska placering 
Studiens kommuner har varierande organisationsstrukturer gällande var i organisationen 
respondenten är placerad. Organisationens uppbyggnad kan enligt Burch (2010) påverka hur 
stor kapacitet som finns för att implementera miljöpolitik. Till exempel kan 
organisationsstrukturen antingen möjliggöra eller hindra omvandlingen av kommunens 
kapacitet till handling (Burch, 2010).  
 
Miljöstrateg 1, Hållbarhetsstrategen och Miljö- och folkhälsosamordnaren sitter på den 
övergripande förvaltningen närmst kommunstyrelsen. De tre respondenterna ansåg placeringen 
som positiv, då det underlättar miljöfrågans strategiska förankring hos högsta ledningen i och 
med att rollen inte är låst i en specifik förvaltning. Liknande resonemang förs av Lenhart, den 
Exter och Kern (2014) som menar att när en miljökoordinator har en högre och mer central 
position i organisationen ges större inverkan och bättre förbindelser, särskilt med ledningen, 
för att lättare förankra miljöstrategier. De respondenter som sitter centralt i organisationen 
menar att de lättare kan komma in och arbeta i andra förvaltningar. Miljö- och 
folkhälsosamordnaren tror att ”risken med att man sitter på en förvaltning som 
samhällsbyggnad eller miljöförvaltningen eller vad man kallar det, är att det blir lite låst i den 
förvaltningen eller den kuren och det blir svårare att samverka […]” (Miljö- och 
folkhälsosamordnaren, Vingåker). Burch (2010) uttrycker sig likt Miljö- och 
folkhälsosamordnaren och menar att organisationsstrukturen påverkar möjligheten till 
samarbete mellan individer och olika avdelningar. Både Hållbarhetsstrategen och Miljö- och 
folkhälsosamordnaren anser att de har stort handlingsutrymme i sina roller till följd av den 
organisatoriska placeringen, dock endast inom den ram som finns vad gäller tid och pengar. 
Det kan tilläggas att även Miljöstrateg 1 har ett stort handlingsutrymme, men anser att 
utrymmet inte är tillräckligt stort utifrån den takt som omställningen behöver ske i.  
 
Miljöchef 1 och Miljöstrateg 2 är båda placerade på kommunens miljökontor som tillhör 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljöstrateg 2 hävdar att det kan vara svårt att driva 
miljöfrågorna och påverka andra förvaltningar i och med placeringen, vilket bekräftar Miljö- 
och folkhälsosamordnarens uppfattning. Miljöstrateg 2 anser att det hade underlättat för det 
interna miljöarbetet att vara placerad mer övergripande på kommunkansliet. Å andra sidan är 
miljökontoret de enda som har kunskap i miljöfrågorna och utgör motorn i kommunens 
miljöarbete, menar respondenten. Tjänstepersonerna inom miljökontoret kan därför hjälpa 
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varandra i miljöarbetet. Av den anledningen påpekar Miljöstrateg 2 att ”hade jag suttit ensam 
på kommunkansliet till exempel då hade jag varit väldigt ensam med miljöfrågorna” 
(Miljöstrateg 2, Vansbro). Miljöchef 2 är ansvarig för Sydnärkes miljöförvaltning och 
Förvaltningschefen ansvarar för drift- och serviceförvaltningen, där båda respondenterna anser 
sig ha stor möjlighet att påverka miljöfrågornas hantering i sin förvaltning. Detta tror vi kan 
bero på att de båda innehar chefsroller och kan påverka hela förvaltningen, vilket styrks av 
Burch (2010) som påpekar att ledningen har stor möjlighet att påverka förvaltningens 
inställning till miljöfrågor.  
 
5.1.2 Miljötjänstens fördelning och dess inverkan 
Fördelningen av det strategiska miljöarbetet ser olika ut i kommunerna till följd av prioritet 
och resurser. Två av respondenterna arbetar med miljöstrategiska frågor på heltid medan Miljö- 
och folkhälsosamordnaren har en deltidstjänst, som enligt respondenten är vanligt i mindre 
kommuner. Även Miljöstrateg 2 arbetar deltid med miljöstrategiska frågor utöver sin 
inspektörsroll. I Sydnärkes miljöförvaltning är det fyra tjänstepersoner som arbetar med de 
miljöstrategiska frågorna utöver andra ansvarsområden, med en total tjänst på cirka 75%. 
Förvaltningschefen påpekar att ingen arbetar strategiskt med miljöfrågorna på heltid i 
Hallsbergs kommun. Respondenten förklarar att det istället ingår i varje chefsroll att ansvara 
för de strategiska miljöfrågorna inom sitt verksamhetsområde. Vidare anser 
Förvaltningschefen att ”det finns inte utrymme för det i mindre kommuner att ha en person 
som bara arbetar med klimat och miljö, utan det måste vara integrerat” (Förvaltningschef, 
Hallsberg). I motsats till detta visar det sig att två av respondenterna arbetar heltid med dessa 
frågor, vilket visar att landsbygdskommuner ändå har den möjligheten. Vi tror att möjligheten 
till att ha en heltidstjänst till stor del kan bero på agendasättandet av miljöfrågorna i kommunen 
till följd av politiska prioriteringar och resurser. Förvaltningschefen önskar däremot att det 
fanns en person som arbetade med de strategiska miljöfrågorna på heltid.  
 
Hållbarhetsstrategen och Miljöstrateg 1 anser att det är en stor fördel att arbeta heltid med de 
miljöstrategiska frågorna. Det anses vara lättare att prioritera miljöfrågorna när tjänsten är på 
heltid. Enligt respondenterna från Flen utgör det en förutsättning att det finns en person som 
arbetar heltid med de strategiska miljöfrågorna. Lenhart, den Exter och Kern (2014) menar 
liknande att förekomsten av en klimatkoordinator är central. Det behövs någon som kan vara 
medveten om övergripande mål och länka samman olika politiska områden för att kunna 
förankra klimatstrategier i organisationen. Å andra sidan påpekar Hållbarhetsstrategen att 
arbetet blir väldigt personberoende när endast en person arbetar med det, men uttrycker vidare 
att det ändå visar på att ambitionen och utrymmet finns för att göra lite mer. Miljöchef 2 hävdar 
däremot att det är bra att de är flera inom förvaltningen som delar på det miljöstrategiska 
arbetet. Eftersom intresset för det strategiska miljöarbetet finns hos flera tjänstepersoner i 
förvaltningen, så finns inte behovet av att enbart en person arbetar heltid med frågorna. Detta 
utmärker sig från Lenhart, den Exter och Kern (2014) resonemang om att en klimatkoordinator 
är centralt att ha. 
 

[…] jag tycker det är bra vi är flera som kan göra på det här sättet att man 
är ute i verksamheter och man får vara med på det här […], det är flera 
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som tycker att det här är intressant att jobba med också så att det är bra att 
flera får göra så (Miljöchef 2, Sydnärke) 

 
Flera respondenter önskar att det fanns en avdelning eller enhet i kommunen som arbetar med 
det strategiska miljöarbetet. Miljöstrateg 1 önskar att det fanns en hållbarhetsavdelning inom 
kommunen som kunde arbeta med hållbarhet utifrån olika perspektiv, för att lättare kunna 
inkludera frågorna i kommunen. Ett liknande resonemang görs av Simeonova och van der Valk 
(2009) som menar att ett samarbete mellan olika avdelningar breddar perspektivet och 
behandlar fler politiska frågor. En hållbarhetsavdelning skulle med andra ord kunna förbättra 
arbetet genom att inkludera fler perspektiv än endast miljö till arbetet, vilket anses vara 
fördelaktigt enligt Lenhart, den Exter och Kern (2014). Det skulle därmed kunna leda till att 
miljöfrågorna inte behandlas separat utan att de skulle bli mer integrerade i organisationen. 
Enligt Miljöstrateg 2 skulle fler personer i olika förvaltningar behöva tid avsatt till att arbeta 
med miljöstrategiska frågor, för att inkludera frågorna bättre och få ett effektivare miljöarbete 
i kommunen.   
 
5.1.3 Byråkrati  
En förutsättning som framkommit av flera respondenter är en obyråkratisk 
organisationsstruktur. Samtliga respondenter anser att fördelen med en liten kommun är 
närheten till varandra inom organisationen, vilket kan möjliggöra en bättre samverkan internt. 
Detta skulle göra det lättare att skapa kontakter mellan förvaltningarna, enligt Miljö- och 
folkhälsosamordnaren och Miljöchef 2. Vidare anses det även vara enklare att verkställa beslut 
när organisationen är mindre då det går relativt fort mellan tanke och beslut, vilket utgör en 
stor möjlighet enligt flera respondenter. Miljöstrateg 2 påpekar att det är vanligare att mindre 
kommuner styrs på ett mer direkt sätt, med konkreta åtgärder. Med andra ord är det inte särskilt 
byråkratiskt utan stort fokus på handling, vilket flera av respondenterna uppger. 
 

