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Sammanfattning 

Denna studie inriktar sig på bevarande av åkermarksareal utifrån ett hållbart 

resurshanteringsperspektiv. Syftet är att analysera förutsättningarna för åkermarkens 

bevarande genom en kartläggning av faktiskt och önskvärt handlingsutrymme på regional 

nivå i Sverige. Studien utgår ifrån ett induktivt förhållningssätt men har fäste i vetenskaplig 

litteratur om lagar/reglers efterlevnad och implementeringsbarriärer. Det empiriska materialet 

bygger på en metodikkombination. Intervjuer har utförts vid Östergötlands länsstyrelse för att 

kartlägga det praktiska, upplevda samt önskvärda handlingsutrymme för åkermarkens 

bevarande.  En textanalys av lagar, mål -och policydokument har kompletterat 

intervjuanalysen genom att synliggöra den regionala nivåns formella handlingsutrymme i 

frågan. Studien synliggör bristerna i regionalt handlingsutrymme men även betydelsen av 

detta. Studien framhåller vikten av att stärka upp regionala och nationella instrument i frågan 

och att inte bortse från åkermarkens vikt ur ett hållbart perspektiv.  
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1.0 Inledning 

Hållbar resurshantering anses vara nyckeln för att uppnå en hållbar utveckling (Meadows et 

al, 2004). Naturresurserna bör brukas på ett långsiktigt hållbart vis som tillgodoser framtidens 

behov såväl som dagens (Özdemir et al, 2012). Pinstrup-Andersen (2002) framhåller vikten 

av hållbar resurshantering med särskild koppling till mark som resurs, då denna i dagsläget 

hanteras olämpligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Forskare menar att markresursens långsamma 

återhämtningsprocess bör utgöra en grund för att behandla mark som ändlig trots att resursen 

på lång sikt är förnybar (Montanarella & Vargas 2012, Europeiska kommissionen 2012). 

Markresurserna är en av de viktigaste och mest komplexa naturresurserna på jorden 

(Podamanicky et al, 2011). Jordlagret utför en mängd livsnödvändiga funktioner då marken 

exempelvis fungerar som ett filter, utgör ett habitat för betydande organismer samt producerar 

livsmedel till människor och djur (Scalenghe & Marsanb 2009, Europeiska kommissionen 

2012). 

 

Jordbruket är direkt beroende av markresurser för att kunna förse en växande befolkning med 

livsmedel (Montanarella & Vargas, 2012). FAO (2009) beskriver att den beräknade 

befolkningsökningen till 2050 kommer kräva att den globala livsmedelsproduktionen ökar 

med 70 procent. Det är intressant att notera att trots de senaste tre decenniernas 

befolkningsökning har åkermarksarealen inte ökat nämnvärt. Detta innebär att den globala 

åkermarksarealen kontinuerligt minskat i hektar per person. Trenden fortsätter vilket är 

kritiskt för framtidens livsmedelsförsörjning (Montanarella & Vargas, 2012). Idag 

konkurrerar odlingsbar mark med en mängd andra samhällsanspråk. Till anspråken kan 

nämnas infrastruktur och samhällsbyggnation, energiproduktion, gruvdrift och industriella 

aktiviteter. Markresursen har hamnat i en intressekonflikt där resursens vitala 

ekosystemtjänster
1
 ofta äventyras till förmån för andra samhällsanspråk (Podamanicky et al 

2011, Montanarella & Vargas 2012). 

 

Problematiken vidgas utöver mänsklighetens direkta påverkan på markresursen till det 

indirekta trycket från klimatförändringar. Areella näringar är särskilt utsatta för 

klimatförändringar, då avkastningen är beroende av väderförhållanden (Moriondo et al, 2010). 

Odlingsgränserna förväntas successivt flyttas norrut i ett förändrat klimat (Iglesias et al, 

2012). I sydliga länder kommer därav odlingsförutsättningar försämras på grund av 

klimatförändringarnas effekter på vattentillgången (Moriondo et al, 2010). I norr kommer 

istället avkastningen av grödor och expansionen av klimatmässigt lämpliga områden för 

jordbruksproduktion att öka, som följd av höjda temperaturer (Moriondo et al 2010, Marco & 

Olesen 2010). Det Europeiska jordbruket är av internationell betydelse vilket gör att den 

globala livsmedelsförsörjningen starkt kommer att påverkas av de klimatvariationer och 

åtgärder som vitas inom Europa (Iglesias et al, 2011). Forskningssamhället är idag enigt om 

att nästan alla europeiska regioner kommer att påverkas av klimatförändringar (Biesbroek et 

al, 2010). Sverige är ett nordeuropeiskt land där positiva effekter av klimatförändringarna 

beräknas bidra till en högre odlingskapacitet (Jordbruksverket, 2007).  

 

Åkermarksarealen i Sverige har dock minskat kontinuerligt sedan ett halvt sekel tillbaka, 

vilket minskar chanserna för svenskt jordbruk att tillvarata klimatförändringarnas möjligheter 

och på så vis stärka svenskt jordbruk globalt. Åkerarealens minskning beror till stor del på 

igenväxning då lönsamheten för jordbruk minskat i Sverige. En viktig faktor är även den 

exploatering som åkermarken utsätts för vid tätortsexpandering och utbyggnad av 

                                                 
1
 Ekosystemtjänster= De funktioner i ett ekosystem som kan gynna människan (Naturvårdsverket, 2013).  
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infrastruktur (Edman et al 2013, Jordbruksverket 2007). Det är ur detta perspektiv idag ytterst 

problematiskt att många svenska storstäder är placerade i slättbygder med kringliggande 

åkermark (Helander, 2012). 

 

Enligt Helander (2012) är svenska markarealer unika då kvaliteten på de nordiska 

åkermarkerna är högre produktionsmässigt som en följd av geologiska processer. Att Sveriges 

markarealer dessutom inte utsätts för markslitage
2
 i samma utsträckning som majoriteten av 

jordens markarealer förstärker ytterligare vikten av svensk åkermark ur ett framtida 

internationellt försörjningsperspektiv. I Sverige är det dock stor skillnad på åkermarksjord och 

annan mark. I många andra länder skiljer sig inte åkermarkens sammansättning från annan 

mark varav förlust av åkermark till konkurrerande intressen inte utgör samma problematik 

(Helander, 2012). Anspråken som riktas mot åkermarken i kombination med förväntade 

klimatförändringar visar vikten av att utreda handlingsutrymmet för att bevara åkermark i ett 

land som Sverige. 

 

Sverige styrs idag i stor utsträckning av s.k. ramlagstiftning. Ramlagar innefattar riktlinjer 

samt mål men beskriver inte tillämpning, varav lagens normativa öppenhet lämnar utrymme 

för tolkningsfrihet hos förvaltande myndighet (Hydén, 1984). Detta har visat sig 

problematiskt utifrån perspektivet om åkermarkens bevarande, då åkermark kommer till korta 

gentemot andra intressen i den fysiska planeringen (Edman et al, 2013). Fysisk planering är 

samlingsbegreppet för hantering och planering av mark -och vattenresurser (Michanek & 

Zetterberg, 2012), vari planering av åkermark ingår. I Sverige är den kommunala autonomin 

hög varav den lokala nivån (kommunerna) till stor del har rådighet i denna planering. De få 

tidigare studier som utförs inom detta område har därför studerat den lokala nivån (Larsson & 

Germundsson 2012, Samuelson 2009). Edman et al (2013) visar att kommunernas intresse av 

att exploatera jordbruksmark beror på kortsiktig ekonomisk vinning av exploatering. Ett 

holistiskt nationellt bevarandeperspektiv tolkas på grund av ekonomisk vinning samt 

kommunal självbestämmelserätt endast i begränsad form appliceras på åkermark. Edman et al 

(2013) ger exempel som visar att länsstyrelser har brukat sin regionala myndighetsroll för att 

försöka stärka skyddet av åkermark. Länsstyrelsen är en regional, tvärsektoriell myndighet, 

som ska samordna och koordinera olika sektorsintressen, exempelvis jordbruk och 

markanvändning (Rubenson, 2008). Länsstyrelsen har dock inte den kommunala nivåns 

formella befogenheter att handla för bevarande av åkermark. Länsstyrelsen fungerar dock som 

en länk mellan nationell och lokal nivå och har därav en stor roll ur ett hållbarhets-, 

utvecklings- och planeringsperspektiv (Näringsdepartementet 2007, Berger 2003, Blücher & 

Graninger 2006, Lundqvist 2001) som tolkas vara av stor vikt för åkermarkens bevarande. 

 

På senare tid har den regionala nivåns roll i arbetet för hållbar utveckling uppmärksammats i 

forskning. Regional nivå anses spela en stor roll vid implementering av hållbarhetspolicys och 

ur ett analytiskt perspektiv är det därför viktigt att studera den regionala nivåns incitament och 

handlingsutrymme (Berger 2003, Storbjörk & Isaksson 2013). På grund av detta har denna 

studie valt att belysa problematiken med bevarande av åkermark utifrån ett regionalt 

perspektiv med utgångspunkt i en svensk länsstyrelse. Förhoppningen är att detta ska bredda 

rådande forskning och kunskapsutveckling. Studien granskar regional nivås 

handlingsutrymme samt hur nationella och regionala incitament kan inverka på kommunala 

intresseavvägningar.   

  

                                                 
2
 Markslitage= markresurser utsätts för markslitage från främst vind och vattenerosion (Helander, 2012).  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bredda förståelsen kring den regionala nivåns roll i arbetet för 

bevarande av åkermark, via analys av förutsättningar för att främja åkermarkens 
3
 bevarande 

genom att kartlägga den regionala nivåns faktiska
4
 och önskvärda

5
  handlingsutrymme i 

frågan.  

1.2 Frågeställningar  

 

1. Vad begränsar och möjliggör handlingsutrymmet för bevarandet av åkermark?  

- Vilka mål och ambitioner kan identifieras för bevarandet av åkermark? 

- Hur prioriteras åkermark i relation till övriga samhällsanspråk? 

- Vilka instrument finns idag för att arbeta med bevarande av åkermark?  

 

2. Finns det någon skillnad på faktiskt och önskvärt handlingsutrymme för bevarande av 

åkermark?  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas nationellt till Sverige.  Sverige är uppdelat i 21 län som styrs av 

statliga regionala myndigheter s.k. länsstyrelser (Hilding-Rydevik et al, 2011). Det regionala 

utvecklingsarbetet i Sverige utförs av flertalet statliga instanser men samordnas av respektive 

länsstyrelse (Näringsdepartementet 2007). Vidare geografisk avgränsning upprättas av 

studiens fokus på regional nivå samt exemplifiering av Östergötlands länsstyrelse.  

Östergötland är ett starkt jordbrukslän i sydöstra Sverige, med slättbygd som breder ut sig från 

väster till öster. Den västra slättbygden tillhör den mest produktiva marken i hela landet (a, 

Länsstyrelsen Östergötland, 2013). Detta gör att Östergötlands växtodlingsmark är betydande 

för svensk livsmedelsproduktion. I kombination med klimatförändringars globala effekter på 

areella näringar bedöms Östergötlands ställning som jordbrukslän ha möjlighet att öka 

(Ehrnsten et al, 2011). Dock hotas åkermarken i Östergötland av exempelvis exploatering 

(Helander, 2012). Anspråken som riktas mot Östergötlands åkermark i kombination med 

förväntade klimatförändringar visar vikten av att utreda den regionala myndighetens 

handlingsutrymme för bevarande av åkermark. En bidragande faktor till valet att studera 

länsstyrelsen i Östergötland är dessutom att myndigheten har uppmärksammat problematiken 

kring bevarande av åkermark. Detta gör att den regionala nivån blir extra intressant att studera 

då konflikten är uppe på agendan (Larsson, 2012).  

 

  

                                                 
3
 Åkermark= Denna specifika term används medvetet för att avgränsa studiens syfte. Åkermark är en del av 

samlingsbegreppet jordbruksmark som innefattar både åker- och betesmark (Edman et al, 2013).  
4
 Faktiskt handlingsutrymme= formellt, praktiskt och upplevt handlingsutrymme.  

5
 Önskvärt handlingsutrymme= är det önskvärda utrymmet för handling. 
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2.0 Metod 
Två metoder ligger till grund för denna studie, kvalitativ forskningsintervju samt kvalitativ 

textanalys. Kvalitativ forskningsintervju har använts inom studien med syfte att kartlägga de 

implementerande aktörernas praktiska och upplevda samt önskvärda handlingsutrymme för 

åkermarkens bevarande på regional nivå. Studiens textanalys syftar till att kartlägga det 

formella handlingsutrymmet för bevarande av åkermark för att ge kontext till studiens 

kvalitativa forskningsintervjuer. I denna studie är det formella handlingsutrymmet en 

samlingsbeteckning för formella krav, riktlinjer och rekommendationer utifrån dokumentation 

på området. Textanalysen genomfördes på nationell -och regional nivå genom studie av 

policy- och måldokument samt lagar. Utöver detta ingår även en statlig utredning som 

behandlar åkermarkens bevarande. Metoderna används parallellt då de möjliggör studie av 

handlingsutrymmet för bevarande av åkermark utifrån olika typer av källor. På detta vis kan 

både skriftliga handlingsdokument samt policy i praktiken studeras. Intervjuerna utfördes före 

textanalysen. Metoderna samt analyserna presenteras dock i omvänd ordning för att studien 

skall följa en logisk uppbyggd.  

2.1 Vetenskaplig förankring 

Studien applicerar ett induktivt förhållningssätt vilket betyder att studien leds av data istället 

för teori. Induktion i praktiken innebär att nya observationer genereras då data noggrant 

sorteras för att fastlägga mönster av händelser och motsattsförhållanden genom reflektion och 

tolkning (Spicker, 2011). Styrkan med ett induktivt förhållningssätt är att en djup förståelse 

för empirin bildas utan begränsningar av teoretiska ramverk och kan därav generera i nya 

slutledningar (Fejes & Thornberg, 2009). Valet av induktivt förhållningssätt motiveras med 

att vi inte vill fastna i en begreppsram som kan begränsa studien. I och med att 

forskningsområdet är relativt nytt anses chansen för att en teori skulle styra studien i fel 

riktning större.  

 

Den vetenskapliga förankring som används för studien fokuserar övergripande på 

särskillnaden mellan policy -och måldokuments samt lagars nedpräntade formella 

handlingsutrymme i jämförelse med praktiskt och upplevt handlingsutrymme. Svanberg 

(2008) underbygger detta genom att förklara att det som är formellt formulerat i text inte alltid 

fungerar som det var tänkt i praktiken (Svanberg, 2008). Vidare beskriver Dalhammar (2008) 

att tolkningen av lagar och regler är kontextbunden och således bygger på rådande politiska 

och samhällsmässiga normer. Om det finns ett alltför stort avstånd mellan norm och regel 

samt om regeln inte har någon koppling till samhällets normvärld, blir konsekvenserna att 

lagen inte följs efter dess intention (Hydén, 1998). Implementering är studiet av intentionens 

överensstämmelse i praktiken. Bristande implementering skapar således ett större avstånd 

mellan intention och praktik (Barrett, 2004). Resultat från tidigare studier om implementering 

används därför kontinuerligt i analys och diskussion av denna studies resultat. Det avstånd 

mellan intention och praktik som kan uppstå är ytterligare ett skäl till de dubbla metoder som 

används i studien. Genom att jämföra resultaten av formell dokumentation och upplevd 

praktik anser vi att man kan få en djupare förståelse för det faktiska handlingsutrymmet.  

2.2 Textanalys genom innehållsanalytisk strategi 

2.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en form av textanalys som fokuserar på att systematiskt 

analysera ett dokuments innehåll (Bergström & Boréus, 2005). Textanalyser syftar till att ge 

en fördjupad förståelse för en texts innerbörd. Genom att metodiskt analysera texternas 

budskap kan en fördjupad förståelse bli möjlig (Hellspong & Ledin, 2010). Studiens 
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textanalys fokuserar på texternas formella hållning kring bevarande av åkermark. För att 

urskilja detta utformades analysfrågor som ställdes till texterna, se Bilaga 1.  Textanalysen 

bygger på kvalitativ innehållsanalys vilket möjliggör selektering av centrala partier från 

analystexterna, d.v.s. partier som explicit behandlar bevarande av åkermark. På så vis 

underbygger innehållsanalysen studiens syfte då den avgränsar analysen till 

handlingsutrymmet för bevarande av åkermark. Vidare avstår studien från kvantifiering av 

material till förmån för mer djupgående materialtolkningar (Bergström & Boréus, 2005).  

2.2.2 Urval av texter 

Ur intervjumaterialet identifierades dokument som explicit behandlade skydd av åkermark. Vi 

undersökte dessa dokument och utförde ett urval till textanalys enligt följande kriterier: 

 

1. Dokumenten ska explicit innefatta formellt handlingsutrymme för skydd av 

jordbruksmark. 

2. Regional dokumentation ska vara länsspecifik, alltså riktad gentemot Östergötlands 

län. 

3. Dokumenten ska kunna påverka det praktiska handlingsutrymmet på regional nivå.  

4. Minst en informant ska självmant ha nämnt dokumentet i förhållande till skydd av 

åkermark.  

I första kriteriet har åkermark breddats till begreppet jordbruksmark. Jordbruksmark är ofta 

den formella term som används vari åkermark ingår (Edman et al, 2013). Andra kriteriet 

valdes då studiens kvalitativa forskningsintervjuer äger rum på Östergötlands länsstyrelse, 

varav det möjliggör en fördjupad jämförelse av det formella handlingsutrymmet och det 

praktiska/upplevda handlingsutrymmet att studera länsspecifika dokument. Tredje kriteriet 

grundar sig i att studien utgår ifrån ett regionalt perspektiv. Det fjärde kriteriet valdes då vi 

eftersträvade att, i så liten utsträckning som möjligt, påverka studiens resultat.  

 
Tabell 1: presenterar studiens analyserade textdokument. 

Analyserade textdokument 

1. 3 kap. Miljöbalken (Miljöbalk, 1998:808). 

2. Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar, SOU 

2009:45 (SOU, 2009). 

3. Nationellt miljömål Ett rikt odlingslandskap (Naturvårdverket, 2012) 

samt Regionalt miljömål Ett rikt odlingslandskap (Miljömål, 2012) 

4. Regionalt utvecklingsprogram >2030 för Östergötland 

(Regionsförbundet Östsam, 2012). 

 

Under intervjuerna nämndes inga internationella eller lokala dokument som påverkar den 

regionala nivåns handlingsutrymme till frågan, därför gjordes valet att inte analysera några 

sådana texter.  Analyserade texters intertextualitet visas i figur 1. Det grönmarkerade området 

symboliserar nationell nivå vilket omfattar miljöbalken och nationella miljömål. Dessa 

påverkar den regionala nivåns handlingsutrymme i frågan om bevarande av åkermark. 

Miljöbalken (MB) är Sveriges samordnade miljörättsliga regelverk (Michanek & Zetterberg, 

2012). Miljöbalken ska styra allt svenskt miljöarbete, varav hantering av åkermark ingår. Där 

igenom ska b.la MB bidra till att svenska nationella miljömål uppnås (Dalhammar, 2008). 

SOU 2009:45 är en offentlig statlig utredning som b.la behandlar ett förslag till utökat 

lagskydd av åkermark (SOU, 2009). Detta dokument har ingen formell verkan då förslaget 

inte stadgades i lag. Därav är dokumentet frikopplat från nationell -och regional nivå i figuren 

nedan. Det blåmarkerade området representerar regional nivå. RUP är regional 
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policydokumentation som ska styra utvecklingen i svenska län (Regionsförbundet Östsam, 

2012). Tanken är att RUP ska fungera som paraplydokument vid regionalt arbete som t.ex. 

arbete med regionala miljömål. Vi anser att samtlig dokumentation med undantag av SOU 

2009:45 bör kunna användas av regional nivå för att påverka lokal nivå.  

 

 
Figur 1: visar textanalysdokumentens intertextualitet. 

2.2.3 Utförande av textanalys 

Första steget i textanalysen var att bryta ut sekvenser ur dokumenten som relaterade till 

bevarande av åkermark. Ramen för tolkningsarbetet utgörs därefter av ett antal noggrant 

utvalda frågeställningar som ska klargöra det formella handlingsutrymmet samt kontexten för 

detta (Bilaga 1). Tydlighet i frågeställningar ger en ökad reabilitet då det möjliggör 

replikering av studien.  I presentationen har ambitionen varit att synliggöra analyssvaren på 

frågeställningarna. 

2.3 Intervjuanalys genom innehållsanalytisk strategi 

2.3.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Studiens andra metod är kvalitativ forskningsintervju. Kvalitativa intervjuer har ett tolkande 

förhållningssätt då forskaren strävar efter att få förståelse för hur informanten upplever sin 

omgivning (Dalen 2011, Esaiasson et al 2012). Metoden bygger på premissen att människan 

skapar och konstruerar sin egen verklighet och därav ger mening åt sina upplevelser (Dalen, 

2011). På grund av detta är det viktigt att notera att denna metodologi endast svarar för hur 

verkligheten upplevs inom studieområdet, inte hur verkligheten är. Metoden motiveras med 

att forskningsfältet är relativt nytt vilket innebär att ämnesområdet inte på förhand kan delas 

in i kategorier vilket krävs vid en kvantitativ ansats. En kvalitativ ansats minimerar alltså 

risken att mista viktiga perspektiv som det inte finns kännedom om idag (Esaiasson et al, 

2012).  

2.3.2 Individuell och semistrukturerad intervju 

Individuella intervjuer ger till skillnad från gruppintervjuer en fördjupad förståelse för 

individspecifika perspektiv i forskningsfrågan (Dalen 2011, Esaiasson et al 2012, Kvale & 

Brinkmann 2009). Individuella intervjuer valdes framför gruppintervjuer då dessa påverkas av 

s.k. ”social styrning
6
”.  Det ansågs extra viktigt att undvika gruppintervjuer då intervjuade 

enhetsrepresentanter i form av sin profession har olika ställning på länsstyrelsen och därav 

kan en gruppintervju hämma likvärdigt deltagande. Likväl anser vi att det kan finnas en 

                                                 
6
 Social styrning= gruppens interaktion bidrar till annorlunda utsagor i jämförelse med om individerna intervjuats 

var för sig (Trost, 2010). 

 

MB 

 Nationella miljömål 

RUP 

Regionala miljömål  

SOU 2009:45 
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konkurrens mellan enheterna och att andra sociala konstruktioner skulle påverkat resultatet 

vid en gruppintervju. Individuella intervjuer möjliggör enhetsrepresentanternas perspektiv 

utan påverkan från andra enheter (Trost, 2010).  

  

De individuella intervjuerna var semistrukturerade vilket möjliggjort jämförbarhet mellan 

intervjusvar (Lantz, 2007). Jämnförbarhet anses som centralt för att uppnå syftet med studien. 

Detta då det är först genom jämförelse mellan de olika enheternas uppfattningar som man kan 

få en övergripande bild av Östergötlands länsstyrelse förhållande till bevarande av åkermark. 

Vidare ger semistrukturerade intervjuer informanterna tillfälle att utveckla sekundära teman 

vilket bibehåller ett brett perspektiv i intervjun utan kompromiss för dess djup (Lantz, 2007). 

Semistrukturerade intervjuer kan alltså ge svar på frågor som inte ställs, men som är viktiga i 

studien och som vid en fullt strukturerad intervju hade kunnat förbises.  

 

Forskningstekniken möjliggör en bred förståelse för olika aktörers åsikter i förhållande till 

diskussionsämnet vilket är grundläggande för att uppnå syftet för denna studie. 

Forskningstekniken handlar inte om att lägga fokus på att uppnå ett samförstånd mellan 

informanter utan att uppmärksamma skillnader i uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.3.3 Urval av informanter 

Kriterierna för urval var att informanterna skulle besitta kunskap och mandat i 

forskningsfrågan. Utgångspunkten för studien var att intervjua en central källa för varje 

organisatorisk enhet på länsstyrelsen i Östergötland, utifrån urvalsprincipen centralitet
7
 

(Esaiasson et al, 2012). Detta visade sig dock vara omotiverat då flera enheter inte besatt den 

centralitet studien eftersträvat. Därav valdes endast enheter som besatt centralitet i frågan ut 

för deltagande. Tillvägagångssättet för att uppnå ett urval genom centralitet var att en högt 

uppsatt tjänsteman kontaktades, vilket möjliggjorde kartläggning av lämpliga 

intervjupersoner. Informanterna valdes därefter utifrån rekommendation, alternativt att 

kontaktad aktör ansåg sig själv vara rätt informant i frågan.   

 

Enheten för social hållbarhet, kulturenheten och länsveterinärenheten sållades bort då vi, via 

studie av dokument om enheternas arbetsområden, drog slutsatsen att enheterna inte besatt 

kunskap eller mandat i frågan. Den regionalekonomiska enheten kontaktades men enheten 

nekade deltagande utifrån studiens premisser. Urvalet resulterade i att följande fem enheter 

vid länsstyrelsen i Östergötland ansåg att de besatt kompetens att delta i studien.  

 

Lantbruksenheten 

Samhällsbyggnadsenheten 

Rättsenheten 

Miljöskyddsenheten 

Naturvårdsenheten 

 

Informanterna från lantbruksenheten samt naturvårdsenheten efterfrågade att få 

utgångspunkter/teman skickade till sig innan intervjuerna för att kunna förbereda sig. Några 

dagar innan intervjuerna skickas därför övergripande nyckelbegrepp till dessa informanter. Vi 

undvek att skicka direkta frågor, då vi inte ville riskera att informanterna läst in sig på 

området, eftersom spontana svar på intervjufrågorna efterstävades. Följande nyckelbegrepp 

skickades: 

 

                                                 
7
 Centralitet= att fastställa informanter som är ”centralt placerade källor” (Esaiasson et al, 2012, s. 258). 
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 Jordbruksmark
8
 

 Hållbar resurshantering 

 Samhällsplanering 

 Olika anspråk på jordbruksmark 

 Handlingsutrymme för enheten 

 Framtidsaspekter 

 

Nedan presentateras respektive informant. Informanterna valde att inte vara anonyma då dessa 

ansåg att de intervjuades utifrån sin profession.  

 
Tabell 2: presenterar intervjuade enhetsrepresentanter. 

Enhet Lantbruksenheten Samhällsbyggnadsenheten Rättsenheten Miljöskyddsenheten Naturvårdsenheten 

Namn Jonas Källming Jan Persson Karin Fridell Sofia Bastviken Ulrika Larsson 

Befattning Lantbruksdirektör Länsarkitekt på kultur och 
samhällsbyggnadsenheten 

Länsassessor -  Byrådirektör  

Arbetsuppgift Chef för 
lantbruksenheten 

sedan året 2009. 

Representerar planfrågor. Jurist då på 
rättsenheten. 

Vattendirektivet, 
våtmarksplanering, 

övergödningsfrågor.  

Ärendehandläggning 
på naturvårdsenheten 

sedan året 2003. 

Anställningsår 2004 1994 2005 2007 2002   

 

2.3.4 Intervjuguide 

Vid semistrukturerade intervjuer krävs det att en intervjuguide utformas. En intervjuguide 

skall innefatta centrala teman och frågor, som skall omsätta studiens överordnade 

problemställningar (Dalen, 2011).  

 

Intervjuguiden baserades på Esaiasson et al (2012) tillvägagångssätt för utförande av 

intervjuguide.  Studiens intervjuguide börjar med s.k. uppvärmningsfrågor. Dessa är 

allmänna, enklare frågor som syftade till att informanten skulle känna sig mer bekväm i 

intervjusituationen. Efterföljande frågor i studiens intervjuguide är tematiska frågor. Dessa är 

breda frågor inom ämnesområdet där informanten fick möjlighet att själv utveckla ämnet. 

Vidare följs vissa tematiska frågorna av s.k. uppföljningsfrågor, dessa kombineras med 

tematiska frågor för att säkerställa ett innehållsrikt svar. Uppföljningsfrågor kan starkt 

påverkas av informantens utsaga, därför skrivs inte samtliga uppföljningsfrågor med i 

studiens intervjuguide, detta är enligt Esaiasson et al (2012) mycket vanligt.  Vidare har 

studiens intervjuguide direkta frågor, dessa är frågor som riktas mot områden som anses vara 

av vikt för studien men som inte uppkommit i samtal vid intervjuguidens tematiska – och/eller 

uppföljningsfrågor. Detta innebär att vissa direkta frågor troligen inte kommer behöva ställas 

då tematiska -och/eller uppföljningsfrågor redan behandlat dessa (Esaiasson et al, 2012).  

 

I slutet av studiens intervjuguide gavs möjlighet för informanten att vidare förtydliga tidigare 

uttalanden. Informanten fick även genom intervjuguiden möjlighet att tillägga om denne 

ansåg att intervjuguiden inte berört något område som informanten ansåg vara väsentligt inom 

intervjuns ramar.   

 

                                                 
8
 Då studien under detta skede ännu inte fastställt inriktningen åkermark användes det bredare begreppet 

jordbruksmark vid utskick av utgångspunkter.  
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För att säkerställa att intervjuguiden utformats på ett funktionellt sätt som passar kontexten 

(Dalen, 2011) kring åkermarkens bevarande utfördes den första intervjuen med 

samhällsbyggnadsenheten även som en typ av provintervju. Då informanten i detalj besvarade 

frågorna och på så vis inte avvek från intervjuguides upplägg analyseras denna tillsammans 

med övriga intervjuer i studien. Under ”provintervjun” hade samhällsbyggnadsenheten 

möjlighet att kommentera intervjuguidens frågor. Efter intervjun justerades vissa följdfrågor 

men intervjuguiden ansågs vara fullt gångbar enligt samhällsbyggnadsenheten. 

2.3.5 Utförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer följde samma upplägg. Först förklarades studiens övergripande 

ämnesområde, sedan ställdes intervjufrågorna utefter intervjuguiden. Vid intervjuerna var vi 

båda närvarande och turades om att ställa frågor och ta anteckningar av icke-verbal 

kommunikation. Enligt Trost (2010) kan det vara till fördel med två intervjuare som 

kompletterar varandra, framförallt vid intervju av myndighetsrepresentanter (Trost, 2010). 

Under studiens intervjuer ställde vi båda relevanta följdfrågor utifrån våra upplevelser av 

svaren. Dock finns det en risk med att vara två intervjuare då det kan uppfattas som ett 

maktövergrepp (Trost, 2010), vilket vi försökte undvika genom att vara socialt 

tillmötesgående under intervjuerna (Dalen, 2011).  

 

Samtliga enhetsrepresentanter godkände inspelning. Intervjuerna spelades in via diktafon 

samt mobiltelefon, för att vi skulle ha möjlighet att kunna återge ordagrant vad som sagts 

under intervjuerna (Trost, 2010). De anteckningar som togs under intervjuerna fokuserade på 

icke-verbal kommunikation, så som kroppsspråk och upplevd stämning vilket bedöms svårt 

att tolka utifrån inspelningar (Dalen, 2011).  

 

Trost (2010) menar att det är viktigt att informanter känner sig bekväma i miljön där 

intervjuer genomförs. Därav fick utvalda informanter själva bestämma plats för intervjun. 