Ja, det är ju närheten och att vi, det är ganska, ska man säga, obyråkratiskt 
mellan verksamheterna. Det är lätt att få tag på folk och prata om saker 
och ting och det kan vara ganska snabbt mellan tanke och beslut om det 
är viktiga frågor som man behöver driva, så det är inte så mycket byråkrati 
utan mycket är inriktat på handling […] (Förvaltningschefen, Hallsberg) 
 

5.2 Integrering av miljöfrågorna inom kommunen 
Flera respondenter påpekar att miljöfrågorna lätt hanteras som en separat del snarare än en 
integrerad del i kommunens arbete. Miljö- och folkhälsosamordnaren menar att det inte är 
ovanligt att det är en person som är ansvarig för att driva miljöarbetet. Det innebär att 
miljöarbetet är väldigt personberoende och sårbart. Av den anledningen anser respondenten att 
det är viktigt att integrera miljöfrågorna för att få stabilare arbetsgrupper och därmed undvika 
ett sårbart miljöarbete. Det kan tilläggas att Förvaltningschefen anser att det är en utmaning att 
få specifikt klimatanpassning att genomsyra alla verksamheter, då det är lätt att den tekniska 
verksamheten får driva klimatanpassningsfrågorna. Vidare anser samtliga respondenter att 
miljöfrågorna och miljöperspektivet bör genomsyra alla verksamheter. Idealet som uttrycks är 
att miljöfrågorna ska finnas med som en naturlig del i allas dagliga arbete, inte enbart för den 
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som är ansvarig för frågorna. Miljöstrateg 2 uttrycker att det är väsentligt att ”[…] alla har det 
här lika naturligt med sig som man har ekonomi med sig i verksamheten” (Miljöstrateg 2, 
Vansbro). Miljöchef 2 påpekar att integrering är av stor betydelse för ett väl fungerande 
miljöarbete i mindre kommuner, då inkludering av alla medarbetare skapar möjligheter till ett 
bra arbete. Burch (2010) samt Lenhart, den Exter och Kern (2014) instämmer i att 
miljöfrågorna bör vara väl integrerade i kommunen. Burch (2010) menar att det inte är 
fördelaktigt att isolera miljöarbetet till en liten grupp specialister, som inte har inflytande i 
kommunens alla avdelningar. Miljöfrågorna måste därmed bli en del av arbetsbeskrivningarna 
och ingå i standardprocesser för samtliga tjänstepersoner, snarare än extraarbete som bedrivs 
om tid och budget tillåter.  
 
Till följd av bristande administrativa resurser i Hallsbergs kommun är det till stor del upp till 
övriga verksamheter att ta ansvar för att miljöfrågorna inkluderas i deras arbete, vilket enligt 
Förvaltningschefen kan vara en styrka. Förvaltningschefen resonerar likt Burch (2010) och 
anser att det kan vara fördelaktigt att det inte finns en person som tar ansvar för de 
miljöstrategiska frågorna, så att övriga verksamheter måste arbeta med det. Även Miljöstrateg 
2 har en likartad uppfattning att det till följd av bristande resurser finns störst möjlighet att 
påverka miljöarbetet genom att få in miljöfrågorna i det dagliga arbetet.  
 
Studien visar att inte alla kommuner har möjligheten att avsätta en heltidstjänst till 
miljöstrategiska frågor. Sydnärkes miljöförvaltning har inte heller en tjänsteperson som arbetar 
heltid, utan det är inkluderat i flera tjänstepersoners arbetsuppgifter. Miljöarbetet bör därför 
fungera bättre i Hallsbergs kommun och Sydnärkes miljöförvaltning till följd av att 
miljöfrågorna är mer integrerade, vilket som tidigare nämnts anses utgöra en viktig 
förutsättning enligt samtliga respondenter och flera forskare (Burch, 2010; Lenhart, den Exter 
& Kern, 2014). Men trots en bättre integrering i kommunen så finns ändå utmaningar i 
miljöarbetet. Förvaltningschefen anser att de är i behov av någon som arbetar specifikt med de 
miljöstrategiska frågorna i kommunen, vilket flera av de andra kommunerna i studien har. De 
respondenterna påpekar å andra sidan att det blir väldigt personberoende och att integrering av 
miljöfrågorna i andra tjänstepersoners arbetsuppgifter därför är av stor vikt. Detta kan betyda 
att ett välfungerande miljöarbete inte enbart beror på att miljöfrågorna är integrerade eller att 
en person är ansvarig, utan att det är en kombination av förutsättningar som måste till. 
 
Ett flertal respondenter anser att det är deras uppdrag att föra in miljöfrågorna i organisationen 
och ge dem så mycket tyngd som möjligt. Flera respondenter anser att störst möjlighet att 
integrera miljöfrågorna i kärnan av verksamheten är genom målstyrningsprocessen och 
budgetprocessen.  
 

Ja alltså största möjligheten har jag i samband med budgetarbetet och nu 
håller vi på att arbeta med 2020 års budget och ramar då, så då kan jag 
plocka fram då underlag och begära de medel och resurser för olika typer 
av miljöprojekt då. […] men sen när det kommer till själva besluten så är 
det politiska beslut som måste tas och då beror det på hur politiken 
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prioriterar utifrån de förslag som vi presenterar (Förvaltningschef, 
Hallsberg) 

 
Liknande resonemang återfinns även hos Burch (2010) som menar att små men strategiskt 
viktiga steg måste tas för att integrera miljöfrågor i beslutsprocesser i hela organisationen, för 
att kunna möjliggöra implementering av miljöpolitik. För att lyckas integrera miljöfrågorna är 
det, enligt Miljö- och folkhälsosamordnaren, bra att kommunicera ut miljöarbetet via interna 
nätverk samt föra en dialog med verksamheterna, vilket även respondenterna från Flen 
instämmer i. Detta är däremot något som Miljöstrateg 2 anser att miljökontoret i kommunen är 
dåliga på. 
 
Vad gäller integrering av miljöfrågorna så behöver de integreras bättre även på nationell och 
regional nivå. Hållbarhetsstrategen anser att det är viktigt att arbeta in miljöfrågorna i allt som 
görs även i nationell politik och regionalt via länsstyrelsen. Detta resonemang återkommer hos 
Burch (2010) studie som visar att förändringsåtgärder på högre politisk nivå gav en mycket 
inflytelserik motivation till åtgärdsarbete på kommunal nivå. Hållbarhetsstrategen påpekar att 
miljöfrågorna idag ligger vid sidan om och hanteras därmed som en separat fråga även på 
nationell och regional nivå. En bättre integrering av miljöfrågorna även på denna nivå, skulle 
leda till en ökad kunskap på fler funktioner tror Hållbarhetsstrategen.  
 

Ja, från nationell och regional styrning också eftersom man ofta har, man 
tar fram en plan och den granskas av länsstyrelsen så har de ganska stor 
påverkan kring hur den ser ut eller om man tar fram en risk- och 
sårbarhetsanalys, hur man väver in klimatanpassningsfrågan till exempel 
och nu kommer det mer från sidan till mig som ska hitta vägar in i min 
organisation när det egentligen är samma problem i alla kommuner 
(Hållbarhetsstrateg, Mjölby) 

 
Till sist påpekar merparten av respondenterna att de är intresserade av att inkludera Agenda 
2030 i kommunens arbete och respondenterna från Flen menar att även politiken vill det. Detta 
för att kommunens olika avdelningar lättare ska kunna arbeta i samma riktning men inom olika 
områden. Förhoppningen är att allt som kommunen gör och arbetar med ska kunna förenas med 
hållbarhet, eftersom perspektivet är betydligt bredare. Agenda 2030 och arbetet med hållbar 
utveckling inkluderar fler aspekter än endast miljö, menar Miljöchef 2. Förhoppningen om att 
inkludering av Agenda 2030 i kommunens arbete skulle vara fördelaktigt stöds av Lenhart, den 
Exter och Kern (2014) som menar att ett bredare hållbarhetsarbete är lovande, eftersom det 
inkluderar fler frågor än endast klimat. Integrering av till exempel klimatanpassning i en 
bredare strategi för hållbar utveckling kan leda till synergier och ökad kostnadseffektivitet för 
vissa åtgärder (Lenhart, den Exter & Kern, 2014). En hållbarhetsavdelning som respondenterna 
tidigare nämnt skulle kunna vara ett sätt att uppnå detta och inkludera fler frågor än endast 
miljöfrågorna.  
 



 24 

5.3 Resurser  
5.3.1 Ekonomiska resurser 
Samtliga respondenter nämner på ett eller annat sätt ekonomi som en väsentlig resursbrist. 
Förvaltningschefen och Miljöstrateg 2 påpekar att de haft dålig ekonomi i många år. Det finns 
inga stora resurser till att satsa på större projekt utan de får försöka arbeta med de knappa 
resurser som finns. En kartläggning av SKL visar liknande resultat då bristande ekonomiska 
resurser i mindre kommuner i flera fall utgör ett hinder i miljömålsarbetet (SKL, 2012). Den 
stora bristen på ekonomiska resurser tror vi därmed har stor inverkan på miljöarbetets 
framgång. Konsekvenserna av få ekonomiska resurser kan i flera avseenden begränsa 
miljöarbetes framgång. Respondenterna påpekar att ekonomiska resurser är ett stort hinder för 
att utföra det miljöarbete som man önskar. Howes et al (2017) menar att den största orsaken 
till ett misslyckande inom miljöpolitikens arbete med hållbar utvecklig berodde på ekonomiska 
faktorer. Moser och Ekstrom (2010) menar också likt respondenterna och Howes et al (2017) 
att otillräckliga ekonomiska resurser är en stor bidragande orsak till att 
klimatanpassningsarbetet inte påbörjats.  
 
Å andra sidan finns det respondenter som uppger att det inte är svårt att få resurser till det 
lagstyrda arbetet, utan det utmanade är det som går utanför lagen. Miljöchef 2 anser inte att 
ekonomin är bristande eftersom kommunen har börjat ta betalt för den tillsyn som utförs och 
därmed får de tillräckligt med ekonomiska resurser. Förvaltningschefens resonemang skiljer 
sig från andra respondenter och påpekar att ”[...] till och med det lagstyrda kan vi inte uppfylla 
fullt ut eftersom det saknas resurser där också [...]” (Förvaltningschefen, Hallsberg). En 
liknande studie av SKL (2012) redogör att mindre kommuner inte har möjligheten att prioritera 
annat miljöarbete utöver tillsynsarbetet, vilket större kommuner med andra förutsättningar 
anses ha. Miljöchef 2 påstår att kommunen inte har några stora ekonomiska brister eftersom de 
tar betalt för den tillsyn som utförs. Detta är en lösning där vi ser stor potential till att öka de 
ekonomiska resurserna i fler landsbygdskommuner. Skulle det kunna vara så att de andra 
kommunerna i studien inte tar tillräckligt betalt idag?   
 