Samtliga informanter valde att intervjuas i länsstyrelsens byggnad i Linköping, antingen på 

informantens kontor eller i ett mötesrum. I förhand fastställdes tiden till 60 minuter per 

intervju. Dock varierade intervjuernas längd från ca 40 till 60 minuter.  

2.3.6 Behandling av materialet 

Intervjuerna transkriberades enligt Dalens (2011) anvisningar av författarna själva. 

Informanternas utsagor återgavs ordagrant i transkriberingarna men samtliga talspråkstillägg 

som till exempelvis ”ehh” och dylikt skrevs inte ut.  

 

Samtliga informanter fick möjlighet att ge återkoppling på råmaterialet av transkriberingen. 

Informanterna fick tre arbetsdagar på sig att läsa igenom och komma med kommentarer på 

materialet. Områden som det fanns funderingar kring i råmaterialet gulmarkerades. 

Informanterna ombads att i mån av tidsbrist endast läsa och kommentera gulmarkerade 

områden. Lantbruksenhet och naturskyddenheten valde att läsa och godkänna det fullständiga 

råmaterialet. Miljöskyddsenheten valde att läsa gulmarkerade delar. Dessa informanter 

kommenterade och utvecklade gulmarkerade områden. Efter detta skickades det även ut 

kompletterande frågor, som ansågs vara av vikt för studien, till enheterna. Detta för att 

försäkra en god uppföljning och förståelse för materialet, då vissa oklarheter rådde. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att råmaterial och frågor endast bör skickas ut till informanter om 

det finns oklarheter kring vissa uttalanden.  Därför ansågs detta befogat.  

2.3.7 Kvalitativ innehållsanalys 

Intervjumaterialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys.  Detta för att kunna 

illustrera och framhäva relevanta delar i det kategoriserade materialet. Vidare möjliggör 
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innehållsanalys växling mellan enskildheter och större mönster samt trender i materialet 

(Jacobsen, 2007). Det finns många tillvägagångssätt för innehållsanalyser och vi har valt att 

utgå ifrån en modifiering och bearbetning av Jacobsens (2007) stegvisa metod med inslag av 

Gillhams (2008) metod, vilket presenteras i tabellen nedan i steg 1-6.  

 
Tabell 3: presenterar tillvägagångssättet för intervjumaterialets kvalitativa innehållsanalys baserad på Jacobsen 

(2007) & Gillham (2008). 

Utförande av kvalitativ innehållsanalys. 

Steg 1. Betydelser i uttalanden identifierades. Dessa uttalanden summerades 

via marginalskrivning vid sidan av texterna (Gillham, 2008). 

Steg 2. 

 

Det transkriberade materialet kategoriserades genom att respektive 

text delades in i olika huvudkategorier som var anpassade efter 

materialet (Jacobsen, 2007).  

Steg 3. 

 

Samtliga delar förflyttades sedan till huvudkategorierna där även 

underkategorier skapades. Detta bidrog till att lättare kunna överskåda 

materialet (Jacobsen, 2007).  

Steg 4. 

 

För att förtydliga och belysa delar av betydelse användes citat och 

referat för att illustrera underkategorierna (Jacobsen, 2007). 

Steg 5.  För att finna likheter och skillnader jämfördes 

intervjuerna/observationerna (Jacobsen, 2007).  

Vid detta skede lästes samtliga delar enskilt av oss för att inte mista 

viktiga perspektiv.  

Steg 6.  Slutligen söktes förklaringar till skillnader via tidigare forskning inom 

området och återkopplade analysen till studiens syfte (Jacobsen, 

2007).  

 

Åkermark är det begrepp som används genomgående i intervjuanalysen. Avgränsning till 

åkermark var ett alternativ som övervägdes i ett tidigt skede men i intervjuguiden brukades 

dock det bredare begreppet jordbruksmark, för att inte mista en bred infallsvinkel. Åkermark 

som avgränsning visades sig dock vara ett klokt val för avgränsning. Vi har tagit ställning till 

om det påverkar studiens validitet av intervjusvaren att åkermark behandlats under begreppet 

jordbruksmark. Informanterna var dock så pass tydliga i sina uttalanden samt att följdfrågor 

ställdes specifikt kring åkermark respektive betesmark vilket gjorde det enkelt att särskilja 

ämnena. 

 

Analysen beskriver och jämför responsen för frågorna i de olika intervjuer som genomförts 

vid Östergötlands länsstyrelse. I analysen omtalas enhetsrepresentanterna med enhetsnamnet. 

Att enhetsnamnet får symbolisera den intervjuade enhetsrepresentanten är endast för 

enkelhetens skull då det annars kan råda förvirring kring vilken enhet som uttalat sig. Det är 

dock viktigt att vara medveten om att det endast är en aktör för varje enhet som har uttalat sig 

i frågan varav uttalandet inte nödvändigtvis är representativt för hela enheten. 

2.4 Etiskt hänsynstagande 

I enlighet med Kvale & Brinkmann (2009) anläggs ett makroetiskt perspektiv, då vi är 

införstådda i vikten av etiskt hänsynstagande i samtliga forskningsstadier. 

 



14 

 

Tabell 6: beskriver de sju forskningsstadierna samt det etiska hänsynstagande som visats för dessa i studien. 

Innehållet i tabellen inspireras av Kvale & Brinkmann (2009) och Dalen (2011). 

Forskningsstadier Etiskt hänsynstagande 

Tematisering 

Vi tog studiens vetenskapliga värde i beaktande och drog slutsatsen att 

studiens resultat bör kunna förbättra områdessituationen i nutid samt 

mänsklighetens levnadsstandard i framtiden.  

 

 

Planering 

Vi har erhållit informerat samtycke från deltagarna gällande deltagande i 

studien samt inspelning av intervjun. Vi har övervägt möjliga konsekvenser av 

studien för informanten och den enhet denna tillhör och dragit slutsatsen att de 

positiva effekterna i stor grad överväger eventuella negativa effekter som kan 

uppstå. 

Intervjusituation 

Av etiska skäl gavs informanten utrymme att neka inspelning, trots tidigare 

godkännande. Vidare gavs utrymme för att avbryta intervjun eller att välja att 

inte svara på frågor.  

 

Samtliga informanter blev tillfrågade om att vara anonyma, ingen av 

informanterna valde att avidentifieras, detta då informanterna ansåg att de 

intervjuades i deras profession. Ett informerat samtyckt har därför erhållits om 

anonymitet. Därför kan informanternas roll/ befattning på länsstyrelsen i 

Östergötland beskrivas utan att bryta gentemot konfidentialitet. Det anses 

även berättigat att uppge informanters namn då dessa har tagit sig tid att delta 

i studien och därigenom bidragit med viktig information, vilket informanterna 

etiskt sätt borde få ett erkännande för.  

 

Utskrift 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, vilket bidrog till en god kännedom för 

materialet i ett tidigt stadie.  

 

Analys 

Vi gjorde bedömningen att informanterna inte skulle ha inflytande över hur 

uttalanden tolkades. För att beakta etiska aspekter är vi därför extra noga med 

att förtydliga vad som är vår tolkning och informanternas citat/utsagor.  

 

Verifiering 

Råmaterial utsändes via mejl till informanterna för översyn och godkännande 

för att verifiera materialet och försäkra etiskt riktigt handlande gentemot 

informanterna.  

 

Rapportering 

Studien publiceras via DiVA vid Linköpings universitet och går att nå över 

internet. Då studien utförs i sammarbete med Östergötlands länsstyrelse 

kommer materialet även finnas tillgängligt på länsstyrelsen i Östergötland. 

Risken i detta är att läsare kan misstolka studiens intention och på så vis få en 

negativ upplevelse av denna. Vi hoppas avhjälpa detta genom att vara tydliga 

med att studien behandlar våra tolkningar av empiriskt material. 
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2.5 Metoddiskussion  
Reabilitet och validitet har beaktats i studien.  För att uppnå hög reabilitet och pålitlighet 

krävs det att metoder för insamling och analys av data beskrivs noggrant i samtliga 

forskningsled (Flick 2009, Dalen 2011, Ryan 2004) för att andra forskare ska kunna utföra 

replikering av studien (Dalen, 2011). Ett försök att uppnå de ovannämnda beskrivna kraven 

har gjorts genom att noggrant beskriva metodernas samtliga forskningsled och 

tillvägagångssätt. Det finns dock en problematik med att replikera kvalitativa intervjustudier 

då individuella intervjuer ger resultat i form av individuella upplevelser. Däremot tyder 

intervjusvaren i denna studie på att många uppfattningar bildats via social interaktion då 

upplevelserna beskrivs på liknande sätt av olika informanter. Detta tyder på att studien kan 

replikeras om premisserna är likartade (Dalen, 2011). Reabiliteten för textanalysen anses vara 

högre då dokumentens textinnehåll inte ändras medan informanternas upplevelser kan 

förändras över tid. Problematiken med reabiliteten i textanalysen är att vår onotologi inte 

lämnar texterna opåverkade.  

 

Studiens validitet säkerställs då en provintervju utfördes, då intervjuerna spelades in och 

transkriberades samt genom att intervjuguiden är bifogad som bilaga till studien och att 

informanterna gavs möjlighet att läsa igenom råmaterialet och godkänna detta. Enligt Dalen 

(2011) stärker samtliga uppräknade tillvägagångsätt studiens validitet.  

 

Avslutningsvis vill vi framföra att studies slutsatser till viss del är möjliga att överföra på 

andra regioner i Sverige. Motiveringen till detta är att de styrande dokument som påverkar det 

formella handlingsutrymmet är desamma för Sverige som helhet. 
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3.0 Empirisk diskussion 

3.1 Textanalys  

Följande analys behandlar den regionala nivåns formella handlingsutrymme för bevarande av 

åkermark. Analysen inleds i nationella analysdokument: MB, SOU 2009:45 och nationella 

miljömål för att sedan övergå i regional dokumentation: regionala miljömål samt 

Östergötlands RUP. Textanalysen har konstruerats utefter analysfrågor som återfinns i Bilaga 

1.  

3.1.1 Miljöbalken (MB) 

Miljöbalkens tredje kapitel är den del av svensk miljölagstiftning som syftar till att uppnå en 

god förvaltning av naturresurser. I kapitlet utrycks det vara ett mål och en ambition att bevara 

åkermark. Miljöbalkens 3 kap. 1 § uttrycker att: 

 

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 

mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 

ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” 
 

Bevarande av odlingsbara ytor är en väsentlig del av hushållning med naturresurser (Pinstrup-

Andersen, 2002), vilket vi menar gör denna paragraf relevant för åkermarkens bevarande. 3 

kap. 1 § är dock övergripande och specificeras via resterande paragrafer i kapitlet. 

Miljöbalkens 3 kap. 4 §, uttrycker exempelvis explicit att åkermark har ett skyddsvärde i 

förhållande till övriga samhällsintressen: 

 

”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-intressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk.” 
 

Ovanstående paragraf tolkas innebära både möjligheter och begränsningar för åkermarkens 

bevarande. En möjlighet är att Sveriges länsstyrelser via paragrafen kan kommunicera 

åkermark som ett nationellt intresse i dialog med lokal nivå. Vidare anser vi att svenska 

länsstyrelser, i egenskap av samordnande och bevakande myndighet (Rubenson, 2008), via 

lagen kan ”trycka på” att alternativ lokalisering ska tas i beaktande innan kommunal 

exploatering verkställs. En begränsning är dock att ”väsentliga samhällsintressen” kan ges 

företräde över nationella intressen. Då lagen inte specificerar vad som utgör ett ”väsentligt 

samhällsintresse” (Michanek & Zetterberg, 2012) tolkas det även vara svårt för svenska 

länsstyrelser att argumentera för vad som inte kan ges företräde över åkermark. En ytterligare 

begränsning med paragrafen tolkas utgöras av att anspråk i lagformuleringen endast uttrycks 

vara bebyggelse och anläggningar. Denna aspekt kommer belysas ytterligare under 

intervjuanalysen. 

 

Att MB är en svensk ramlag framgår tydligt av balkens 3 kap. 4§ då genomförandet av lagen 

inte beskrivs. Paragrafen utgör en s.k. avvägningsregel/princip som saknar handlingsregler 

(Hydén, 2002). Detta är problematiskt då Vedung (2005) beskriver det vara ett 

implementeringshinder om huvudmål måste vägas mot andra konkurrerande mål, utan tydlig 

förklaring av avvägningsprocessen. Kommunal nivån innehar juridiskt handlingsutrymme och 

ansvar att planlägga mark (Ebbesson, 2008) och kan på grund av avsaknad av handlingsregler 

(Hydén, 2002) tolka lagen till åkermarkens nackdel. Det är alltså lokal nivå som har det 

huvudsakliga handlingsutrymmet för planering av markområden. Vid byggnation av 
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infrastruktur 
9
 anses det dock tjäna ett övergripande intresse att den kommunala 

bestämmelserätten åsidosätts vilket innebär att den regionala nivån har ett inspel i 

intresseavvägningen mellan åkermark och ”väsentliga samhällsintressen” (Rubenson, 2008).  

 

Det tolkas utgöra en begränsning att MB inte förklarar av vilken anledning åkermark innehar 

skyddsvärde. Om kunskapen kring vikten av svenskt jordbruk ur ett framtidsperspektiv 

(Jordbruksverket 2007, Edman et al 2013, Helander 2012) inte finns tillgänglig på den 

regionala och/eller lokala nivån, anser vi det vara troligt att ekonomiska intressen för 

exploatering kommer att få företräde framför bevarande av åkermark. Att så är fallet idag har 

observerats på många håll i Sverige (Edman et al, 2013). Då MB inte ger information i frågan 

kan länsstyrelser, om regional nivå innehar kunskapen, framföra informationen och förmedla 

riktlinjer till lokal nivå. Ökad kunskap kan generera i argument som kan användas till 

åkermarkens fördel i avvägningsprocessen. Hydén (2002) framhåller vikten argument kan 

utgöra vid hanteringen av avvägningsprincipen.  

 
Tabell 7: sammanfattar den regionala nivåns formella handlingsutrymme utifrån miljöbalkens 3 kap. 

Kap. 3 miljöbalken 

Formellt handlingsutrymme 

Formellt krav Riktlinjer/Rekommendation 

 Sveriges länsstyrelser kan via 3 kap. 4 § kommunicera 
åkermark som ett nationellt intresse i dialog med lokal 

nivå. 

 Sveriges länsstyrelser kan via 3 kap. 4 § kommunicera 

att alternativ lokalisering ska tas i beaktande innan 
kommunal exploatering verkställs. 

 Svenska länsstyrelser har rådigt i planering gällande 
infrastruktur. 

 Lagen framför att åkermarken bör skyddas, varav 
formuleringen kan användas av länsstyrelsen vid 

kommunikation till lokal nivå. 

 Länsstyrelserna (regional nivå) har möjlighet att 

påverka avvägningsprocessen genom att förmedla 
kunskap och riktlinjer. 

 

3.1.2 Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) 

I Sveriges offentliga utredningar från 2009 finns miljöprocessutredningens respons och 

bedömning av ett förslag från Lantbrukarnas riksförbund (LRF). LRF har föreslagit en 

ändring i 3 kap. 4 § miljöbalken samt omnämnt huruvida viss åkermark bör utnämnas till 

riksintresse. Notera att både LRF:s ståndpunkt och miljöprocessutredningens svar har 

analyserats. Riksintresse är ett kvalificerat statligt skydd av områden (Rubenson, 2008). I 

fallet av riksintresse utgörs länsstyrelsernas handlingsutrymme en bevakning av kommunal 

planläggning, då kommunala planer kan upphävas av länsstyrelsen om de åsidosätter dessa 

statliga intressen (Michanek & Zetterberg, 2012).   

 

Miljöprocessutredningen syftar till att belysa tillståndet för åkermarkens bevarande och 

huruvida man bör eller inte bör ändra lagen enligt LRF:s förslag. Lantbrukarnas riksförbunds 

skrivelse syftar till att stärka skyddet av åkermark genom lagändring. Dokumentet riktar sig 

till riksdagen som i slutskedet ska ta beslut om huruvida lagen ska ändras enligt LRF:s 

förslag. I förslaget redogör LRF för ökade anspråk på åkermark från expanderande städer. 

Vidare förklarar LRF hotet klimatförändringar utgör mot areella näringar på global nivå, som 

innebär markförluster i form av erosion, försaltning m.m. Det förklaras att detta kommer 

resultera i att åkermark i framtiden blir en bristvara globalt, men att svensk 

livsmedelsproduktion mycket väl kan gynnas av detta. 

 

                                                 
9
 Infrastuktur= med infrastruktur menas i detta fall vägar, järnvägar och kraftledningar. 
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Lantbrukarnas riksförbund har som mål att stärka skyddet för åkermark. 

Miljöprocessutredningen bedömer att exploatering av åkermark inte är något problem på kort 

sikt, men att den i ett längre perspektiv får stora konsekvenser då ingreppen på åkermark är 

irreversibla. Därför bedömer miljöprocessutredningen att det inte finns någon anledning att 

ifrågasätta åkermarkens värde, så som det framförts av LRF. Tolkningen blir därav att även 

miljöprocessutredningen har en ambition att skydda åkermark. LRF anser att 3 kap. 4 § MB 

inte utgör ett tillräckligt skydd för åkermark. Exakt vad LRF anser är bristerna i rådande lag 

framgår dock inte av SOU 2009:45. LRF framför enbart önskan om att 3 kap. 4 § ska 

kompletteras med en föreskrift över att:    

 

”… brukningsvärd jordbruksmark så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra ett rationellt jordbruk”  

 

Vid jämförelse med studiens analys av MB tolkas följande skillnader utmärka sig. LRF vill 

vidga skyddet genom att fastställa att åkermarken ska skyddas mot åtgärder som komplement 

till bebyggelse eller anläggningar. Begreppet åtgärder måste anses vara bredare än bebyggelse 

eller anläggningar varav lagändringen enligt LRF:s förslag gör att 3 kap. 4 § MB blir 

tillämplig i fler ärenden än vad som är möjligt med rådande formulering. Tolkningen är att 

LRF:s tillägg skulle kunna påverka planmyndigheten och länsstyrelsen att använda 

avvägningsregeln till åkermarkens fördel. Att LRF på detta sätt vill utvidga kommunalt och 

regionalt handlingsansvar till att innefatta även åtgärder stärker tolkningen som görs i 

textanalysen av MB, att det kan finnas andra sorters anspråk som inte vidmakthålls av lagen.  

 

LRF proponerar även för att viss åkermark ska utnämnas till riksintresse men 

miljöprocessutredningen specificerar inte av vilken anledning förslaget framförs. LRF 

framställer åkermarkens utnämnande till riksintresse som en lösning på problemet med förlust 

av åkermark. Miljöprocessutredningen förklarar dock att areella näringar, med sin status av 

nationellt intresse inte borde tillmätas lägre prioritet än de områden som idag utgör 

riksintresse. Forskning har dock påvisat att nationella intressen och riksintressen i praktiken 

utgör olika skyddsformer (Larsson & Germundsson, 2012). Miljöprocessutredningen förklarar 

att anledningen till att jordbruket tillmäts nationellt intresse istället för riksintresse har 

historiskt sett bedömts som fördelaktigt då det inte inskränker på principen om ett 

decentraliserat ansvar i kommunal planering. Miljöprocessutredningen anser att åkermark inte 

bör tas upp som riksintresse i MB då det motverkar kommunernas mandat och möjlighet att 

göra intresseavvägningar. Detta yttrande från miljöprocessutredningen tolkas understryka 

viljan att upprätthålla den institutionella ansvarsfördelningen mellan nationell och lokal nivå 

samt tolkningsutrymme i den fysiska planeringens avvägningar. 

Miljöprocessutredningen förklarar inte varför LRF anser att dagens skyddsform inte är 

tillräcklig. Däremot förklarar utredningen LRFs åsikt kring vad ett utnämnande till 

riksintresse skulle kunna uppnå. Exempelvis belyser LRF att en markägare som vill ta sin 

jordbruksmark ur produktion
10

, skulle få svårare att göra detta. Miljöprocessutredningen 

motsätter sig LRF:s förslag vilket bl.a. förklaras bero på att definitionen av vilken mark som 

borde få betecknas som riksintresse inte är praktiskt användbar utifrån reglerna. Den mark 

som i praktiken skulle kunna få skydd i form av riksintresse i Sverige anses av 

miljöprocessutredningen vara begränsade områden, framförallt i Skåne. Utredningen gör 

gällande att lagstiftningen utgör ett tillräckligt skydd då den ändå kräver att avvägningsregeln 

                                                 
10

 Ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion= begrepp som sammanfattar någon form av nedläggning av 

jordbruksmark. Oftast gäller det att åkermarksodling övergår till skogsplantering (b, Länsstyrelsen Östergötland, 

2013). 
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brukas. Miljöprocessutredningen medger att 3 kap. 4 § visserligen är sparsam i sin 

beskrivning av åkermark, men att det finns många rättsfall då den tillämpats. Detta gör enligt 

utredningen att det inte finns något skäl att tro att domstolen inte skulle beakta 3 kap. 4 § 

miljöbalken i konkreta ärenden. Miljöprocessutredningen tillägger dock att man i Plan- och 

byggförordningen
11

 (PBL,1987:383) borde fastställa en föreskrift som förtydligar att 3. kap 4 

§ miljöbalken ska appliceras. Vidare vill utredningen förtydliga att åkermarkens värde för 

mat- och energiproduktion inte går att bortse från varav man anser det av vikt att utvärdera på 

vilket sätt 3 kap. 4 § miljöbalken tillämpas i kommunerna. Fram till idag har dock inte det 

juridiska handlingsutrymmet i miljöbalken ändras trots LRFs förslag.  

Analysen visar tydligt delade meningar mellan LRF som anser att rådande lagstiftning inte är 

kraftfull nog att bevaka åkermarkens intressen och miljöprocessutredningen som menar att 

lagstiftningen är tillräcklig.  Särskilt intressant är skillnaden mellan LRF:s och 

miljöprocessutredningens syn på riksintressen. Utredningen menar att riksintresse och 

nationellt intresse enligt lag borde tillmätas samma vikt. Dock är LRF:s uttalande om att 

åkermark i form av riksintresse inte skulle tillåtas tas ur produktion lika lättvindigt som idag, 

en markering för att intressena behandlas olika i praktiken. Miljöprocessutredningen pekar på 

de praktiska svårigheterna med att utnämna åkermark som riksintresse och framför bl.a. att 

det skulle gå emot den kommunala autonomin. Colebatch (2002) förklarar att en policy, även 

om den bygger på ett myndighetsbeslut, i många fall grundar sig i praktiska överväganden. Vi 

menar i enlighet med Colebatch (2002) att val av åkermark som ett nationellt intresse kan 

grunda sig i praktiska svårigheter att utnämna viss åkermark som sådan.  

Tabell 8: sammanfattar den regionala nivåns formella handlingsutrymme utifrån SOU 2009:45. 

Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) 

Formellt handlingsutrymme 
Formellt krav Riktlinjer/Rekommendation 

 SOU 2009:45 ledde inte till lagändring och därav 
förändras inte regionalt handlingsutrymme.  

 Hade LRFs förslag antagits hade länsstyrelserna haft fullt 
mandat över den åkermark som riksintresseförklarats. 

 Den föreslagna föreskriften hade även utökat regionalt 
handlingsansvar till att innefatta det bredare begreppet 

åtgärder. 

- 

 

  

                                                 
11

 Plan och byggförordningen (PBL)= Svensk författningssamling över planeringsprocess för byggnation av 

mark -och vattenområden (Boverket, 2013).  
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3.1.3 Nationella -och regionala miljömål (Ett rikt odlingslandskap) 

Sverige har fastställt miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap vilket innefattar en 

målsättning om bevarande av åkermark. Miljömålet har utarbetats på nationell nivå men även 

inarbetats regionalt i Östergötland av länsstyrelsen (Naturvårdverket 2012, a Miljömål 2012).  

 

Syftet med miljömålet framförs i riksdagens definition (Naturvårdverket, 2012): 

 

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 
 

Beskrivningen visar ett mål att skydda åkermarkens värde, vilket framställs i både nationella 

och regionala dokument kopplat till bevarande av åkermarksareal. Att åkermarken tillskrivs 

ett värde i det nationella måldokumentet förklaras bero på dess vikt för livsmedelsproduktion 

och biologisk produktion. Det tolkas vara positivt att värdet förklaras till skillnad från 

miljöbalken där värdet endast fastställs. Som förklarats i textanalysen av MB menar vi, med 

hänvisning till Hydén, att information utvidgar medvetenheten kring frågan och utökar 

argument (Hydén, 2002) som kan användas i avvägningsprocessen av främst lokal men även 

regional nivå. 

 

Konkreta åtgärder för miljömålets genomförande saknas i samtliga dokument. Målet tolkas 

vara i ett stadie där vad som borde vara arbete för att uppfylla målet snarare är 

uppföljningsarbete av rådande åkerarealsminskning. Det nationella måldokumentet framför att 

hur väl miljömålet omsätts till åtgärder är avgörande för om målet uppnås. Detta blir 

problematiskt då det regionala dokumentet påpekar att det inte finns några styrmedel för att 

skydda åkermarken. Här framför alltså Östergötlands länsstyrelse att det regionala och lokala 

handlingsutrymmet är begränsat på grund av styrmedelsbrist. Det nationella måldokumentet 

anser dock att både MB och PBL är viktiga styrmedel för att skydda åkermark mot 

exploatering. Trots att det nationella måldokumentet redogör för lagstiftningens kraft 

framhålls även att exploateringstakten av åkermark ökar och att det därför behövs ytterligare 

styrmedel för att skydda åkermarken. Enligt det nationella måldokumentet är ett av de största 

anspråken på åkermarken expolatering på grund av tätortsexpandering. Vidare beskriver 

nationell samt regional måltext att åkerarealer minskar då jordbruksproduktion läggs ner. Ett 

aktivt jordbruk tolkas därav vara avgörande för åkermarkens bevarande. Detta kan kopplas till 

LRFs önskan om riksintressefastställande vilket innebär att jordbruksmark ej tas ur 

produktion lika lättvindigt som idag.  

 

Ansvaret för att uppnå bevarande av åkermark utifrån måldokumenten tolkas vara vagt 

formulerat i det nationella och obefintligt i det regionala. Johansson (2008) menar dock att 

samtliga nivåer i samhället - såväl lokal, regional och nationell nivå - skall använda 

miljömålen som en vägledning i miljöarbete. Det finns alltså ett uttryckt formellt 

handlingsutrymme i att man ska arbeta efter målet om Ett rikt odlingslandskap. Johansson 

(2008) framför dock att miljömålen inte är juridiskt bindande. Att miljömålet endast är en 

riktlinje för arbete tolkas begränsa handlingsutrymmet för regional nivå i arbetet för 

åkermarkens bevarande utefter dokumentet.  

 

Vidare tolkningar av möjligheter och begränsningar är att åkermark utgör en 

uppföljningsindikator i det regionala miljömålsdokumentet. Miljömålsuppföljning har visats 

sig väsentligt då uppföljning bl.a. kontrollerar graden av måluppfyllelse (Dalhammar & 

Wibeck, 2009). Att målet har uppföljning tolkas därav positivt då det synliggör avståndet 
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mellan målets intention och praktik. Begränsningar som framförs är exempelvis resurs -och 

styrmedelsbrist samt att nationellt dokumentet framför att konflikter mellan miljömål kan 

motverka miljömålsarbetet för åkermark. Denna konflikt kommer att uppmärksammas i 

intervjuanalysen.  

 

Colebatch (2002) beskriver att en formell policy bara är början av policyprocessen då policys 

inte bör förstås utifrån dess avsikt utan ifrån dess åtaganden. Vi anser i enlighet med 

Colebatchs (2002) beskrivning att nationell samt regional måldokumentation beskriver avsikt 

utan faktiska åtaganden (Colebatch, 2002). Avsikten är att åkermarkens skydd ska stärkas. 

Åttaganden utöver rådande lagstiftning fastställs dock inte utan målen blir beroende av att 

implementerande aktörer, framförallt kommuner, gör åttaganden genom att tillämpa 

avvägningsprincipen med ovanstående avsikt (Hydén, 2002). Det tolkas vara en begränsning 

att åtagandena på detta sätt blir individ -och kontextberoende (Hydén, 2002) samt att 

länsstyrelsernas formella handlingsutrymme inte vidgas utöver miljöbalkens lagutrymme. 

 
Tabell 9: sammanfattar den regionala nivåns formella handlingsutrymme utifrån nationellt och regionalt 

måldokument av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 

Nationella – och regionala miljömål (Ett rikt odlingslandskap) 

Formellt handlingsutrymme 
Formellt krav Riktlinjer/Rekommendation 

 Regional nivå har en ansvarskyldighet att arbeta 
efter miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 

 

 Måldokumenten framför att åkermarken bör 
skyddas, men beskriver dock inte hur. Detta gör att 

genomförandet för åkermarkens bevarande 

fortfarande endast vilar på miljöbalkens 
lagformulering. 

 

3.1.4 Regionalt utvecklingsprogram (RUP) 

Östergötlands RUP syftar till att uppnå ett starkare och mer samordnat utvecklingsarbete i 

länet. Dokumentet riktar sig till både offentliga och privata aktörer som verkar inom 

Östergötlands län. Dokumentet är framtaget av regionsförbundet Östsam (Regionsförbundet 

Östsam, 2013). Policydokumentet beskriver hur utvecklingen i Östergötland ska styras av tre 

huvudmål. Ett av dessa mål är hållbart resursutnyttjande där det uttrycks vara en del av målet 

att ”ingrepp på åkermark och annan skyddsvärd mark begränsas” (Regionsförbundet Östsam, 

2012, s.7). Vi menar att detta mål i egentlig mening inte sträcker sig utanför det MB, i 

ovanstående textanalys, framfört som juridiskt bindande – att jordbruksmark är skyddsvärd 

och att exploatering bör undvikas. Det anses därav vara en begräsning att kompletterande mål 

saknas. Policydokumentet tolkas dock lyfta åkermarkens bevarande i ett bredare globalt 

perspektiv än svensk miljörätt. Utöver anspråk i form av expolatering ges faktamässiga 

förklaringar kring jordbruksmarkens värde. Textanalysen har tidigare visat att information kan 

skapa argument vilket är en möjlighet till bevarande (Hydén, 2002). 

 

Vidare utmärker sig RUP bland övriga dokumentet i textanalysen genom att vara ensam om 

att tillhandahålla rekommendationer (instrument) för genomförandet av målarbetet. Detta 

tolkas utvidga länsstyrelsens handlingsutrymme då de får konkreta åtgärder att kommunicera 

till lokal nivå. Den första rekommendation, 3:1, handlar om att regionsförbundet och 

Östergötlands kommuner bör utarbeta en regional strukturplan som redovisar regionala 

intressen på en översiktlig nivå. Vidare framför RUP att åkermark bör skyddas från 

expolatering genom hänsynstagande i den fysiska planeringen vilket framkommer i 

rekommendation 3:3. Även här blir det tydligt att RUP endast marginellt rör sig utanför 



22 

 

miljöbalkens krav, då rekommendation 3:3 tolkas ha exakt samma innebörd som 3 kap. 4 § 

MB. Det tolkas alltså endast vara rekommendation 3:1 som tillför något nytt i frågan. En 

vidare begränsning med RUP är att resursbeskrivning för att genomföra målen saknas i 

dokumentet vilket enligt Berger (2003) är av vikt för genomförande.  