Hållbarhetsstrategen och Miljöstrateg 2 menar att det är extra viktigt med prioritering vid 
resursbrist. De påpekar vidare att det lagstyrda tillsynsarbetet prioriteras först på grund av 
kommunens bristande ekonomiska resurser. Ett liknande resonemang förs av Levesque, Bell 
och Calhoun (2016) då mindre kommuner antog de politiska program som var mest relevanta 
för kommunens storlek och sammanhang. I respondenternas fall prioriteras det lagstyrda först 
eftersom det är ett krav och därför mest relevant att prioritera tror vi. Detta resonemang styrks 
av Erlingsson, Syssner och Ödalens (2015) studie som visar att små kommuner lättare väljer 
att upphöra med verksamheter som inte är lagstadgade.  
 

Sen jag kom hit, när jag började här så var vi 7 stycken nu är vi 14 på två 
och ett halvt år och det är tack vare att vi mer och mer fokuserar på att 
den tillsyn vi gör den ska vi också ta betalt för, skattepengarna ska inte 
användas till tillsyn, så vi har utökat våra möjligheter, vi har utökat 
personalstyrkan till det dubbla utan å få in mer skatteintäkter utan det här 
med avgifter å så, så jag tycker vi har bra resurser (Miljöchef 2, Sydnärke) 
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Flera av respondenterna exemplifierar olika utmaningar med att vara en liten kommun. SKL 
(2012) beskriver att Sveriges mindre kommuner har större utmaningar i miljöarbetet. 
Respondenterna påpekar bland annat att desto mindre kommunen är desto mindre resurser har 
den. Få invånare ger även lägre skatteintäkter som i sig skapar en negativ trend, enligt 
Miljöstrateg 2. Några av respondenterna menar att större kommuner anses kunna göra mer, 
medan andra är tydliga med att i små kommuner går det inte att arbeta med allt. 
Naturvårdsverket (2007) menar att ett framgångsriktigt hållbarhetsarbete kan förekomma i alla 
olika typer av kommuner. Men det har visat sig att kommuntypen spelat roll gällande 
möjligheten till att ekonomiskt kunna utföra ett hållbarhetsarbete och viljan till att stödja 
hållbarhetsarbetet. Miljö- och folkhälsosamordnaren och Miljöstrateg 2 anser att det finns 
svårigheter med att få kommunen attraktiv på grund av det geografiska läget, kollektivtrafiken, 
tågförbindelsen, den låga utbildningsnivån samt de bristande ekonomiska resurserna. ”[...] och 
det har ju med kommunstorlek att göra också, vi är inte en lika attraktiv kommun på det sättet” 
(Miljöstrateg 2, Vansbro). Till skillnad från andra respondenter hävdar Miljöchef 1 att en fördel 
med att kommunen är liten är att när något väl prioriteras så finns det stora möjligheter att synas 
samt inspirera andra. En av de små kommunernas möjligheter kan enligt det empiriska 
materialet då vara att synliggöra det arbete som prioriteras. Vi tror att spridning av miljöarbetet 
kan ge uppmärksamhet som i sig kan göra kommunen mer attraktiv och förhoppningsvis locka 
till sig rätt kompetens.  
 
5.3.2 Personalresurser  
Flera respondenter anser att de personella resurserna är en annan märkbar resursbrist i 
kommunernas miljöarbete. Tid utgör även ett hinder till följd av bristande personalresurser, 
vilket de flesta respondenter samt Howes et al (2017) är överens om. Otillräckliga resurser 
skriver Moster och Ekstrom (2010) om och menar att till exempel tid är en avgörande faktor 
till varför klimatanpassningsarbetet inte påbörjats. Respondenterna menar att de inte hinner 
med att göra allt som de borde eftersom personerna som besitter högst kunskap har fullt upp 
med annat, därför förläggs inte mer tid på det frivilliga strategiska miljöarbetet. Miljöarbetet i 
de studerade landsbygdskommunerna får därmed en reaktiv karaktär snarare än en strategisk 
och förebyggande karaktär. Det går att urskilja likheter i litteraturen och hos respondenterna 
då följden av personalbrist kan leda till att det strategiska miljöarbetet sätts åt sidan och blir 
lidande. Förvaltningschefen menar till exempel att en utmaning är att många har olika 
arbetsuppgifter och är därmed inte särskilt specialiserade på något i jämförelse med en stor 
kommun. Ammenberg (2012) hävdar likartat i sin jämförelse mellan små och stora företag, att 
personen som är ansvarig för miljöfrågorna i ett mindre företag också kan ha många andra 
ansvarsområden, vilket kan försvåra arbetet. Respondenterna från Flen anser att det krävs tid 
och engagemang för att förankra miljöarbetet i kommunens olika förvaltningar. 
Hållbarhetsstrategen och respondenterna från Flen menar att andra förvaltningar också är små 
och därför kan det vara ännu svårare att få tid och resurser till att samordnas.   

 
Det är ju lättare att samordna tio personer i en stor kommun som bara 
jobbar med miljöfrågor […], än att man sitter i ett nätverk med tio 
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personer som har tio arbetsområden var och sen ska träffas inom ett av 
dem, så blir det ju väldigt olika resultat (Hållbarhetsstrategen, Mjölby) 

 
Miljöstrateg 2 påpekar att ibland går det att ta lite tid från tillsynen för att komma igång med 
det strategiska arbetet, men att det skulle behövas fler personer som arbetade med det 
strategiska miljöarbetet på heltid. Respondenten menar vidare att personalbristen visar sig 
tydligt i kommunen och berättar om ett exempel om en jämförelse med en större kommun. 
 

[...] De var sex enheter, 94 personer på den tiden och då insåg jag, inte 
undra på att jag tycker det här känns rörigt. Här är vi, vi var då sju personer 
som skulle ha samma kunskapsbredd som alla dessa 94 personer, så varje 
person hos oss här på miljö och bygg då, de har ju en egen avdelning. En 
person jobbar lite med planfrågor, en med bygg, en med kartarkiv, en med 
miljöskydd, en med livsmedel och lite naturvård. Så vi är en person på 
den som de hade hela avdelningar för att jobba med. Det är inte undra på 
att vi känner att vi inte räcker till […] (Miljöstrateg 2, Vansbro) 

   
Vansbro kommun skulle med andra ord utföra samma arbete med samma kunskapsbredd som 
en stor kommun men med helt andra personalresurser, vilket egentligen inte är möjligt menar 
Miljöstrateg 2. SKL menar att i Sverige har samtliga kommuner samma uppdrag men olika 
förutsättningar för att ta sig an uppdragen, ofta beror det på det geografiska läget, 
kommunstorlek, invånarantal samt näringslivsstruktur (SKL, 2012). Detta väcker funderingar 
till om det är rimligt att små kommuner ska uppnå samma resultat som en stor kommun men 
med helt andra förutsättningar.  
 
5.3.3 Statliga bidrag och ekonomiska stöd 
För att försöka ta itu med bristande resurser som ekonomi, tid och personalbrist nämner 
merparten av respondenterna att olika typer av bidrag och nationella pengar stödjer 
miljöarbetet. Ekonomiskt stöd behövs och flera respondenter menar att de är beroende av de 
ramar och bidrag som kommunen får. Det skulle även behövas ytterligare stöd i form av 
utbildning från regional och nationell nivå, vilket skulle göra stor skillnad till att kunna utföra 
särskilda insatser för miljön, menar Hållbarhetsstrategen och Miljö- och 
folkhälsosamordnaren. Statliga stöd i olika former har enligt Hansen (2008) visat sig spela en 
stor roll för landsbygden. Miljöstrateg 2 instämmer och menar att staten på något sätt bör hjälpa 
små kommuner som inte har tillräckligt med resurser för att jobba med miljöfrågorna. 
 
Flera respondenter nämner till exempel projektpengarna LONA, LOVA och Klimatklivet som 
är bidrag att söka för att genomföra olika typer av miljöåtgärder. Flera respondenter framhäver 
bidragens nytta men det finns vissa invändningar. Hållbarhetsstrategen menar att de inte har 
resurser i form av tid eller personal till att söka de bidrag som finns och Miljöstrateg 2 menar 
å andra sidan att det inte längre finns några riktiga bidrag att söka. Personalbrist till följd av 
otillräckliga ekonomiska resurser utgör ett hinder i kommunernas miljöarbete. På grund av 
personalbrist nämner flera respondenter tidsbrist i det administrativa arbetet, vilket påverkar 
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möjligheten till att söka de ekonomiska bidrag som finns. På grund av tidsbrist så hamnar 
nästan alla pengar i stora kommuner som redan har mycket resurser.  
 