Vidare framför Berger (2003) och Hilding-Rydevik et al (2011) att regional utvecklingspolicy 

som ska integreras på flera nivåer i hierarkiska organisationsmodeller i många fall behöver 

förtydliga ansvarsfördelningen och målprioritet. Östergötlands RUP anses överensstämma 

med denna forskningsslutsats. Ansvaret för dokumentets måluppfyllelse är endast vagt utryckt 

då RUP exempelvis beskriver att den som är högst ansvarig för en verksamhet som på något 

vis berör regionala utvecklingsfrågor skall följa upp och utvärdera insatserna som vidtagits för 

att säkerställa att RUP följs. Vidare fastställs att statliga myndigheter ska anpassa sig efter de 

tillvägagångssätt och handlingsprogram som finns i RUP, samt följa dessa. Detta tolkas 

utgöra ett problem då Östergötlands RUP innehåller en rad olika mål som lätt kan hamna i 

konflikt, exempelvis ekonomiska tillväxtmål och hållbar markanvändning. Eftersom RUP 

arbetar för båda målen, utan att ange prioritet av dessa, kan det tolkas vara näst intill omöjligt 

för aktörer att inte uppfylla kravet att handla efter RUP – eftersom de flesta handlingar kan 

passas in under olika strategier.  

Vidare garanterar inte RUP att målet om åkermark överhuvudtaget följs upp. 

Regionsförbundet Östsam är ansvariga för uppföljning och ska då följa upp RUP genom att 

välja indikatorer från ett antal fastställda områden. ”Regionsförstoring” är dock det enda 

område som kan tolkas kunna medföra skapandet av en åkermarksindikator och utsikterna för 

detta bedöms vara små. Avstånd mellan målets intention och praktik kanske därav inte 

synliggörs.  

När det gäller handlingsutrymmet för att uppfylla RUPs mål och intentioner är det av vikt att 

förtydliga att RUP endast utgör riktlinjer för regionalt och lokalt utvecklingsarbete. RUP ska 

formellts sätt vara en översiktlig vägledning vid handhavande av andra regionala dokument 

som t.ex. de regionala miljömålen. RUP framhåller att det är kommunerna som har rådighet i 

frågan om att handla efter rekommendationerna som framförts, men något ansvar till faktiskt 

handlande uttrycks inte. Därav tolkas det vara svårt för den regionala nivån att använda RUP 

som incitament för handlande för åkermarkens bevarande. Dokumentets innehåll saknar 

juridisk kraft då det är av frivillig karaktär. Detta är oroväckande då Mclaughlin (1987) 

uttrycker att en effektiv implementering av policys kräver en balansgång mellan stöd och 

påtryckningar. RUP anses endast fungera som ett stödjande dokument, vilket minskar det 

regionala handlingsutrymmet och chanserna för att åtgärder vidtas efter policyn. 

Tabell 10: sammanfattar den regionala nivåns formella handlingsutrymme utifrån Östergötlands regionala 

utvecklingsprogram. 

Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland 

Formellt handlingsutrymme 
Formellt krav Riktlinjer/Rekommendation 

 Dokumentet utökar inte det formella skydd som 

återfinns i MB. 

 Länsstyrelsens handlingsutrymme utefter RUP 

utvidgas till rättigheten att förespråka 
rekommendation 3:1 samt 3:2 till lokal nivå.  
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3.1.5 Sammanfattande reflektion 

Textanalysen skildrar flexibiliteten i handlingsutrymmet för åkermarkens bevarande. 

Miljöbalkens lagformulering skulle kunna innebära att åkermarken får ett väldigt högt eller 

väldigt lågt skydd, beroende på praktiskt tillämpning på såväl lokal som regional nivå.  Det 

formella handlingsutrymmet innefattar förhållningsätt, riktlinjer och mål i frågan, men 

faktiskt genomförande förklaras inte, med undantag av RUP som ger rekommendationer. Den 

regionala nivåns formella handlingsutrymme utgörs enligt denna textanalys av möjligheten att 

tillämpa avvägningsprincipen vid infrastrukturbyggnation samt att framföra resterande policy 

-och måldokument samt lagars intention via myndighetens rådgivande roll.  
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3.2 Innehållsanalys av intervjumaterial 
Följande analys behandlar praktiskt och upplevt samt önskvärt handlingsutrymme för 

åkermarkens bevarande utifrån regional nivå, via intervjuer utförda på Östergötlands 

länsstyrelse. Kategoriseringen är uppbyggd efter studiens frågeställningar. Möjligheter och 

begränsningar samt önskvärt handlingsutrymme innehar dock ingen egen rubrik utan 

diskuteras under resterande kategorier vilket förtydligas av figuren nedan. 

 

 

 
Figur 2: kategoriindelning samt analysupplägg för studien innehållsanalys av intervjumaterial. 

 

3.2.1 Mål och ambitioner 

Detta analysavsnitt syftar till att belysa de mål och ambitioner som intervjuade enheter 

upplevs ha till frågan om åkermarkens bevarande. Länsstyrelsens mål och ambitioner anses 

starkt påverka arbetsinriktning och utrymme för frågan om åkermarkens bevarande på 

regional nivå. Detta anses i sin tur påverka i vilken utsträckning länsstyrelsen använder sitt 

handlingsutrymme i frågan. Då intervjuerna visar att den politiska viljan/ambitionen starkt 

påverkar frågan tas även denna aspekt upp under detta avsnitt. 

Östergötlands länsstyrelses ambitioner och mål 

Författarnas tolkning är att det finns en hög medvetenhet kring problematiken med 

åkermarkens bevarande på samtliga enheter. Enligt miljöskyddsenheten driver dock varje 

enhet sina egna sakfrågor och med undantag av lantbruksenheten finns det därav inte några 

enhetsspecifika mål och ambitioner för bevarande av åkermark.  

 

Lantbruksenheten, som äger sakfrågan, har det största kommunikativa regionala 

handlingsutrymmet i frågan. Enheten har under ett par år haft ambitionen att arbeta med 

bevarande av åkermark. Målet är att genom intern och extern dialog med ex: kommuner och 

andra enheter på länsstyrelsen skapa en förståelse för att åkermarken är en ändlig resurs 

(Montanarella & Vargas 2012). Lantbruksenheten arbetar framförallt med argumentation 

vilket är positivt utifrån de tolkningar som görs i textanalysen (Hydén, 2002). Det har dock 

framkommit under intervjuanalysen att det finns en särskillnad i lantbruksenhetens strävan att 

skydda åkermark och de övriga enheternas prioritering. Lantbruksenheten framförde väldigt 

tydligt att all åkermark är värdefull oavsett produktionsförmåga. Övriga enheter har dock på 

Möjligheter och 
begränsningar 

Mål och ambitioner Anspåk Instrument 

Önskvärt 
handlingsutrymme 
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olika sätt och i olika grad uttalat högproduktiv mark som extra viktig. Detta tolkas utgöra en 

begränsning om enheterna inte är enhetliga i sin kommunikation till lokal nivå.  

 

Även länsstyrelsen som helhet arbetar med att lyfta åkermarkens bevarandefråga. Detta har 

bidragit till att det exempelvis anordnades ett seminarium i frågan hösten 2012. Enligt 

samhällsbyggnadsenheten är hushållning av åkermark en fråga som enheterna nu ska fokusera 

extra på i deras rådgivande allmänbevakning. Att länsstyrelsen som helhet har en ambition för 

åkermark tolkas genomsyra enheternas attityd till frågan. Detta visar sig då exempelvis 

samhällsbyggnadsenheten sade att hushållning med jordbruksmark är en väldigt relevant 

miljöfråga. Att länsstyrelsen har en ambition och ett engagemang tolkas vara viktigt sett till 

det vertikala samspelet mellan aktörerna i implementeringskedjan d.v.s. nationell, regional -

och lokal nivå. Barrett (2004) framför att kommunikation av intention i 

implementeringskedjan är av vikt för korrekt implementering. Som framförts ovan arbetar 

länsstyrelsen med att kommunicera åkermarkens bevarande till lokal nivå. Frågan är dock i 

vilken utsträckning länsstyrelsen via denna dialog framför myndighetens intentioner. Detta 

kommer att analyseras vidare i avsnitt 3.2.3 Instrument – Informativt styrmedel.  

Politisk vilja/ambition 

Det politiska intresset på nationell och lokal nivå framhölls vara det som ytterst styr de 

planeringsmässiga avvägningarna där åkermark antingen skyddas eller exploateras. Därav 

framhölls en ökad politiskt vilja som önskvärd för att ge åkermark ökad prioritet i praktiken. 

”… Det räcker inte bara att vi från länsstyrelsen skriker … det [bevarande av åkermark] 

måste bli en fråga som blir viktig” förklarade lantbruksenheten. Detta uttryck anses starkt visa 

hur länsstyrelsen ser vissa brister i implementeringskedjan, då myndigheten i många fall 

endast har en rådgivande roll, med kommunerna som implementerande aktörer. Tolkningen 

görs att regional nivå känner sig i behov av ett ökat politiskt intresse från både nationell och 

lokal nivå. 

 

Vedung (2005) förklarar att attityder på nationell nivå starkt kan påverka implementeringen 

av policy och program, och därav inverka på åkermarkens bevarandemål. Vedung beskriver 

vad han kallar ”the attitudinal mismatch theory” som kan förklara varför policys inte efterlevs 

genom en basprincip. Principen framhåller att om nationell nivå, vid fastställande av policy, 

mål eller lagar, tilldelar ett mål låg prioritet, kommer resurser för att verkställa målet 

utkonkurreras av mer högprioriterade mål. Tolkningen görs att det är detta som skett med 

implementeringen av målen för åkermarkens bevarande. Både intervjuanalysen och 

textanalysen uttrycker resursbrist som ett problem, då resurser inte utdelas specifikt till 

åkermarkens bevarandemål. Samhällsbyggnadsenheten uttryckte att länsstyrelsens 

ekonomiska resursläge hämmar arbetet för bevarande av åkermark. Samtliga enheter uttryckte 

dock att frågan på senare tid tillmäts högre prioritet vilket på sikt skulle kunna utöka den 

regionala nivås handlingsutrymme genom resurstilldelning. Utökat politiskt intresse på lokal 

nivå tolkas inte utöka regionalt handlingsutrymme, men är troligen av stor vikt för bevarande 

av åkermark då det lokala gensvaret till frågan ökat. 
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Tabell 11: visar intervjuanalysens sammanfattande resultat av det praktiska och upplevda samt önskvärda 

handlingsutrymmet vid Östergötlands länsstyrelse utifrån mål och ambitioner.  

Mål och ambitioner 

Praktiskt och upplevt handlingsutrymme Önskvärt handlingsutrymme 
Formellt krav Riktlinjer/Rekommendation  

 Lantbruksenheten handhar det 

huvudsakliga rådgivande 

handlingsutrymmet. 

 Enheterna vid Östergötlands 

länsstyrelse ska nu fokusera 

extra på åkermarkens bevarande 

i sin rådgivande 

allmänbevakning. 

 Ett ökat politiskt intresse på 

nationell nivå är önskvärt då 

detta skulle kunna utöka den 

regionala nivåns 

handlingsutrymme via 

exempelvis resurstilldelning. 

3.2.2 Anspråk 

Detta analysavsnitt syftar till att belysa de anspråk som idag riktar sig gentemot åkermarken 

och som utmanar bevarandefrågan. Konkurrerande intressen i form av anspråk anses påverka 

det praktiska och upplevda handlingsutrymmet i frågan då olika nationella, regionala och 

lokala aktörers intresseavvägningar påverkar handlingsutrymmet.  

Expansiva städer 

Samtliga enheter utnämnde bebyggelse som ett anspråk på åkermark. Lantbruksenheten 

förklarade i linje med rådande forskning att många städer inte har något annat val än att ta 

åkermark i anspråk vid tätortsutbredning, eftersom åkermarken kringgärdar städerna (t.ex. 

Edman, 2013). Forskning har visat på att vissa stadsnära lantbrukare påverkas så pass av 

expanderande tätorter, att de inte vågar ta långsiktiga beslut, utifrån sin verksamhet (Larsson 

& Germundsson, 2012). Vi anser att detta i allra högsta grad påverkar möjligheterna till att 

upprätthålla ett aktivt lantbruk. Vilket via textanalysen har visat sig vara grundläggande för 

bevarande av åkermark. Under intervjun med rättsenheten uttryckdes ”… Vi sitter ju i 

Linköping och det är ju en stad med närhet till jordbruksmark och en stad som har ett uttalat 

eller enväldigt uttalat målsättning att växa…” Detta citat anses belysa den problematik kring 

ekonomiska tillväxtmål i relation till hållbar markanvändning, som diskuterats tidigare i 

textanalysen för RUP. För att lösa denna konflikt framhöll lantbruksenheten att enheten 

förespråkar förtätning
12

. 

 

Vid förtätning/byggnation på höjden, behöver inte den ekonomiska tillväxten konkurrera med 

åkermarksareal då bebyggelse kan ske inom existerande stadsgräns. Idag täcks Sverige enligt 

ESPON (2006) av mer artificiell yta än flertalet andra länder inom Europa, sett till 

invånarantalet. Forskning förespråkar att länder så som Sverige bör utarbeta policys för en 

mer hållbar stads -och infrastrukturplanering (ESPON, 2006). Ett givande exempel är 

grannlandet Danmark som har utarbetat en zonindelning som fastslår att urban exploatering 

inte får ske i rurala områden, bl.a. för att skydda åkermark (Busck et al, 2008). I vissa 

Europeiska länder finns det alltså planläggning och lagar som begränsar eller till och med 

hindrar byggnation utanför stadsgränsen (Larsson & Germundsson, 2012). Trots att Sverige 

saknar lagar enligt samhällsbyggnadsenheten, framförs det att detta inte är önskvärt. 

Samhällsbyggnadsenheten framförde att problematiken ligger i attityden till förtätning då 

                                                 
12

 Förtäta= Byggnation inom stadsgränser (Boverket, 2012). 
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invånare föredrar marknära boende. Tolkningen görs att enheten anser att länsstyrelsen bör 

arbeta med attitydförändring, inte lagförändring.  

Infrastruktur 

Textanalysen har visat att länsstyrelsen vid infrastrukturdragningar har ett större formellt 

handlingsutrymme än vid expansion av tätorter.  Samhällsbyggnadsenheten förklarade att 

länsstyrelsen här fungerar som en statlig regional allmänbevakare och bedriver tillsyn över 

lämpligheten i infrastrukturbyggnation. Vid dessa tillfällen kan länsstyrelsen själva bestämma 

hur starkt myndigheten ska driva/påverka frågan om hänsyn till åkermark. Rättsenheten 

förklarade dock att ”… det är svårt att bygga ut vägar[eller] järnvägar utan att ta 

jordbruksmark i anspråk överhuvudtaget, och då är ju frågan nästan avgjord på förhand.”  

Det tolkas starkt påverka det regionala handlingsutrymmet i frågan, att alternativ lokalisering, 

där ingen åkermark tas i anspråk, anses vara näst intill omöjligt att uppnå vid 

infrastrukturdragning. På grund av detta framförde lantbruksenheten vikten av en samordnad 

planering för landsbygd, då detta kräver mindre infrastrukturdragning. Detta är något som 

länsstyrelsen har handlingsutrymme att förespråka. 

Vattenvård 

Miljöskyddsenheten uttryckte i linje med textanalysen att miljömål lätt hamnar i konflikt. 