[...] Så finns det ganska mycket pengar att söka fast det egentligen bara är 
de stora kommunerna som har personresurser som hinner skriva 
ansökningar för att söka mer pengar, så då hamnar ju nästa alla pengar i 
stora kommuner som redan har mycket resurser [...] (Hållbarhetsstrateg, 
Mjölby) 

 
Respondenterna menar att det finns utvecklingsmöjligheter angående dagens bidrag och 
resurser. Riktade pengar till åtgärder är svårhanterligt eftersom det förutsätter tid och personal 
för ett genomförande, vilket är anledningen till att flera kommuner märker av svårigheter. En 
bättre förutsättning hade varit om pengarna syftade till att anställa någon eller ta in en konsult, 
menar Miljö- och folkhälsosamordnaren. Miljöstrateg 2 och Hållbarhetsstrategen instämmer 
och menar att om staten styr med pengar på ett annat sätt skulle det vara lättare att åtgärda det 
som önskas. De påpekar även en problematik angående dagens nationella bidragssystem. Idag 
fördelas pengarna beroende på antalet invånare i kommunen, vilket gör att stora kommuner får 
stora resurser och tvärtom. Angående klimat- och energirådgivningen till exempel så tar 
kommunerna idag lite pengar från varje kommun för att anställa en tjänst tillsammans eftersom 
de enskilt inte har den möjligheten. Detta är något som Levesque, Bell och Calhoun (2016) ser 
som en lösning för att underlätta kommunernas hållbarhetsarbete. Deras exempel handlar om 
att statsregeringen anställer professionella planerare som delas mellan kommunerna. Miljöchef 
2 menar att en annan lösning skulle kunna vara att lagen gjorde det tillåtet att ta betalt inom 
fler tillsynsområden för att öka kommunens inkomster.  
 
I och med att landsbygdskommuner har färre invånare än storstadskommuner får de in mindre 
skattemedel i jämförelse med större kommuner. Nationella bidrag utgör därav en stor 
ekonomisk möjlighet för landsbygdskommuner vilket även tidigare forskning understryker. 
Dagens bidragssystem har i studien visat sig utgöra en stor utmaning, då kommunerna är satta 
till att utföra samma uppgifter och bedriva liknande arbete gentemot kommuninvånarna, men 
där mindre kommuner får mindre ekonomiska resurser. Å ena sidan kan det vara så att de 
mindre kommunerna inte har lika många verksamheter att till exempel utföra tillsyn på. Men å 
andra sidan behöver storleken på det arbete som behövs för att göra kommunen mer hållbar 
nödvändigtvis inte vara mindre till följd av lägre invånarantal. Till följd av tidigare nämnda 
utvecklingsmöjligheter och resursbrister gällande personal och tid ser vi ett stort behov av ett 
förändrat bidragsystem, för att landsbygdskommunerna ska få liknande ekonomiska 
förutsättningar som större kommuner.  
 
5.4 Kunskap och kompetens  
Det krävs kunskap och förståelse för att vilja arbeta med miljöfrågor men åtskilliga 
respondenter menar att det råder en kunskapsbrist hos tjänstepersoner och politiker i 
kommunen. Moser och Ekstrom (2010) skriver att kunskapsbrist kan påverka en kommuns 
anpassningsförmåga till klimatet. Miljöchef 2 skiljer sig från övriga respondenter eftersom 
respondenten anser att tjänstepersonernas kunskap är bra och att de får kompetensutveckling i 
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den mån som det behövs. Det går däremot inte att avgöra om kompetensutvecklingen anses 
vara tillräcklig av andra medarbetare eftersom åsikten endast speglar Miljöchef 2 perspektiv.  
 
En del respondenter samt Crabbé och Robin (2006) anser att det även finns en kunskapsbrist 
hos invånarna gällande miljöfrågor och dess betydelse. Flera respondenter påpekar att de har 
en låg utbildningsnivå vilket ses som orsaken till den låga kunskapsnivån. Enligt Howes et al 
(2017) är en vanlig implementeringsfälla samhällets brist på medvetenhet och kunskap om 
hållbarhetsfrågor. Det är med andra ord svårt att implementera ett miljöarbete om kunskap och 
medvetenhet saknas, vilket flera respondenter påpekar. Med stor sannolikhet skulle 
miljöarbetet förbättras om kunskapen hos invånarna ökar eftersom kunskapsnivån hänger 
samman med hur väl miljöfrågorna implementeras. Till följd av den låga utbildningsnivån 
anser Miljö- och folkhälsosamordnaren att kommunikation och informationsspridning måste 
ske tydligt, så att alla invånare kan förstå för att undvika missförstånd. Det krävs en förståelse 
av miljöfrågorna och en insikt om att kommunen inte kan lösa allt. Litteraturen påpekar att 
kunskapsbrist kan vara en anledning till kommunikationsbrist mellan kommun och invånare 
(Sevä och Jagers, 2013).  
 

[…] ibland finns det inte riktigt den förståelsen för det här att saker och 
ting inte har en quick fix och att kommunen inte kan komma in och bara 
fixa till och så blir allt bra utan det krävs ju mycket liksom med till 
exempel miljöfrågor med beteendeförändringar och så vidare (Miljö- och 
folkhälsosamordnaren, Vingåker)  

 
Det är viktigt att höja kunskapsnivån hos samtliga menar Miljöstrateg 2. Förvaltningschefen å 
ena sidan påpekar att enbart vissa behöver höja sin kunskapsnivå eftersom andra redan har 
tillräckligt med kunskap. För att lösa problematiken angående kunskapsbristen så behövs mer 
satsning på utbildning och informationsspridning för att medvetenheten ska öka. Politiker och 
tjänstepersoner behöver utbildas i miljöfrågorna enligt flera respondenter. Crabbé och Robin 
(2006) menar däremot att kommuner är beroende av högre statsnivåer (regering, riksdag) inom 
den offentliga sektorn för att få en ökad kunskap och ökat kunskapsstöd. Men även den privata 
sektorn som konsulter och företag för rådgivning och specialtjänster, något som respondenterna 
inte nämner något om. Utbildning behövs för att politiker och förvaltningsledningen ska förstå 
miljöfrågor och dess problematik, detta för att kunna prioritera bättre samt fatta bra beslut anser 
flera respondenter. Miljöchef 1 och Miljöstrateg 2 exemplifierar detta och menar att 
medvetenhet och utbildningsnivå hänger ihop. Större kunskap om miljöfrågor hos politiker och 
ledare kan också hänga ihop med de resurser som finns tillgängliga i miljöarbetet, eftersom en 
ökad förståelse kan ge ökad prioritet för miljöfrågorna. Burch (2010) resonerar för att en 
förändring ska lyckas gällande en så komplex fråga som klimatförändringarna så måste den 
erkännas som nödvändig, genomförbar och fördelaktig för ett bredare utbud av aktörer och 
intuitioner än de som redan arbetar med frågorna. Därför behövs det enligt Burch (2010) och 
respondenterna mer kunskap för att förstå varför miljöfrågorna är viktiga. Vi tror att en ökad 
förståelse i sin tur skulle leda till ett effektivare miljöarbete i kommunerna eftersom ett ökat 
intresse och medvetenhet skulle ge frågorna större uppmärksamhet.  
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Vidare angående informationsspridningen så är det viktigt att visa upp det arbete som 
miljöförvaltningen gör, vilken miljönytta det ger menar Miljöstrateg 2 och Miljöchef 2. Å andra 
sidan menar Hållbarhetsstrategen och Miljöchef 2 att det är en utmaning att det saknas kunskap 
om hur miljönyttan mäts. Det man mäter i är ekonomi, eftersom det är lättare att mäta då 
utgifterna till miljöfrågorna syns. Det är däremot svårare att mäta effekterna av miljöinsatserna 
här och nu, menar respondenterna. En liknande utmaning framkom i SKL:s (2012) 
undersökning där flera kommuner efterlyste utvärderingsverktyg som relaterar åtgärder till 
resultat inom miljömålsområdet. Respondenterna och litteraturen påvisar vikten av att 
synliggöra miljönyttan och vi tror att utvärdering och mätning av miljönyttan skulle förbättra 
miljöarbetet. Detta eftersom människan tenderar att vilja ha ett bevis och ett kvitto på det man 
gör (Wibeck, 2014). Vidare nämner flera respondenter att viljan och förståelsen till att arbeta 
med miljö- och klimatfrågor finns, men svårigheten är hur det konkret ska gå till. Vägen till 
målet är otydligt och det finns inte kunskap om vilka beslut som ska tas menar flera 
respondenter, vilket Measham et al (2011) instämmer i. Crabbé och Robin (2006) resonerar 
liknande och hävdar att kommunerna i deras studie har möjligheten till att anpassa kommunen 
till klimatförändringarna men att de emellertid inte vet vilken teknik som är bäst lämpad.  
 

[…] om man tänker amen klimatfrågan som jag jobbar mycket med och 
där är ju kunskapsnivån egentligen hög eller i att man liksom vet att frågan 
är jätteviktig och att vi måste göra något nu och så. Men att i omsättningen 
i vad det innebär för oss och vilka beslut som behöver tas var och vad 
olika funktioner behöver göra och hur ansvaret ska se ut, för det är det 
som är otydligt (Hållbarhetstrategen, Mjölby)   

  
En annan utmaning som nämns av Miljöstrateg 2 är att förvaltningsledningsgruppen inte har 
full kunskap om vad miljöfrågorna handlar om och Hållbarhetsstrategen samt respondenterna 
från Flen påpekar att få medarbetare känner till kommunens miljöarbete. ”[…] det här med 
förståelsen, det här med varför det här är viktigt har jag fått känslan av att […] vissa personer 
man pratar med är inte riktigt med på tåget liksom och att det finns ett förankringsarbete att 
göra” (Miljöstrateg 1, Flen). Miljöstrateg 2 påpekar att anledningen till kunskapsbristen hos 
samtliga kan bero på att miljöproblem som till exempel övergödning och luftföroreningar inte 
syns tydligt. ”Vi upplever inte att vi har några stora miljöproblem. Vi ser dem inte. De finns ju 
här men vi ser dem inte så tydligt” (Miljöstrateg 2, Vansbro). Detta resonemang stödjs av 
Moser (2010) som menar att det är svårt att kommunicera ut information om klimatförändringar 
eftersom de inte är synlig för alla, då konsekvenserna vanligtvis märks av någon annanstans. 
Studien visar att en utmärkande utmaning är att få upp miljöfrågorna på agendan i kommunen 
till följd av bristande kommunikation, som förmodligen beror på att miljöproblemen inte syns 
tydligt. Konsekvenserna av detta kan leda till att miljöarbetet nedprioriteras då det är svårt att 
motivera till att arbeta med något som indirekt syns.  
 
En annan utmaning som Miljöstrateg 2 och Miljöchef 2 påpekar är mindre kommuners tillgång 
till egen kompetens, vilket även SKL (2012) nämner. Kommunerna har inte all den kunskap 
som krävs, samtidigt som de konstaterar att de inte har råd att hyra in dyra konsulter. Det är 
med andra ord svårt att få mer skattepengar till miljöarbetet. ”[...] vi försöker trolla med knäna 
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lite grann, framförallt från miljökontorets sida här, med att jobba med de här miljöfrågorna 
[...]” (Miljöstrateg 2, Vansbro). Crabbé och Robin (2006) resonerar liknande och menar att små 
kommuner ofta har otillräckligt med kompetens på samtliga nivåer vilket ökar deras beroende 
av externa konsulter. Därmed går det att urskilja en likhet mellan litteraturen och 
respondenterna gällande otillräcklig kompetens. Till följd av bristande ekonomiska resurser 
kan kommunerna inte hyra in den kompetens som behövs vilket utgör ännu en utmaning. 
 
Till sist anser åtskilliga respondenter att det finns svårigheter i små kommuner med att 
bibehålla miljökompetensen bland personal och politiker. Det är även enligt 
Hållbarhetsstrategen och Miljö- och folkhälsosamordnaren utmanande att hitta rätt kompetens 
i rekryteringen. Mindre kommuner har svårare att rekrytera och därför är det utmanande att få 
rätt person på rätt plats. I litteraturen anses begränsad tillgång till egen kompetens utgöra en 
barriär i mindre kommuners miljömålsarbete (SKL, 2012), och det anses även svårt att hitta 
rätt kompetens i en liten stad (Lisaboa, Heller & Silveria, 2013). Å andra sidan skiljer sig 
Miljöchef 2 från litteraturen samt de andra respondenterna och påpekar att kommunen inte haft 
svårigheter i rekryteringen som andra kommuner verkar ha. Denna framgångsfaktor beror 
troligtvis på att medarbetarna talar gott om förvaltningen och att förvaltningen i sig är väldigt 
drivande inom miljöarbetet, vilket skulle kunna innebära att spridning av kommunens 
miljöarbete underlättar rekrytering. Däremot ser vi utifrån Erlingsson, Syssner och Ödalens 
(2015) resonemang att det skulle kunna bero på att Sydnärkes miljöförvaltning utgör en 
mellankommunal samverkan som underlättar rekryteringen. Därmed finns det olika skäl till 
varför Sydnärke inte märker av några utmaningar i rekryteringen.  
 
5.5 Politik och ledning   
5.5.1 Stöd från politiker och ledning  
Överlag är det flera respondenter som anser att det finns ett bra politiskt stöd för miljöfrågorna. 
Många politiker visar ett stort intresse för frågorna och tycker att de är viktiga. ”[…] de förstår 
våran roll, så det är ju ingen som, ingen politiker har varit med och sagt att ni får inte säga si 
eller så […]” (Miljöchef 2, Sydnärke). Hållbarhetsstrategen menar att det politiska stödet är 
helt avgörande för att miljöarbetet ska fungera. Moser och Ekstrom (2010) menar till skillnad 
från Hållbarhetsstrategen att styrmedel är avgörande för ett genomförande av till exempel 
klimatanpassningsarbetet. Förvaltningschefen påpekar att det politiska stödet finns eftersom 
kommunfullmäktige har satt upp mål som säger att Hallsbergs kommun ska arbeta för att 
minska klimatpåverkan. Några respondenter nämner att även tjänstepersoner tycker 
miljöfrågorna är viktiga och att det finns en delaktighet hos dem och politikerna. Det lokala 
ledarskapet är särskilt viktigt enligt Burch (2010) på grund av den direkta länken som ledningen 
har mellan lokala politiker och allmänheten. Respondenterna i Flen och Miljö- och 
folkhälsosamordnaren anser att det finns stöd från ledningen och påpekar vikten av att 
ledningen kan sprida miljöfrågorna neråt i organisationen för att de ska bli viktiga även där. 
Detta resonemang återfinns hos Burch (2010) som menar att ledningen spelar en avgörande 
roll för organisationskulturen. Ledningen kan föra vidare de värderingar och antaganden som 
anses viktiga till resten av organisationen, för att kunna skapa en kultur som definierar vilka 
kärnvärden som organisationen ska följa.  
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Flera respondenter menar att det finns ett bra stöd från politiker och tjänstepersoner men å 
andra sidan finns det även utmaningar i arbetet. I litteraturen återfinns resonemanget om att 
politiska orsaker kan vara ett implementeringsmisslyckande inom arbetet med miljöpolitik 
(Howes et al, 2017). Litteraturen påpekar även att en otydlig nationell vägledning negativt kan 
påverka den lokala styrningen (Mimura et al. 2014). Miljöstrateg 2 anser att 
förvaltningsledningen i dagsläget är svår att nå, vilket blir problematiskt eftersom 
förvaltningsledningen har ett stort ansvar och även störst möjlighet till att påverka kommunens 
miljöarbete. Förvaltningschefen hävdar att det finns svårigheter gällande det politiska stödet i 
och med att kommunfullmäktige inte har full styrning i organisationen när det gäller 
miljöfrågorna. Otydlighet i den politiska styrningen har visat sig frustrera tjänstepersoner även 
i flera tidigare studier (Measham et al, 2011; Howes et al, 2017; Sevä & Jagers, 2013)  
 
För att miljöarbetet ska lyckas så är en förutsättning att politiken och miljöförvaltningen vill åt 
samma håll, menar Miljöchef 2. För att ett kommunalt arbete ska fungera effektivt så behövs 
en balans mellan nationella och lokala initiativ. Meningen är att den nationella ledningen ska 
stödja det lokala (Mimura et al. 2014). Miljö- och folkhälsosamordnaren instämmer och menar 
att det är viktigt att miljöfrågan prioriteras på ledningsnivå och politisk nivå. Det är nämligen 
en förutsättning att det finns någon som driver på tjänstepersonernas miljöarbete, enligt 
Förvaltningschefen. ”[…] det måste finnas så att säga, nån som driver på tjänstemännen eller 
att arbeta med klimat och miljö. Så det är en förutsättning för att vi ska lyckas” 
(Förvaltningschefen, Hallsberg).  
 
Miljöstrateg 2 hävdar att Vansbro kommun försökt ta stöd av länsstyrelsen för att ta reda på 
vad som är viktigt för kommunen att arbeta med. Stödet anses inte särskilt bra eftersom det 
oftast är transportfrågorna som uppkommer, som är bland det absolut svåraste för kommunen 
att arbeta med. Flera av respondenterna håller med om att transportfrågorna utgör en stor 
utmaning i miljöarbetet då det finns ett utbrett bilberoende i kommunen och kollektivtrafiken 
är svår att få ihop. Miljöstrateg 2 påpekar att det finns en konflikt mellan nationella mål och 
landsbygdens förutsättningar, då nationell nivå styr mycket utefter att kollektivtrafiken 
fungerar.  
 

Vi har ganska långa avstånd, vi är väldigt beroende av resor och 
transporter, det finns väldigt dålig kollektivtrafik så det går inte att resa 
kollektivt, persontrafiken på järnvägen vart nerlagd för drygt tio år sedan. 
Så det är väldigt beroende av bilar helt enkelt och transporter som drivs 
av fossila drivmedel. […] Men sen är det också, tycker jag, en svårighet 
att de lagar och regler och mål som sätts upp, de är styrda väldigt mycket 
av storstadsperspektivet och att kollektivtrafik funkar […] (Miljöstrateg 
2, Vansbro) 

 
5.5.2 Styrning- vikten av gemensamma mål och strategier 
Samtliga respondenter anser att en förutsättning för ett bra miljöarbete i kommunen är att det 
finns en tydlig styrning och strategi, vilket studier från Burch (2009) samt Archie, Dilling, 
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Milford och Pampel (2014) indikerar. Det är viktigt att tänka på förankringsprocesser och hur 
arbetet ska gå till i organisationen. Flera respondenter anser att en fungerande målstyrning är 
av stor vikt, där målen måste definieras och en strategi för arbetet sättas upp. Miljöchef 2 
berättar att miljöförvaltningen, tillsammans med miljönämnden, sätter en verksamhetsplan för 
miljöarbetet och preciserar vad som ska göras under kommande år. Det ska med andra ord vara 
tydligt vad som ska göras och i vilken riktning arbetet ska. Burch (2010) menar att ett starkt 
och tydligt ledarskap utgör en avgörande roll för att kunna driva förändring. Det krävs att någon 
koordinerar arbetet och ger tydliga direktiv om vad som ska göras. Finns det för mycket frihet 
och utrymme till tolkning kan arbetet istället bli svårt att utföra utan gemensamma riktlinjer, 
då frånvaron av en långsiktig strategisk hållbarhetsplan kan utgöra ett hinder i arbetet. I en 
studie av Sevä och Jagers (2013) framkom det att tjänstepersoner som hade stor frihet önskade 
tydligare direktiv och riktlinjer från bland annat politiker, vilket flera av respondenterna 
uppger.  
 