Enheten framhöll dagens bidragssystem för vattenåtgärder, vilket är en del av 

miljömålsarbetet för vatten, som en begränsning för möjligheten att bevara åkermarksareal. 

Enheten förklarade att man i vissa fall kan tycka att dagens bidragssystem styr anläggning av 

vattenåtgärder till åkermark, även högproduktiv sådan, trots att det finns andra 

lokaliseringsalternativ. Enheten ansåg att ”… beroende på hur man styr de här stöden så kan 

jag tycka att man också värderar åkermark olika.”  Miljöskyddsenheten beskrev därav 

vattenåtgärder som ett anspråk. Vi anser att detta underbygger textanalysens tolkning att det 

finns anspråk på åkermark som inte regleras av miljöbalken.  

 

Enligt miljöskyddenheten är det nationell nivå, jordbruksverket, som fastställer utformningen 

av stödsystem och således innehar handlingsutrymmet i frågan. Miljöskyddenheten har genom 

dialog fört upp problematiken om stödsystemen på nationell nivå och framfört att en ändring 

av stödsystem är önskvärt för att kunna utöka länsstyrelsen handlingsutrymme för skydd av 

åkermark. Enheten upplevde att länsstyrelsen kan påverka nationell nivå i frågan om 

stödsystemen, vilket utgör ett regionalt handlingsutrymme i sig. Samtidigt redogjorde enheten 

för att det finns en svårighet med att ändra stödsystemen då risken finns att de blir alltför 

flexibla eller krångliga, vilket kan göra att nationell nivå inte hörsammar länsstyrelsens 

önskan. 

Ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion 

Naturvårdenheten redogjorde för risken med att åkermark de närmsta två åren kan komma att 

tas ur produktion i större utsträckning än tidigare. Detta beror på att åtagandena för 

lantbrukare ofta ligger i femårperioder under vilka lantbrukarna får EU-stöd för att bruka en 

markareal på ett visst vis. Snart löper en sådan period ut vilket gör att lantbrukare kan välja att 

upphöra med verksamheten eller byta produktionslag till t.ex. skogsplantering av energiskog. 

Vidare förklarades att det redan idag är svårt för vissa lantbruksföretag att få verksamheten att 

gå runt, d.v.s. upprätthålla ett aktivt lantbruk, vilket kan innebära att dessa inte ansöker om 

något nytt stöd från EU. Omställd markanvändning tolkas därav vara ett anspråk på åkermark 

då arealerna minskar som följ av detta. Att naturvårdsenheten framhöll omställd 

markanvändning som en risk beror på att landskapsbilden påverkas vid ändrad 

markanvändning. Vidare framhöll samhällsbyggnadsenheten och lantbruksenheten i likhet 

med naturvårdsenheten problemet med att lantbruk avvecklas. Vi anser att detta ger vikt åt 
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LRFs åsikt av att det är ett problem att lantbruksverksamhet tas ur produktion vilket framkom 

under textanalysen. Det krävs anmälan till länsstyrelsen för att ta jordbruksmark ur produktion 

(Jordbruksverket, 2004). Dock har länsstyrelsen inte något formellt handlingsutrymme som 

möjliggör nekande till en sådan anmälan så vida jordbruksproduktionen inte ingår i en period 

av programstöd. Länsstyrelsen kan därav inte styra över att jordbruksmark tas ur produktion i 

relation till åkermarkens bevarande. Rättsenheten förklarade att markägare i Sverige oftast har 

ett väldigt stort handlingsutrymme kring brukning och användning av marken på grund av 

rätten för ägande.  

 
Tabell 12: visar intervjuanalysens sammanfattande resultat av det praktiska och upplevda samt önskvärda 

handlingsutrymmet vid Östergötlands länsstyrelse utifrån anspråk. 

Anspråk 

Praktiskt och upplevt handlingsutrymme Önskvärt handlingsutrymme 
Formellt krav Riktlinjer/Rekommendation  

 Länsstyrelsen har inte formell 

rådighet vid tätortsexpandering. 

 Vid infrastrukturdragning har 

länsstyrelsen formell rådighet. 

 Länsstyrelsen har inte formellt 

handlingsutrymme över huruvida 

jordbruksmark tas ur produktion 

eller inte.  

 

 Länsstyrelsen kan använda sin 

rådgivande roll till att förespråka 

förtätning. 

 Länsstyrelsen kan använda sin 

rådgivande roll för att förespråka 

samordnad planering av 

landsbygd. 

 Länsstyrelsen kan via dialog 

med nationell nivå påverka 

utformningen av vissa program. 

 Förtätning/byggnation på 

höjden. 

 Att länsstyrelsen ska arbeta med 

attitydförändringar. 

 Samordnad planering för 

landsbygd. 

 Förändra bidragssystemen för 

vattenåtgärder så att beaktande 

till åkermark kan vidtas.  

 Aktivt lantbruk. 

 

3.2.3 Instrument 

Detta analysavsnitt fokuserar på verktyg för bevarande av åkermark. Instrumenten som 

beskrivs är sådana som upplevs vara praktiska för arbetet med åkermarkens bevarande på 

regional nivå, men även instrument som diskuterats och av olika anledningar inte bedömdes 

funktionella enligt länsstyrelsen i Östergötland.  

Miljöbalken (MB) 

Kap 3. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark -och vattenområden 

Lantbruksenheten och samhällsbyggnadsenheten beskrev uttryckligen 3 kap. MB och dess 

vikt för bevarande av åkermark. Enheterna förklarade att denna lag ger möjlighet för 

länsstyrelsen att kommunicera åkermarkens bevarande med lagen som stöd. Som beskrivits i 

textanalysen utgör lagen en viktig del av regionalt och kommunalt handlingsutrymme i 

frågan, men utgör även en problematik på grund av dess normativa öppenhet (Hydén, 1984). 

Barrett (2004) förklarar att skillnader i tolkning för hur något ska verkställas, kan göra att 

lokal nivås implementering skiljer sig avsevärt från högre instansers uppfattning och avsikt.  

Trots problematiken kring lagens normativa öppenhet (Hydén, 1984) är tolkningen att 

länsstyrelsen anser att MB utgör en god lagformulering för åkermarken. Det är alltså den 

praktiska tillämpningen som anses vara olämplig, vilket understrykter studiens vetenskapliga 

förankring, att det finns en särskillnad mellan intention och praktik.  

Kap. 7 Skydd av områden 

Naturvårdsenheten beskrev att ett landskapsperspektiv är av vikt vid hantering av 

naturvårdsfrågor. Att ett landskapsperspektiv appliceras betyder enligt enheten att man 

studerar områden utifrån strukturen i landskapet för att inte vid t.ex. exploatering, fragmentera 
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ekologiska samband. På grund av detta kan man enligt naturvårdsenheten vid skapandet av 

t.ex. ett naturreservat, i enlighet med kap. 7 MB, skydda åkermark då åkermark i vissa fall 

möjliggör att ekologiska samband upprätthålls. Syftet är alltså inte att skapa ett skydd åt 

åkermark, men att åkermark skyddas kan likväl bli följden.  

 

Naturvårdsenheten förklarade att det idag mestadels bildas skogsreservat men ansåg att det 

nog kommer att kunna bildas mer reservat för åkermark i framtiden, som en del av reservat 

för odlingslandskap. Enheten förkunnade att länsstyrelsen får bidrag från Naturvårdsverket för 

att bilda naturreservat och att de har själva mandatet att välja plats och ”reservattyp” som ska 

utfärdas på kommunal mark. Därav har länsstyrelsen ett stort handlingsutrymme att använda 

detta indirekta skydd för åkermark. Dock är det problematiskt att naturvårdsenheten framhöll 

att åkermark inte kan räknas till ett naturvärde i sig, vilket gör att skyddet bara kan användas i 

anknytning till naturvärden. Naturvårdintressen har tidigare framställts som ett konkurrerande 

intresse som fått företräde framför det nationella intresset åkermark utgör (Larsson & 

Germundsson, 2012). Naturvårdsintressen är utan tvivel negativt för åkermarkens bevarande i 

många fall, men vi vill även framhålla denna positiva aspekt.  

 

I kontrast till naturvårdsenhetens uttalande om möjligheten att skydda åkermark via 

miljöbalkens områdesskydd framförde lantbruksenheten under ett förtydligande att detta inte 

var önskvärt. Lantbruksenheten framhöll att skötselkraven för åkermarken inom ett 

naturreservat kan bli statens ansvar, vilket tolkas minska lantbrukarens frihet till att bedriva 

ett rationellt jordbruk inom ”lagens råmärken”. Därför bad vi naturvårdsenheten förtydliga sin 

ståndpunkt kring om enheten anser att det kan uppstå problem med att bedriva ett aktivt 

lantbruk på åkermark inom naturreservat. Naturvårdsenheten svarade då följande:  

 

”Vad gäller frågan om aktivt jordbruk på åkermark inom naturreservat är det inga problem. 

Vi har gott om sådant i de naturreservat som består av odlingslandskap. I reservatsbeslut och 

skötselplan regleras dock hur brukandet ska ske. Det behöver inte vara nått särskilt, men viss 

särskild hänsyn kan skrivas in. Det sköts sedan vanligtvis som ett sidoarrende av en 

arrendator.” 

 

Det finns således skilda meningar mellan enheterna varav vi anser det vara av vikt att denna 

fråga belyses via dialog mellan enheterna. Detta för att kunna utröna om området är en 

möjlighet som har uppfattats som en konflikt eller om det är en konflikt som kan vändas till 

en möjlighet. 

Värdering och klassificering av åkermark 

Intervjuanalysen visar länsstyrelsens uppfattning av att det finns en önskan på lokal nivå om 

att värdera och klassificera åkermark utefter produktionsförmåga. Intervjuanalysens tolkning 

är dock att länsstyrelsen i Östergötland är mycket måna om att undvika ett sådant fastställande 

då detta skiljer ut viss åkermark som extra viktig. Lantbruksenheten förklarade att dagens 

lagstiftning inte gör skillnad på jordbruksmark och jordbruksmark, även om de praktiska 

skillnaderna kan variera mycket i framförallt produktionsförmåga. Enheten ansåg att dagens 

lagformulering är positivt utformad. Om lagen istället skulle vara formulerad efter klassning 

av produktionsförmåga skulle detta kunna leda till att åkermark som idag inte anses särskilt 

högproduktiv exploateras. Lantbruksenheten framförde att åkermark i ett förändrat klimat kan 

komma att klassas helt annorlunda än idag varav all åkermark kan anses vara värdefull och 

lagformuleringen därigenom berättigad. Lantbruksenheten tolkas framföra värdet av 

handlingsutrymmet att utifrån lagen kunna kommunicera all jordbruksmark som likvärdig. En 
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klassificering eller värdering av åkermark kan därav anses utgöra ett hinder och en 

inskränkning på dagens regionala kommunikativa handlingsutrymme.  

 

Textanalysen har visat LRFs vilja att utnämna viss åkermark till riksintresse för att möjliggöra 

en högre värdering av Sveriges mest högproduktiva åkermark. Intervjuanalysen bekräftar den 

forskning som säger att riksintresse i praktiken är en högre klassificerad skyddsform än 

nationella intressen (Larsson & Germundsson, 2012). Rättsenheten förklarade under ett 

förtydligande att riksintressen: 

”… sannolikt [kommer] ha företräde – i varje fall som huvudregel - om det skulle vara så att 

de [riksintressena] krockar med fortsatt jordbruksdrift. Ex. kan vara riksintresse för 

kommunikation. Den dagen en ny väg ska byggas i ett område som har utpekats som 

riksintresse för kommunikation kommer sannolikt detta att ha företräde. Vilket också är 

förenligt med 3 kap 4 § miljöbalken – anläggningen behövs för att tillgodose ett väsentligt 

samhällsintresse.” 

Det intressanta är att lantbruksenheten, rättsenheten samt samhällsbyggnadsenheten, till 

skillnad från LRF inte ansåg att åkermarken bör omarbetas till riksintresse. Detta trots att 

samtliga enheter höll med om att åkermarkens skydd måste stärkas. Det anses dock vara 

tillämpningen av lagen som är problematisk inte intresseformuleringen i sig, vilket återigen 

understrycker vikten av studiens vetenskapliga förankring. Lantbruksenheten framförde att ett 

riksintresseförklarande av åkermark skulle kunna innebära att kommunernas hänsyn till övrig 

åkermark upphör helt. Vi tolkar detta som att lantbruksenheten ansåg att kommunerna då 

skulle upphöra att bruka avvägningsregeln i 3 kap. 4 § MB, då ”den viktiga” åkermarken ändå 

skyddas i form av riksintresse. Rättsenheten tillade under ett förtydligande att det totala 

skyddet av åkermarken troligen inte skulle bli så mycket större av ett riksintresseutnämnande. 

Detta då ett riksintresse innan fastställande skickas på remiss, vilket sannolikt skulle innebära 

att berörda kommuner avstryker stora delar av tilltänkta riksintresseområden pga. av argument 

för tillväxtmöjligheter. Dessa visar åter det kommunala planmonopolets styrka och 

återkopplar till SOU 2009:45, där miljöprocessutredningen förklarar reglerna för utnämnande 

av riskintresse. Utifrån intervjuanalysen blir tolkningen att länsstyrelsen vill behålla 

lagformuleringen men att andra styrmedel ska brukas för att påverka den kommunala 

avvägningsprocessen till att stärka värderingen av all åkermark.  

 

Vidare framhöll samhällsbyggnadsenheten att en kvalitetsmärkning på åkermark framförts 

som ett tänkbart instrument för att värdera åkermark. Enheten förklarade att det på 70-talet 

skapades ett klassificeringssystem, som med utgångspunkt i produktionsförmåga angav 

åkermark på en skala från 1-10. Det framhölls att kommuner efterfrågat ett uppdaterat 

klassificeringssystem för att kunna värdera åkermark. Kommunernas motiv till detta framgår 

dock inte av det empiriska materialet. Som framförts ovan ansåg lantbruksenheten att även 

denna klassificering skulle komplicera budskapet mellan länsstyrelsen och kommunerna i 

frågan om bevarande av åkermark, då kommunerna kan missförstå lantbruksenhetens budskap 

– att all åkermark är värdefull. Systemet skulle kunna leda till att kommunerna började 

prioritera klass 10 mark över klass 7 mark, trots att även klass 7 mark enligt lantbruksenheten 

är av vikt. Lantbruksenheten ville hellre avstå från klassificering och förmedla alternativ 

lokalisering av bebyggelse som lösning för bevarande av åkermark. 

Miljömål – Ett rikt odlingslandskap 

Samhällsbyggnadsenheten framhöll att nationella miljömål är påverkande instrument vid 

bevarande av åkermark men att miljömål som instrument skulle kunna stärkas. Ett rikt 
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odlingslandskap utrycks explicit av lantbruksenheten och naturvårdsenheten som det miljömål 

som behandlar åkermarkens bevarande. Lantbruksenheten ansåg dock att det nationella 

miljömålet är vagt formulerat och tolkningen görs att detta även är samhällsbyggnadsenhetens 

uppfattning. Barrett (2004) och Vedung (2005) förklarar att effektiv implementering kräver 

tydliga målformuleringar, då genomförandet för att uppnå målet annars blir alltför beroende 

av tolkning. Det anses därav inte vara konstigt att lantbruksenheten anser att 

handlingsutrymmet via det nationella miljömålet är begränsat för regional nivå. Vidare 

berättade lantbruksenheten att jordbruksverket, som ansvarig myndighet för målet, skickat ett 

förslag till departementet om att precisera det nationella miljömålet. Förslaget angav att 

odlingsbar åkermark i Sverige ska utgöra minst 2, 6 miljoner hektar (Edman et al, 2013). 