Miljöstrateg 2 nämner just denna svårighet som noteras ovan och förklarar att Vansbro 
kommun inte har arbetat särskilt mycket med målstyrning överlag. Miljöarbetet anses därför 
vara svårare i och med att det inte finns några egna uttalade mål eller en fastställd strategi som 
kommunen gemensamt ska arbeta efter. Avsaknaden av ett gemensamt mål utgör därmed en 
utmaning i Vansbro kommun. En tydlig målstyrning är därför en avgörande förutsättning, 
vilket den vetenskapliga litteraturen också understryker. Vidare nämner respondenterna från 
Flen och Miljö- och folkhälsosamordnaren att ansvarsfördelningen bör tydliggöras. Var slutar 
politikernas ansvar och var tar tjänstepersonernas roll vid. Vem eller vilka ska göra vad, när, 
hur och varför. En tydligare ansvarsfördelning anses kunna utgöra en möjlighet till 
förbättringar i kommunens miljöarbete. Detta resonemang stöds av Lenhart, den Exter och 
Kerns (2014) studie som visar att det bör finnas en tydlig ansvarsfördelning inom 
organisationen över olika sektorer, för att bättre kunna förankra miljöfrågorna.  
 
5.5.3 Politisk prioritering och agendasättande 
De flesta respondenterna nämnde olika orsaker angående vad som påverkar miljöfrågans 
prioritet i kommunen. Förvaltningschefen menar på att arbetet i en politiskt styrd organisation 
utgår från den politiska agendan. Detta innebär att om politikerna nedprioriterar miljöfrågorna 
så blir arbetet därefter, hävdar Hållbarhetsstrategen. Det politiska styret har en avgörande roll 
och till följd av mandatperioderna så varierar politikernas kunskap om miljöfrågor. Detta 
märktes, enligt Förvaltningschefen, extra tydligt under förra mandatperioden då det var en 
miljöpartist som var ordförande i Drift- och servicenämnden. Det innebar att det ägnades en 
hel del fokus på miljöfrågorna.  
 

[…] Och kommunalrådet idag är ju en kvinna i dryga 40-års åldern som 
har liksom helt annan syn på miljöfrågorna från tidigare äldre herrar har 
haft, som har varit kommunalråd. Så det tror jag också spelar in, så att 
hon har ju annan syn på det och vill att det ska jobbas med de här frågorna 
(Miljöstrateg 2, Vansbro)  
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Miljöstrateg 2 instämmer i att politiken har en avgörande roll på miljöfrågornas fokus och 
prioritet. Intresset för miljöfrågor kan enligt Levesque, Bell och Calhoun (2016) påverka hur 
benägen man är att främja hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsstrategen och Miljö- och 
folkhälsosamordnaren resonerar likartat då förändringar i politiken påverkar stödet för 
miljöarbetet och dess prioritet. Prioriteringen styrs mycket av samhällsdebatten men kan också 
bero på variationen i det politiska styret. Miljö- och folkhälsosamordnaren påstår att de är lite 
mer beroende av när det blir politiska skildringar. Burch (2010) påpekar att 
klimatförändringsåtgärder måste bli mer oberoende av politiska variationer, för att undvika ett 
ojämnt miljöarbete. Politiska variationer till följd av mandatperioder ses därmed som en 
utmaning enligt respondenterna och litteraturen. En utpekad gemensam plan skulle kunna 
möjliggöra ett stabilare miljöarbete där mål, riktlinjer och miljöfrågans prioritet inte varierar 
till följd av det politiska styret.  
 
Vad som ska prioriteras inom miljöområdet påverkas även av vad som uppmärksammas i 
media och vilka trender som råder för tillfället menar Miljö- och folkhälsosamordnaren. 
Miljöchef 1 och Förvaltningschefen uppger att extremväder som till exempel sommarens torka 
uppmärksammar miljöfrågorna. ”[...] det pratas ju mer om de här frågorna utifrån sådana 
händelser det kan jag nog uppleva lite grann [...]” (Miljöchef 1, Flen., Förvaltningschefen 
instämmer i ett liknande resonemang). Lokala händelser skapar diskussion och uppmärksamhet 
en tid och påverkar därmed vad som prioriteras inom miljöfrågorna.  
  

[...] då blir det ju mer lokalt på den platsen liksom med ja vad ska vi göra 
åt detta och så börjar man kanske mer och mer prata om att amen är det 
klimatförändringarna detta, men då liksom blossar det upp lite grann där 
och då men sen liksom planar det ut och så är man tillbaka lite på samma 
nivå [...] (Miljöchef 1, Flen) 
 

Till sist går det att urskilja en möjlighet i det empiriska materialet gällande politikernas kunskap 
om miljöfrågor, då den påverkar det politiska stödet. Större kunskap hos politiker skulle kunna 
leda till bättre prioritering av miljöfrågorna eftersom ökad kunskap många gånger leder till ett 
ökat intresse, som potentiellt leder till att miljöområdet skulle prioriteras högre. 
 
5.5.4 Kommunens ansvar och nationella krav  
Intervjuerna visade att kommunernas prioritet varierade av olika anledningar. Det politiska 
stödet anses ofta vara bra men å ena sidan tilldelas inga extra ekonomiska resurser, samtidigt 
som staten lägger över mer och mer ansvar på kommunerna, menar Miljöstrateg 2. En allmän 
ojämlikhet i resursfördelningen är ett stort hinder för kommunerna, detta är inte ett kommunalt 
ansvar att lösa utan snarare statligt (Crabbé & Robin, 2006). Förvaltningschefen är inne på ett 
liknande resonemang och tror att många kommuner egentligen är för små för att kunna driva 
den verksamhet som krävs, eftersom det ställs samma krav på en liten kommun som en stor 
kommun gällande regelverk och åtaganden. Respondenten har tidigare arbetat i en större 
kommun och kan se tydliga skillnader, där mindre kommuner inte har samma möjligheter att 
uppfylla sina åtaganden. Liknande resonemang görs av Hansen (2008) som menar att 
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regelverken är det samma över hela landet men de tillämpas olika beroende på kommunernas 
lokala kultur, vilket kan skapa svårigheter för kommunerna.  

 
Staten lägger över mer och mer på kommunerna, större ansvar på 
kommunerna, men man skickar inte med några pengar och framförallt inte 
till oss i glesbygden känns det som att vi ska göra mer saker, vi blir färre 
personer i kommun vilket gör att vi får mindre pengar och vi har inte råd 
att ha kvar så mycket folk då och då blir det ännu svårare att lösa frågorna 
(Miljöstrateg 2, Vansbro) 

 
Samtidigt som vissa politiska krav känns för utmanande så önskar flera av respondenterna 
ytterligare krav och styrning samt mer resurser och stöd. Därmed går det att urskilja 
motsägelser. Den nationella politiken skulle kunna styra hårdare genom att sätta tryck på 
kommunerna, då det enligt merparten av respondenterna antagligen skulle leda till att arbetet 
får högre prioritet i kommunen. Övervakning är en viktig faktor som enligt Sevä och Jagers 
(2013) avgör huruvida en organisation fungerar eller inte. Idag prioriteras det lagstyrda 
tillsynsarbetet före det strategiska arbetet till följd av bristande resurser. Miljöchef 1 hävdar 
precis som Sevä och Jagers (2013) att det behövs någon som följer upp vad som görs inom det 
strategiska arbetet för att förbättra miljöarbetet. En bättre uppföljning från nationell nivå antas 
kunna skapa en förutsättning som gör att samtliga kommuner i Sverige måste arbeta mer med 
de strategiska miljöfrågorna och inte enbart de mest ambitiösa.  
 

[...] det skulle behöva komma mer från nationell nivå också för att sätta 
lite tryck på kommunerna och det gör det ju inte riktigt på det sättet, jag 
menar för det är ju ingen som följer upp egentligen vad vi gör på det sättet 
om man jämför med som myndighetsövningen [...] (Miljöchef 1, Flen) 

  
Än en gång urskiljs ledarskap och målstyrning vara av stor vikt för de studerade 
landsbygdskommunernas miljöarbete. Däremot är det intressant att flera respondenter önskar 
fler krav från nationell nivå som måste uppfyllas, då de tidigare påpekat att mindre kommuner 
inte kan arbeta med allt till följd av resursbrist. En tydligare uppföljning och mer tryck från 
nationell nivå tror vi däremot skulle kunna leda till att det strategiska miljöarbetet prioriteras 
högre. Men vi ser även att det finns en risk att något annat bortprioriteras istället.  
 
5.6 Målkonflikter  
Det är en utmaning för politiker att prioritera ekonomiska resurser rätt. Det är inte svårt att 
påpeka att miljöfrågorna är viktiga, men det finns alltid något som är viktigare när politikerna 
väl ska prioritera, anser Miljöchef 1. Miljö- och folkhälsosamordnaren menar att politikens 
intressen kolliderar då prioriteringar beror på vilka kriser som finns i kommunen och vad som 
behöver sättas först på agendan. Flera respondenter nämner olika typer av målkonflikter som 
förekommer i kommunen. Burch (2010) nämner att målkonflikter kan utgöra orsaker till 
implementeringsmisslyckanden och Howes et al (2017) påpekar att målkonflikter mellan 
politiska intressen och ekonomisk utveckling är ett hinder för att uppnå miljömässig hållbarhet.  
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Samtliga respondenter nämner att det finns målkonflikter kring hur de ekonomiska resurserna 
ska fördelas. Alla respondenter utom Miljöchef 2 menar att det finns en ständig grundkonflikt 
mellan ekonomi och miljö. Även Howes et al (2017) påpekar detta och nämner att en 
målkonflikt är att ekonomisk tillväxt oftast prioriteras framför miljöpolitik. Studien urskiljer 
likheter mellan det empiriska materialet och litteraturen angående målkonflikter mellan 
ekonomi och miljö. Samtliga respondenter menar att det prioriteras mer resurser till skola, vård 
och omsorg. Förvaltningschefen påpekar att de har en övergripande målsättning om att öka 
andelen ekologisk mat i verksamheterna. Men eftersom måltidsavdelningen arbetar på uppdrag 
av skolan och äldreomsorgen så finns det ingen som riktigt vill betala, eftersom de i sin tur har 
egen budget och därmed måste ”[...] välja mellan undervisning och ekologisk mat” 
(Förvaltningschef, Hallsberg). Miljöchef 2 nämner däremot en målkonflikt gällande byggandet 
kontra bevarandet av mark, då det är ett högt exploateringstryck i till exempel Lekeberg.  
 
Hållbarhetsstrategen exemplifierar en svårighet och Miljöstrateg 1 betonar svårigheten med att 
viss typ av miljöarbete inte syns här och nu. Vidare påpekar Miljöstrateg 1 att effekterna av att 
inte satsa på klimatet visar sig mycket långsammare i jämförelse med effekterna av att inte 
satsa på skola, vård och omsorg. Miljöstrateg 2 anser att det på sikt är ekonomiskt lönsamt att 
jobba med miljöfrågor. Det är därför ett vansinne att det finns en kortsiktig konflikt mellan 
ekonomi och miljö. ”Vad kostar det att inte jobba med miljöfrågorna i framtiden, det är det 
ingen som har räknat på” (Miljöstrateg 2, Vansbro). Flera respondenter anser även att det finns 
målkonflikter mellan miljöfrågorna. Prioriteringar är viktiga i en liten kommun och då gäller 
det att satsa på de insatser som gör störst miljönytta för minsta möjliga insats, nämner några 
respondenter. Enligt Hållbarhetsstrategen blir det självklart att prioritera det lagstyrda 
tillsynsarbetet framför det frivilliga strategiska miljöarbetet eftersom det är ett krav. 
Respondenterna menar att det är svårt att kunna prioritera annat miljöarbete utöver det 
lagstyrda. Measham et al (2011) skriver att kommuner har svårt att prioritera det långsiktiga 
planeringsarbetet eftersom det omedelbara eller som respondenterna benämner det, det 
lagstyrda, prioriteras först. Vi tror att detta i sin tur kan bero på bristande ekonomiska resurser, 
tidsbrist samt personalbrist.  
 
Miljöstrateg 2 menar att det finns en motsättning mellan stad och landsbygd. Där landsbygden 
utifrån ett storstadsperspektiv ses som en belastning snarare än en tillgång. Utan landsbygden 
skulle inte städerna klara sig särskilt länge eftersom de bidrar med mycket resurser så som 
energi, mat och råvaror till dem, hävdar Miljöstrateg 2. Jordbruksverket (2013a) stödjer 
Miljöstrateg 2 resonemang och menar att staden behöver landsbygdens resurser eftersom en 
stor del av de resurser som städerna är beroende av kommer från landsbygden. Det finns ett 
nödvändigt samspel mellan stad och land som är viktigt att ha i beaktning (Jordbruksverket, 
2013a). Att landsbygden ses som en belastning istället för en tillgång skulle kunna ses som 
ytterligare en utmaning som landsbygdskommuner står inför. Om den istället skulle ses som 
en tillgång tror vi att diskursen om landsbygden skulle förändras och därmed skulle 
landsbygden få bättre förutsättningar.  
 



 36 

5.7 Samverkan  
5.7.1 Intern samverkan 
Respondenterna har olika åsikter om hur den interna samverkan fungerar. Miljö- och 
folkhälsosamordnaren och Förvaltningschefen menar att samverkan inom kommunen är bra. 
Miljöstrateg 2 menar däremot att olika avdelningar inom kommunen inte samverkar i det 
praktiska miljöarbetet, vilket respondenten skulle vilja att avdelningarna gjorde. Miljökontoret 
i kommunen används inte heller som en intern resurs av andra avdelningar i miljöfrågorna, i 
den utsträckning de skulle kunna göra. Samordningen och kommunikationen inom kommunen 
är spretig, enligt respondenterna från Flen. Vidare påpekar de att det kan vara svårt att ha full 
koll på vad som sker ute i de olika förvaltningarna, då arbetet med miljöfrågorna i kommunen 
inte är helt sammankopplat. Burch (2010) samt Simeonova och van der Valk (2009) påpekar 
att ett bristande internt samarbete kan bero på organisationsstrukturen. En sektorbaserad 
organisation resulterar ofta i dålig kommunikation mellan avdelningar som leder till bristande 
samarbete. Vi tror att det kan vara av den anledningen som samtliga respondenter anser att 
integrering av miljöfrågorna i kommunens alla verksamheter är av stor vikt. Det empiriska 
materialet visar att de två respondenter som är placerade på kommunens miljökontor anser att 
det finns otillräcklig samverkan. Detta skulle kunna bero på den organisatoriska placeringen 
då de är placerade i en specifik förvaltning som försvårar samarbete med andra förvaltningar. 
Däremot har inte något tydligt mönster kring organisationsstruktur och otillräcklig intern 
samverkan kunnat påvisas i denna studie.  
 
Flera respondenter anser att ett bra samarbete med andra förvaltningar inom kommunen kan ge 
bra information och återkoppling från de som faktiskt arbetar ute i verksamheterna, eftersom 
det är där kunskapen om kommunens olika verksamheter finns. Miljö- och 
folkhälsosamordnaren menar att det är ett effektivt sätt att ta del av kunskapen och det sparar 
tid. En likartad uppfattning har Miljöstrateg 2, som försöker samverka med de personer som 
utför saker och ting i verksamheterna för att få in miljöfrågorna, då respondenten tycker att det 
är svårt att nå fram till förvaltningsledningen. Tozer (2013) och Burch (2009) menar att en bra 
kommunikation och ett bra samarbete mellan avdelningar kan bidra till ett framgångsrikt 
genomförande av miljöpolitiken, men som vi också tror bidrar till en bättre integrering av 
miljöfrågorna.  
 
5.7.2 Regional och mellankommunal samverkan 
Samtliga respondenter samverkar kring miljöfrågorna regionalt med andra kommuner. De 
hävdar att regional samverkan är väldigt viktig och utgör de små kommunernas möjligheter. 
Detta noteras även i en undersökning av SKL (2012) att regional samverkan har blivit allt 
viktigare och att små kommuner ofta samverkar för att nå ett effektivare miljömålsarbete. 
Samarbeten är helt avgörande för att kunna bedriva miljöarbetet i kommunen, enligt 
respondenterna. När kommunen inte har stora resurser och möjligheter till att driva stora 
projekt på egen hand, blir samverkan nödvändig. Simeonova och van der Valk (2009) resonerar 
liknande och menar att många börjar samverka till följd av bristande resurser eller kunskap. 
Flera av respondenterna är ensamma i sina roller och har därför behövt söka sig till liknande 
roller i andra kommuner i regionen, för att kunna bolla idéer, få stöttning och hjälp i arbetet. 



 37 

Kommunernas bristande resurser har med andra ord framtvingat samverkan, vilket har visat 
sig bidra till positiva effekter. Miljöchef 1 och Miljöstrateg 2 påpekar att samverkan har 
bidragit till kunskap, information och rådgivning som de inte hade fått om miljöarbetet drivits 
på egen hand. Med små medel bidrar samverkan till mycket kunskap och det är ett sätt att 
försöka effektivisera miljöarbetet i kommunen.  
 

[…] sen så samarbetar vi ju en del med andra kommuner så det är väl det 
man får göra lite grann när man är en mindre kommun, att kroka arm med 
andra i närområdet och så, vara med i olika nätverk och sånt det är väldigt 
viktigt tycker vi (Miljöstrateg 1, Flen) 
 

Miljöchef 1 och Miljöstrateg 2 anser att det är viktigt att samarbeta kring både tillsynsfrågor 
och miljöstrategiska frågor. Det blir viktigt att samverka med andra kommuner kring 
myndighetsrollen, då miljöavdelningen är liten förklarar Miljöchef 1. Detta för att kunna 
säkerställa att det finns resurser till att utföra tillsyn. Miljöstrateg 2 anser att det är lättare att 
samarbeta med andra kommuner kring tillsynsfrågorna, då detta är snarlikt i alla kommuner. 
Det interna strategiska miljöarbetet är däremot svårare att samverka kring eftersom alla 
kommuner har olika ekonomiska förutsättningar och utmaningar. Vidare fortsätter 
respondenten förklara att det av den anledningen inte går att kopiera en annan kommuns 
modell, eftersom varje kommun är väldigt specifik. Utbytet av samverkan behöver därför 
omsättas i en modell som fungerar inom den egna kommunen, avslutar respondenten. Som 
tidigare nämnts är det vanligt att små kommuner har ett fåtal handläggare var och då är arbetet 
väldigt sårbart. Ett bra alternativ är då, enligt Miljöchef 2, att gå samman med andra kommuner 
för att lättare bibehålla kompetensen, det vill säga att ingå en så kallad mellankommunal 
samverkan, där en gemensam förvaltning och nämnd är vanligt. 