Sveriges totala åkerareal är idag 2 618 900 hektar, alltså ca 3 miljoner hektar 

(Jordbruksverket, 2013). Lantbruksenheten förklarade att målet då skulle betyda att ca 90 % 

av Sveriges åkermark skulle bevaras. Rimligen borde detta även betyda att 10 % av varje 

kommuns åkermark är lovlig exploateringsmark. Lantbruksenheten förklarade att exploatering 

av 10 % åkermarksareal i exempelvis Linköpings kommun
13

 är ett väldigt omfattade ingrepp 

på åkermark. Tolkningen är att lantbruksenheten menar att detta mål inte är kommunicerbart 

utifrån länsstyrelsens intention då man i sådana fall skulle förespråka en stor exploatering i 

vissa kommuner. Att lantbruksenheten framhåller att även förslaget för att precisera det 

nationella miljömålet är så pass vagt att det inte är kommunicerbart, är inte lovande för 

länsstyrelsens handlingsutrymme utefter målet. Visserligen är det länsstyrelsernas ansvar att 

precisera nationella miljömål regionalt (b, miljömål, 2013), men tolkningen görs att regional 

nivå upplever att de behöver ett konkret stöd från den nationella nivån. 

 

Konflikterande miljömål har under textanalysen framförts utgöra ett problem för bevarande av 

åkermark. Miljöskyddsenheten menar att åkermarkens vikt i miljömålet Ett rikt 

odlingslandskap konkurrerar med övrigt miljömålsarbete vilket minskar det nationella 

miljömålets roll. Enheten förklarade att det därav skulle vara till fördel om målen kunde ges 

olika prioritet i olika delar av Östergötland. Detta är ett önskvärt handlingsutrymme som 

enligt miljöskyddsenheten skulle öka möjligheten att agera efter miljömålet Ett rikt 

odlingslandskap i särskilt viktiga områden i Östergötland. Länsstyrelsen har fullt 

handlingsutrymme att genomföra en sådan prioritering/värdering, då den regionala 

myndigheten ska inarbeta miljömålen på regional nivå (Rubenson, 2008). Frågan är dock om 

detta anses önskvärt av samtliga enheter då majoriteten av enheterna velat undvika andra 

former av klassificering/värdering (t.ex. riksintresse).  

Planläggning 

Genomgående under intervjuanalysen framhöll länsstyrelsen sin rådgivande roll. Det är 

framförallt när översiktsplaner (ÖP)
14

 är på remiss som länsstyrelsen kan förmedla attityder 

till planering av åkermark och påverka kommunal nivå i kommunal planläggning. ÖP som 

instrument för åkermarkens bevarande skulle enligt lantbruksenheten kunna förbättras genom 

att involvera planläggning av landsbygd. I dagsläget saknas det en tydlig planering för 

landsbygd generellt, och därav också en planering för åkermark.  

 

Lantbruksenheten framhöll dock att idealet skulle vara en regional översiktsplanering. 

Tolkningen är att enheten anser det vara lättare att tänka strategiskt för hela länet på regional 

nivå då det skulle möjliggöra att ett större team av experter sammanställde översiktsplanen. 

                                                 
13

 Linköpings kommun= Kommun i Östergötlands län (Ne, 2013). 
14

 Översiktsplan= Samtliga svenska kommuner har ansvar för att upprätta en kommunal översiktsplan vilken 

syftar till att ge en översiktlig framtidsbild och vägledning i planeringsbeslut gällande mark -och vattenområden. 

Översiktsplanen är inte rättsligt bindande. 
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Detta skulle enligt lantbruksenheten lösa dagens problem kring kommunal konkurrens. 

Lantbruksenheten förklarade att kommunerna vill vara attraktiva för exempelvis nya 

industrier, vilket gör att man ibland har sett att kommuner konkurrerar och lockar företag till 

områden med billiga markpriser. Då kan byggnation på åkermark ske fast det i närkommunen 

finns en lämplig tallskogsmark som skulle kunna ha utnyttjats istället. Regional planering kan 

kännas främmande för Sverige, men vid studie av närliggande länder med likartade 

geografiska förutsättningar och samhällsstruktur, ser man att detta inte är hel ovanligt. Norge 

och Finland är exempel på länder som har formellt handlingsutrymme och ansvar för 

planläggning på regional nivå (Tillväxtanalys, 2013). Det tolkas utgöra en begräsning att 

regional nivå i Sverige inte besitter detta handlingsutrymme. 

Regionalt utvecklingsprogram (RUP)  

Samhällsbyggnadsenheten tog under intervjun upp ämnet regionala utvecklingsprogram. 

Enheten beskrev att det i Östergötlands RUP finns en allmän viljeyttring om att man ska 

sträva efter att hushålla med åkermark vilket ju har visats via textanalysen. Enheten visade på 

att detta är en politisk markering i frågan. Enligt Vedung (2005) är vilja en av 

grundförutsättningarna för implementering av politiskt styrda åtgärder varav det tolkas vara 

positivt att RUP uttrycker en politisk vilja. Utifrån textanalysen måste dock framföras att 

avsaknaden av målprioritering i RUP försvagar betydelsen av den politiska viljeyttringen. 

Likväl belyser intervjuanalysen att den politiska viljan i en större kontext inte är särskilt hög, 

vilket tolkas försvaga det regionala handlingsutrymmet utefter RUP.  

 

Vidare beskrev samhällsbyggnadsenheten att det är för tidigt att säga om policydokumentet 

kan användas som instrument för åkermarkens bevarande. Enheten förklarade att eftersom 

RUP är så pass ny har inga ÖP baserats på RUP än, vilket gör det svårt att se om dokumentet 

faktiskt tillämpas på kommunal nivå. En rapport från Tillväxtanalys (2013) visar på att det 

finns ett glapp mellan ÖP och RUP. Att samhällsbyggnadsenheten framförde en viss 

osäkerhet kring hur dokumentet kommer behandlas i de kommunala översiktplanerna är 

därför inte underligt. Vidare förklarar Tillväxtanalys (2013) att den regionala nivån i 

Östergötland vill förbättra koordineringen av ÖP och RUP.  Den kommunala viljan att 

koordinera dessa planer varierar dock utefter fördelarna det kan tänkas ge att integrera 

parametrarna från RUP i ÖP (Tillväxtanalys, 2013). Baserat på forskning samt empiriskt 

material anser vi att kommunerna, i fallet om åkermarkens bevarande, på kort sikt inte 

kommer se någon vinst som triggar en koordinering av RUP och ÖP. I dagsläget ligger inte 

den ekonomiska vinsten i bevarande av åkermark utan i exploateringen av denna (Edman et 

al, 2013). Vi anser därav återigen stöta på problematiken med att översiktplaneringen sker på 

kommunal nivå. Lafferty & Hovden (2013) framför att dagens smala sektorsstrategier är roten 

till resursförvaltningsproblematiken och att det krävs sektorsövergripande ansatser för att 

bättre sammankoppla bevarande (åkermark och ÖP) och utveckling (RUP). Det finns alltså 

flera anledningar att överväga en regional översiktsplanering, både för att underlätta 

integrering av ÖP och RUP samt för att motverka kommunal konkurrens. 

 

Det anses inte vara underligt att ingen av de intervjuade enheterna ansåg att RUP utgör ett 

handlingsutrymme för länsstyrelsen i frågan, då kommunal nivå inte har något ansvar att 

integrera ÖP och RUP. Detta anses vara extra problematiskt då RUP enligt textanalysen är det 

enda dokumentet som framför rekommendationer till genomförande för åkermarkens 

bevarande. En vidare tolkning är att kännedom om rekommendationerna som framförs i RUP 

till viss del saknas på länsstyrelsen i Östergötland, då dessa inte nämndes under intervjuerna 

samt att några enheter inte kände till RUP. RUP är, som tidigare nämnts, utarbetat av 

regionsförbundet Östsam (Regionsförbundet Östsam, 2013). Forskning visar att detta kan 
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utgöra en problematik då det kan finnas spänningar mellan olika regionala aktörer (ex. 

länsstyrelser och regionsförbund) och att det kan generera i bristande äganderättskänsla över 

dokumentet (Storbjörk & Isaksson, 2013). Detta kan vara en anledning till att länsstyrelsen i 

Östergötland inte tycks arbeta utefter dokumentet i någon större utsträckning.  Då 

länsstyrelsen besitter handlingsutrymmet att kommunicera RUP till lokal nivå anser vi det 

utgöra en brist att länsstyrelsen inte i större utsträckning arbetar med att minska avståndet 

mellan RUPs intention och praktik. I RUP beskrivs att RUPs implementering troligen 

kommer bero på vilken status kommunal nivå tillskriver dokumentet (Regionsförbundet 

Östsam, 2012). Vår tolkning är att RUPs status skulle kunna höjas om länsstyrelsen framförde 

RUPs intentioner i större utsträckning. Detta skulle då med tiden kunna skapa ett regionalt 

handlingsutrymme efter RUP.  

Informativa styrmedel 

Analyserna framför genomgående vikten av kunskap för att kunna framföra argument för 

åkermarkens bevarande då detta kan påverka regional (infrastruktur) och kommunal (övriga 

planläggning) avvägningsprocess (Hydén, 2002). Lantbruksenhetens åsikt var dock att 

kunskapsläget är tillräckligt i dagsläget och att frågan snarare handlar om huruvida man 

tillämpar kunskapen. Dock beskrev lantbruksenheten i ett senare uttalande att vissa mindre 

kommuner kanske inte har tillräcklig kunskap, då det är svårt att vara expert på alla områden. 

Detta blir problematiskt ur perspektivet för åkermarkens bevarande, då forskning pekar på att 

människor som besitter specialkompetens inom problemområdet måste finnas tillgängliga om 

en implementerings skall ske på bästa möjliga sätt (Vedung, 2005). Samhällsbyggnadsenheten 

ansåg att ökad kunskap om problematiken kring åkermarkens bevarande behövs hos samtliga 

aktörer, såväl regionala som lokala, och framhöll information som ett viktigt styrmedel för att 

arbeta med frågan och göra väl avvägda prioriteringar. Exempelvis framhöll både 

samhällsbyggnadsenheten och lantbruksenheten att information om klimatförändringars 

effekter på åkermarken idag är en bristvara. Det framhölls vara önskvärt att erhålla mer 

kunskap inom detta område. Tolkningen görs att utökad kunskap om åkermarkens värde, 

exempelvis i förhållande till kilmatförändringar, skulle kunna generera i den önskvärda 

prioriteringsförändringen och ett utökat regionalt handlingsutrymme.  

 

Vidare beskrev naturvårdsenheten att det var önskvärt att utarbeta en strategi för 

odlingslandskapet, som kan användas som ett informativt styrmedel för att förmedla bl.a. 

åkermarkens värde utifrån ett landskapsperspektiv. Det beskrevs att länsstyrelsen i dagsläget 

använder sig av sådana strategier, men att de inte har någon som innefattar åkermark. 

Länsstyrelsen har själva handlingsutrymmet att utarbeta en sådan strategi och förmedla denna 

till lokal nivå. Länsstyrelsens handlingsutrymme består enligt samhällsbyggnadsenheten till 

stor del av att”… förmedla attityder…” för bevarande av åkermark. En intressant aspekt som 

lantbruksenheten lyfte var dock vikten av att upprätthålla en god dialog med kommunerna i 

länet. Följande citat belyser detta: 

 

”… hur skarpa ska vi vara…[i] skrivningar mot kommuner, för där har vi ju också en dialog 

som vi vill ska vara bra…” 

 

Lantbruksenhetens uttalande om skrivningar tolkas vara en form av policy som framförs i 

dialog och/eller textform. Vedung (2005) och Anderson (2003) menar att implementering 

underlättas om kommunal nivå är delaktig i utformning av policys och integrerar lokala 

perspektiv och förväntningar. Vi anser liksom lantbruksenheten, att det därav finns ett stort 

värde i att upprätthålla en god dialog med kommunal nivå. Intresset för att möta 

kommunernas förväntningar i utformning av policys kan dock även tolkas försvaga 
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möjligheten för dessa att användas som styrdokument. Om länsstyrelsen är för vaga i sina 

skrivningar tolkas detta vidga kommunalt handlingsutrymme och bidra till en försvagning av 

länsstyrelsens intention och därav också minska den regionala nivåns handlingsutrymme. Som 

framförts under avsnittet Mål och ambitioner blir detta problematiskt då Barrett (2004) menar 

att kommunikation av intention i implementeringskedjan är av vikt för korrekt 

implementering. Därför tolkas det vara av stor vikt att länsstyrelsens kommunikation inte 

mister sin intention. Forskning har visat att det är vanligt att författande myndigheter anpassar 

policys efter de förväntningar som finns från mottagande myndigheter och aktörer (Colebatch, 

2002). Tolkningen är därför att det är mycket viktigt att länsstyrelsen balanserar policymål 

och åtgärder med anpassning till kommunernas praktiska möjligheter. Det var endast 

lantbruksenheten som framhöll skrivningarnas problematik. Uttalandet anses dock ha styrka 

då lantbruksenheten är sakfrågeägare och således handhar den övervägande kommunikationen 

med lokal nivå. Vidare underbyggs lantbruksenhetens perspektiv av latenta uttalanden från 

övriga enheter. 

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 

Samhällsbyggnadsenheten framhöll att MKB-dokument
15

 kan användas som instrument för 

att framföra åkermarkens värde. Enheten uttryckte explicit att en MKB ska spegla 

miljökonsekvenserna av en exploateringsåtgärd och framförde att då hushållning av åkermark 

är en relevant miljöfråga bör konsekvenser för denna framföras i MKB-dokument. 

Lantbruksenheten, rättsenheten och naturvårdsenheten uttryckte MKBer som ett mer indirekt 

verktyg då det förklarades att MKBer kopplar till konsekvenser på produktion, ett aktivt 

lantbruk samt landskapsbildspåverkan.  

Länsstyrelsens har utifrån detta verktyg en stor roll då de har handlingsutrymme och mandat 

att granska MBK-dokument och bedöma dess innehåll. Länsstyrelsens agerande har således 

en betydande inverkan på MKB-dokumentets utformning och omfattning (Ebbesson 2008, 

Hedlund & Kjellander 2007 ). Vid upprättande av MKB för infrastrukturbyggnation är 

länsstyrelsen även prövningsmyndighet i frågan (Hedlund & Kjellander, 2007).  Det tolkas 

vara positivt att regional nivå besitter detta handlingsutrymme, men vi vill även framföra att 

en MKB som exempelvis visar att ett industrietablerande skulle påverka åkermark negativt 

inte är en garanti för att etableringen inte äger rum (Michanek & Zetterberg, 2012).  

 
Tabell 13: visar intervjuanalysens sammanfattande resultat av det praktiska och upplevda samt önskvärda 

handlingsutrymmet vid Östergötlands länsstyrelse utifrån instrument. 

Instrument 

Praktiskt och upplevt handlingsutrymme Önskvärt handlingsutrymme 
Formellt krav Riktlinjer/Rekommendation  

 Länsstyrelsen kan kommunicera 

vikten av åkermarkens 
bevarande med stöd i lagen.  

 Länsstyrelsen kan utifrån lagen 
kommunicera all jordbruksmark 

som värdefull i dialog med 

kommuner.  

 Länsstyrelsen har mandat att 

utfärda naturreservat och 
inskriva åkermark i sådana, dock 

endast om naturvärden skyddas.  

 Då nationellt intresse inte 
värderas som en stark 

 Samhällsbyggnadsenheten ansåg 

att man utifrån miljömålet Ett 
rikt odlingslandskap kan arbeta 

med bevarande av åkermark. 
Både samhällsbyggnadsenheten 

och lantbruksenheten ansåg dock 

att målformuleringarna är vaga.  