 
Ja men det handlar om att man var väldigt små kommuner man kanske 
var 2-3 handläggare från varje kommun och i vissa kommuner var vi en 
då så att man är väldigt sårbar, det är väldigt svårt att hålla kompetens på 
områdena, det är ett väldigt brett område så man kan inte hålla kompetens 
i små kommuner så att det var en överlevnadsfråga (Miljöchef 2, 
Sydnärke) 
 

Miljöchef 2 berättar att anledningen till att miljöförvaltningen i Sydnärke skapades var just för 
att få tillgång till fler handläggare och en större kunskapsbas, som skulle minimera 
miljöarbetets sårbarhet. Även Hallsbergs kommun har ett liknande samarbete där de har en 
gemensam miljöförvaltning med Kumla kommun gällande myndighetsutövning, berättar 
Förvaltningschefen. Syftet var även där att samla resurserna för att få en mer effektiv och 
flexibel verksamhet, då kommunen ansågs vara för liten för att driva frågorna på egen hand. 
Detta resonemang återkommer i Erlingsson, Syssner och Ödalens (2015) studie som visar att 
en sammanslagning av inspektionsarbetet i flera kommuner kan innebära ökad effektivitet. Det 
kan bidra till fler medarbetare som besitter liknande kompetens och som möjliggör 
kunskapsutbyte. Tillsynsarbetet blir därmed mer kostnadseffektivt eftersom det blir lättare att 
rekrytera och bibehålla nödvändig kompetens på miljöområdet (Erlingsson, Syssner & Ödalen, 



 38 

2015). Både utifrån respondenternas intervjusvar och tidigare studier har samverkan med andra 
kommuner visat sig vara en avgörande förutsättning för att kunna bedriva miljöarbetet i mindre 
kommuner. 
 
Miljöchef 2 kan inte se några nackdelar med mellankommunal samverkan, utan menar istället 
att det är en förutsättning för att miljöarbetet ska fungera, vilket Förvaltningschefen instämmer 
i. Å andra sidan menar Miljöstrateg 2 att risken med att gå samman med andra kommuner är 
att personalen från miljökontoret flyttas till en annan kommun och att miljökompetensen 
försvinner från den egna kommunen. Detta var anledningen till att Vansbro kommun inte gick 
samman med Malung kommun för att bedriva miljöarbetet tillsammans. Miljöchef 2 påpekar 
dock att Sydnärkes miljöförvaltning har kontor i alla tre medlemskommuner, där kontakten 
anses som tät vilket utgör ett bra samarbete. De är till och med villiga att gå samman med fler 
kommuner för att få tillgång till ännu mer resurser, enligt Miljöchef 2. I motsats till Miljöchef 
2 åsikt om avsaknad av nackdelar, anser Erlingsson, Syssner och Ödalen (2015) att 
mellankommunal samverkan kan utgöra vissa utmaningar. Kommunal samverkan kan 
nämligen bidra till demokratidilemman, då makten flyttas från kommunfullmäktige som är 
direkt folkvald, till en gemensam nämnd där kommunfullmäktige inte enskilt kan förändra den 
totala sammansättningen. Detta innebär att invånarna i kommunen inte kan påverka hela 
nämnden utan vid missnöje endast kan välja bort representanter från den egna kommunen. 
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6. Slutsats 
Trots att samtliga landsbygdskommuner har olika grundförutsättningar uppger respondenterna 
liknande möjligheter och utmaningar i miljöarbetet. Studien har urskilt resurser, kunskap, 
samverkan och politik som utmärkande faktorer gällande studerade landsbygdskommuners 
förutsättningar. En utmaning som tjänstepersonerna främst påpekar är bristande ekonomiska 
resurser. Bristen på ekonomiska resurser har visat sig leda till personalbrist, tidsbrist och 
målkonflikter i miljöarbetet. Svårigheter i att rekrytera och att bibehålla rätt kompetens inom 
miljöområdet är en annan utmaning. Till följd av personalbrist anses en bättre integrering av 
miljöfrågorna kunna möjliggöra miljöarbetet. Ett bra politiskt stöd utgör enligt respondenterna 
en stor möjlighet i landsbygdskommunernas miljöarbete. Däremot har politikers kunskapsnivå 
visat sig vara en utmärkande utmaning, då det saknas kunskap kring hur omställningen i 
praktiken ska gå till. Variationer inom politiken till följd av mandatperioder anses utgöra 
ytterligare en utmaning som påverkar miljöfrågornas agendasättande och prioritering.  
 
Den möjlighet som tjänstepersonerna anser vara mest betydande är samverkan med andra 
kommuner då det anses vara avgörande för miljöarbetet. Samverkan har visat sig bidra till 
bättre förutsättningar i form av rådgivning och ökad kunskap. En annan förutsättning som 
landsbygdskommunerna har är deras obyråkratiska organisationsstruktur som möjliggör internt 
samarbete och snabbare beslut till följd av färre beslutssteg. Statliga bidrag utgör ytterligare en 
viktig förutsättning för miljöarbetet. Landsbygdskommunerna har däremot inte alltid de 
förutsättningar som krävs för att söka de bidrag som finns eller nyttja de bidrag de fått. Studien 
visar att det finns ett behov av förändringar i dagens bidragsystem eftersom systemet idag 
tilldelar små kommuner mindre pengar samt förutsätter att tid och personal finns. Till följd av 
landsbygdskommunernas förutsättningar blir det strategiska miljöarbetet lidande, vilket gör att 
miljöarbetet i de studerade landsbygdskommunerna får en reaktiv karaktär snarare än en 
strategisk och förebyggande karaktär. Studien visar att det finns både fördelar och nackdelar 
med de olika organisationsstrukturerna. Trots olika organisationsstrukturer uppger ändå 
respondenterna liknande utmaningar och möjligheter i miljöarbetet. Organisationsstrukturen 
utgör därför inte en avgöranande förutsättning för arbetet med miljöfrågor i 
landsbygdskommuner. Avslutningsvis kan vi se att de studerade landsbygdskommunernas 
förutsättningar utgör större utmaningar än vad de skapar möjligheter i miljöarbetet. 
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8. Bilaga 1  
Intervjuguide   
Uppvärmningsfrågor  

 
• Kan du berätta lite kort om din roll inom kommunen?  
• Hur länge har du varit verksam/haft den rollen?  

 
Tematiska frågor  
 
Fokus och drivkrafter        
 

• Vilken betydelse har miljöfrågor hos er? Och hur prioriterar ni detta?  
▫ Upplever du att vissa miljöfrågor prioriteras mer än andra? I så fall varför?  

• Vilka specifika miljöfrågor / områden inom miljöfrågan fokuserar du huvudsakligen 
på? Vart i kommunen upplever du att det största fokuset ligger?  

▫ Upplever du att det finns skillnader i miljöarbetet mellan tätort och landsbygd 
i din kommun? 

• Vad har gjort att dessa frågor blivit viktiga? Hur har det förändrats över tid?  
▫ Vart utförs det här arbetet, i hela kommunen eller i ett visst område?  

 
Utmaningar         
 

• Utifrån din yrkesroll: vad upplever du som de stora utmaningarna i ert miljöarbete? 
Ge exempel! 

▫ T.ex. är det otydlighet i mål eller ansvar, bristande resurser, politiskt 
stöd/prioritet, samordning/kommunikation, intresse-/målkonflikter? 

▫ Upplever du att det finns svårigheter i att prioritera annat miljöarbete utöver 
det lagstyrda tillsynsarbetet enligt miljöbalken? 

• Vilka av ovannämnda svårigheter går att åtgärda med särskilda insatser?  
▫ Vilket är det egna handlingsutrymmet kring dessa?  
▫ Finns det något som du skulle kunna göra? Ge exempel!  
▫ Vem är ansvarig för att genomföra insatser?  

• Vilka av dessa svårigheter är tuffare att övervinna?  
▫ Om det inte går att åtgärda svårigheterna, hur kan då åtminstone 

konsekvenserna av dem minimeras? Ge exempel! 
 
Möjligheter          
 

• Utifrån din yrkesroll: Har du någon möjlighet att påverka miljöfrågans hantering i 
din kommun?  

▫ Vad tror du skapar möjlighet till ett bra miljöarbete i din kommun?  
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• Utifrån din yrkesroll: Upplever du att kommunens storlek påverkar miljöarbetet?  
▫ I så fall hur? (Positivt/negativt?).  

 
Organisation       
 

• Vem jobbar med miljöfrågor hos er?  
▫ Hur är miljöarbetet organiserat? (Kartlägg aktörer)  

• Vad kan du se för fördelar med hur frågan hanteras hos er?  
• Vad kan du se för nackdelar med hur frågan hanteras hos er?  

 
Samverkan  
 

• Samverkar olika avdelningar inom kommunen i det praktiska miljöarbetet?  
▫ I så fall vilka aktörer samarbetar med varandra och hur ser kommunikationen 

ut? (Inom kommunen) 
• Tycker du att samverkan inom kommunen är tillräcklig idag?  

▫ Finns det något samarbete inom kommunen som du tycker saknas?  
• Har ni något samarbete med andra kommuner och organisationer i det praktiska 

miljöarbetet?  
▫ Vilka samarbetar ni i så fall med?  

• Om det finns, hur har det gått och vad har det bidragit till?  
▫  Vad var anledningen till att ni gick ihop/ började samarbeta med en annan 

kommun? 
• Om ingen samverkan, är det något som du tycker saknas eller som ni har planer på?  

▫ Vilka mötesplatser/forum finns?  
 
Framtid      

• Om du får önska fritt - hur ser ert miljöarbete ut om fem år?  
▫ Hur skulle ni kunna nå dit?  
▫ Samarbeten?  
▫ Om du inte har möjlighet att få mer resurser vad skulle du då gjort? 

 
Det var allt vi hade, är det något du vill tillägga i efterhand kring det vi har pratat om som gör 
att vi får en bra förståelse för miljöfrågans hantering och vilka förutsättningar som finns i din 
kommun?  
 
 
 
 