 Länsstyrelsen kan förmedla vilja 

och attityder för att införa 

bevarande av åkermark i ÖP.  

 Länsstyrelsens 

handlingsutrymme att använda 
RUP rekommendationer nyttjas 

 Länsstyrelsen ser det som 

önskavärt att kommunal nivå 
skall tillämpa avvägningsregeln 

till åkermarkens fördel i större 
utsträckning än vad som görs 

idag.  

 Det anses av länsstyrelsen vara 
önskvärt att inte klassificera eller 

värdera åkermark.  

 De nationella miljömålen skulle 

kunna stärkas, framförallt i 

målformuleringarna.  

 Miljöskyddenheten framförde att 

                                                 
15

 MKB= en miljökonsekvensbeskrivning är en bedömning av en verksamhets miljöpåverkan. Den ska utgöra ett 

beslutsunderlag när en verksamhet som kan medföra betydande miljöpåverkan ska upprättas (Michanek &  

Zetterberg, 2012). 
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skyddsform i praktiken blir 
länsstyrelsens möjlighet att 

förspråka åkermark utifrån detta 

formella krav svagt. 

 Länsstyrelsen har 

handlingsutrymme att planera 
det regionala miljömålsarbetet. 

 Länsstyrelsen har 
handlingsutrymme att utarbeta 

informativa strategier för 

åkermarkens bevarande (strategi 
för odlingslandskapet).  

 Det upplevs inte vara praktiskt 

att kommunicera åkermarkens 
värde i ”hårda skrivningar” till 

lokal nivå.  

 Länsstyrelsens har 

handlingsutrymme och mandat 

att påverka MKB processer till 
åkermarkens fördel.  

inte.  
 

 

det var önskvärt att prioritera 
miljömål genom en 

miljömålsplanering för 

Östergötland.  

 Lantbruksenheten ansåg det 

önskvärt att kommunal ÖP 
involverar planering för 

landsbygd.  

 Lantbruksenheten ansåg det 
önskvärt att lyfta ÖP till regional 

nivå.  

 Utökad kunskap på såväl 

regional som lokal nivå uttrycks 

vara önskvärt (exempelvis 
utökad kunskap om 

klimatförändringars effekter). 

 Naturvårsenheten ansåg det vara 

önskvärt att utarbeta en strategi 

för odlingslandskapet 
(informativt styrmedel).  

 

3.2.4 Sammanfattande reflektion 

Intervjuanalysen skildrar liksom textanalysen flexibiliteten i handlingsutrymmet för 

åkermarkens bevarande. Analysen underbygger studiens vetenskapliga förankring då den 

visar på att praktiken inte alltid följer lagar, mål -och policys intention. Intervjuanalysen visar 

att Östergötlands länsstyrelse anser att det är den praktiska tillämpningen som bör förändras 

och inte lagformuleringen. Intervjuanalysen underbygger textanalysens slutsats om regionalt 

handlingsutrymme. Utöver denna slutsats tillkommer även det regionala handlingsutrymmet i 

form av mål och ambitioner för åkermarkens bevarande vilket kan och har triggat 

handlinsutrymmet. Vidare framför intervjuanalysen länsstyrelsens handlingsutrymme att 

utifrån naturvärden skydda åkermark samt handlingsutrymmet att styra innehåll och 

omfattning av MKB och ta beslut i vissa av dessa ärenden.  
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Fördjupad diskussion 

Utefter den empiriska diskussionen framgår att den regionala nivån har rådighet att agera för 

åkermarkens bevarande vid infrastrukturbyggnation, vid upprättande av MKB samt indirekt 

vid skydd av områden enligt MB. Övriga samhällsanspråk regleras dock i första hand av lokal 

nivå eller privatpersoner till följd av det svenska planmonopolet och äganderätten. 

Länsstyrelsen har dock handlingsutrymmet att kommunicera åkermarkens värde till lokal nivå 

och kan på så sätt influera kommunal handling och värdegrund. Därför vill vi hävda den 

regionala nivås betydelse för åkermarkens bevarande trots att länsstyrelsens 

handlingsutrymme är begränsat.  

 

Intervjuanalysen har behandlat vikten av att den regionala nivån kommunicerar kunskap som 

kan generera i argument för åkermarkens bevarande (Hydén, 2002). Vidare anser vi att den 

regionala nivån har handlingsutrymmet att genom upprätthållandet av kontinuerlig dialog på 

sikt ha inverkan på lokal nivås värdegrunder i frågan. Värdegrunder påverkar till stor del 

implementering av exempelvis policys (Colebatch, 2002). Om lokal nivå inte innehar 

liknande värderingar för ämnet som regionala/nationella myndigheter kommer den lokala 

myndigheten försöka anpassa det mandat som t.ex. policys utgör, för att passa den lokala 

nivås intresse och värderingar (Vedung, 2005).  Detta har redan visat sig utgöra ett 

implementeringshinder för bevarande av åkermark, exempelvis vid kommunal nivås hantering 

av avvägningsregeln, vilket har framkommit i både text -och intervjuanalys. Det regionala 

handlingsutrymmets vikt underbyggs av forskning, dock visar inte denna studies empiri hur 

gensvaret på kommunal nivå i Östergötland ser ut. För att få ett helhetsperspektiv av regionalt 

handlingsutrymme i Sverige bör forskning även bedrivas på lokal nivå för att utröna den 

regionala nivåns kommunikativa betydelse i praktiken.  

 

Som nämnts ovan begränsas det regionala handlingsutrymmet av det kommunala 

planmonopolets styrka. Det tolkas därav vara av vikt att stärka upp regionala och nationella 

instrument i frågan för att möjliggöra ett holistiskt nationellt bevarandearbete för åkermark. 

Både textanalys och intervjuanalys har visat begränsningarna i dessa instrument. Till dessa 

begränsningar hör att instrumenten inte alltid används efter dess intention samt att vaga 

målformuleringar, resursbrist och en avsaknad av genomförandeförslag begränsar 

handlingsutrymmet utefter instrumenten. Bristande instrument kan vidare exemplifieras med 

RUP, då det via intervjuanalysen visats att RUP inte nödvändigtvis koordineras med ÖP. 

Detta väcker enligt oss en viktig fråga: hur kan regional nivå anses leda det regionala hållbara 

utvecklingsarbetet (c, Länsstyrelsen Östergötland, 2013) utan att den regionala 

utvecklingsplanen införlivas i den fysiska planeringen på kommunal nivå? (Tillväxtanalys, 

2013) Utifrån text- och intervjuanalys anser vi det önskvärt att koordinera verktyg (så som 

RUP och ÖP), stärka målformuleringar samt fastställa konkreta förslag på genomförande då 

detta skulle stärka regionalt handlingsutrymme. Vi anser det vara en förutsättning för 

åkermarkens bevarande att regionala instrument stärks då det regionala handlingsutrymmet 

för att påverka lokala värderingar ofta har en lång verkningstid (Colebatch, 2002). Detta utgör 

ett hinder för bevarande av åkermark då åkermarken kan komma att exploateras innan 

värderingsförändringar äger rum.  

 

Ett viktigt regionalt handlingsutrymme är länsstyrelsens möjlighet att utforma mål, 

exempelvis länsstyrelsens uppdrag att utforma regionala miljömål. Dock visar det empiriska 

materialet att detta handlingsutrymme minskas av låg målprioritet på nationell nivå och att 

länsstyrelsen känner sig i behov av ökad nationell styrning i frågan. Lantbruksenheten 

uttryckte svårigheten med att bruka starka regionala målskrivningar då det kan äventyra den 

goda dialogen med kommunal nivå. Edman et al (2013) visar på hur detta utgjort ett problem i 
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t.ex. Skåne, där länsstyrelsen tagit en väldigt stark ställning i frågan och fått hård kritik från 

flertalet kommuner. Vår uppfattning är att länsstyrelsen i Skåne inte följt 

implementeringskedjan och att det därav uppstått större motstånd än om regional nivå hade 

haft ett fullgott stöd från nationell nivå. Därför anser vi att det är av stor vikt att åkermarkens 

bevarande stöds av nationell nivå. Lafferty och Hovden (2003) visar vikten av vertikal 

implementering men förklarar även betydelsen av den horisontella implementeringen. Vårt 

empiriska material visar tyvärr vissa brister även i horisontell implementering på länsstyrelsen 

i Östergötland. 

 

Horisontella implementeringssvårigheter har visat sig genom skillnader i uppfattningar mellan 

enheter på Östergötlands länsstyrelse, vilket tolkas påverka nyttjandet av handlingsutrymmet 

för åkermarkens bevarande. Detta gäller två faktorer. Den första handlar om hur man 

kommunicerar åkermark, då det visat sig att enheterna inte har en enhetlig syn på 

åkermarkens värde. Lantbruksenheten framhöll att all åkermark är värdefull samt bör 

behandlas lika enligt lag. Resterande enheter uttalade i olika grad att högproduktiv mark är 

extra viktig. Detta kan begränsa möjligheten att nyttja det kommunikativa handlingsutrymmet 

att all åkermark är skyddsvärd, då dialogen inte blir enhetlig. Den andra faktorn behandlar 

meningsskillnader angående områdesskydd, enligt MB, som instrument för åkermarkens 

bevarande. Lantbruksenheten framförde starkt att detta inte var ett funktionellt instrument för 

åkermarkens bevarande, då ett rationellt jordbruk inte kan bedrivas inom t.ex. ett 

naturreservat. Naturvårdsenheten framförde dock att det inte alls fanns några hinder att 

bedriva jordbruk inom naturreservat. Om dessa meningsskiljaktigheter lyfts fram kanske man 

kan vidga handlingsutrymmet eller i alla fall vidga förståelsen för handlingsutrymmet på 

regional nivå. Vår tolkning utifrån perspektivet om att bevara åkermarksareal är att 

områdesskydd ändå måste ses som en möjlighet att bevara åkermarksareal för framtida behov 

oavsett om man idag kan bedriva ett rationellt jordbruk på marken eller ej. Frågan om man 

kan bedriva ett rationellt lantbruk inom naturreservat kanske därför inte är berättigad, då detta 

ur åkermarksarealens bevarandeperspektiv inte är väsentligt.   

 

Avslutningsvis vill vi framhålla att det är intressant och problematiskt att åkermarken trots sin 

vikt ur ett försörjningsperspektiv inte innehar ett större värde utifrån formellt och praktiskt 

skydd. Åkermarkens intresse har sedan miljöbalkens stadgande helt inarbetats i svensk 

miljölagstiftning vilket enligt Rubenson (2008) har givit åkermark stämpeln som 

miljöpåverkande verksamhet på grund av miljöbalkens kontext. Åkermark utmärker sig alltså 

vid jämförelse med många andra näringar och intressen, exempelvis skogsbruk som regleras 

via egen lagstiftning s.k. skogsvårdslag (Michanek & Zetterberg, 2012). Vi menar därav att 

det är extra viktigt att trots miljöbalkens kontext inte mista förståelsen för åkermarkens 

betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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Slutsatser 

Det finns en tydlig skillnad på faktiskt och önskvärt handlingsutrymme för åkermarkens 

bevarande på regional nivå. Idag är den regionala nivåns faktiska handlingsutrymme till stor 

del begränsat, ändock tolkas länsstyrelsens snäva handlingsutrymme kunna påverka frågan 

om åkermarksarealens bevarande. Som förklaras ovan beror detta på länsstyrelsens möjlighet 

till lokal värderingsförändring, bidrag till utökad kunskap, samt handlingsutrymme vid 

infrastrukturbyggnation, upprättande av MKB och områdesskydd. Då påverkan av ex. 

värderingsgrunder har en lång verkningstid (Colebatch, 2002) anses det önskvärt att stärka 

upp regionala och nationella instrument för att skydda åkermark. Idag är instrumenten för 

åkermarkens bevarande ineffektiva bl.a. som följd av vag målformulering, brist på 

koordinering och resurser samt att genomförandeförslag till stor del saknas. För att utöka det 

regionala handlingsutrymmet behövs därför en tydligare vertikal styrning från nationell nivå i 

frågan. Vidare har studien visat att det kan finnas en särskillnad i uppfattningar kring den 

regionala nivåns roll och arbete kring åkermarkens bevarande, varav vertikal konsensus på 

regional nivå skulle kunna utöka förståelsen för problematiken kring åkermarkens bevarande 

på regional nivå samt eventuellt vidga nyttjandet av handlingsutrymmet. 
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Bilaga 1.  

 

Textanalysfrågor 

 

 Vad är dokumentets syfte/vad vill texten uppnå?  

 

 Vilka mål/ambitioner uttrycks i dokumentet kring åkermarkens bevarande? 

 

 Vad sägs i dokumentet om olika anspråk som riktas mot jordbruksmarken? 

(utmaningar/prioritet) 

 

 Hur ska genomförandet ske/Vilka instrument utpekas för bevarande av åkermark i 

dokumentet? Vägar framåt/lösningar? 

 

 Vem har ansvar för att målet om åkermarkens bevarande uppfylls enligt dokumentet? 

hur ser ansvarsfördelningen ut?  

 

 Vilket formellt handlingsutrymme har regional nivå (länsstyrelsen) i relation till andra 

aktörer?  

 

 Vad begränsar/möjliggör handlingsutrymme för bevarande av åkermark enligt 

dokumentet? 
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Bilaga 2. 

 
Intervjuguide 

 
Inledning 

 

 Författarna presenterar sig och återberättar ämnet för intervjun. 

  

 Författarna frågar informanten om det fortfarande känns bra att materialet spelas in 

samt hur materialet i så fall behandlas. 

 

 Det förklaras att intervjun av informanten sker i egenskap av enhetsrepresentant 

 

 Konfidentialitet diskuteras och informanten får valet att avidentifieras, med 

förtydligande på att enhetens namn kommer anges. 

 

 Informanten tillfrågas om den vill ta del av råmaterial och godkänna detta (tre dagars 

tidsgräns). 

 

 Författarna frågar om informanterna är intresserade att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

 

Uppvärmningsfrågor 

 

Namn, befattning, anställningstid på Länsstyrelsen Östergötland?  

 

Vilka är dina arbetsuppgifter på länsstyrelsen?  

 

 

Tematiska frågor, uppföljningsfrågor och direkta frågor 

 

Upplägg nedan visar tematiska frågor markerade med T, uppföljningsfrågor med U och 

direkta frågor med D. 

 

 

T: Vilken roll anser du att enheten har i frågan om bevarandet av jordbruksmark? 

 

T: Vilka mål/ambitioner finns idag kring denna fråga? 

 

D: Vilka utmaningar finns för bevarandet av jordbruksmark idag/framtid? 

 

T: Hur tänker du/enheten kring de olika anspråk som riktas mot jordbruksmark idag? 

D: Hur tänker du/enheten kring urbaniseringens anspråk på jordbruksmark? 

D: Hur prioriteras anspråken i förhållande till varandra? 

 

D: Hur ser du/enheten på bevarande av jordbruksmark i relation till ett förändrat 

klimat?  
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D: Finns det en medvetenhet inom enheten om ev. positiva effekter av 

klimatförändringar på Östergötlands jordbruk? Fångas detta upp i relation till 

bevarande av jordbruksmark? 

 

T: På vilket sätt arbetar du/enheten med bevarande av jordbruksmark idag? 

 

T: Vilka verktyg finns tillgängliga för enheten att arbeta med bevarande av 

jordbruksmark? 

U: Vilka verktyg används mest/varför?  

U: Varför används inte de andra verktygen lika mycket? 

 

D: Upplevs den Europeiska landskapskonventionen som ett redskap? (F4) På vilket 

sätt? 

D: Uppfattas alternativa byggnadsmetoder som ett verktyg inom enheten? (F4) Finns 

mandatet att påverka? 

 

D: Vilka verktyg är viktiga för hantering av urbaniseringens anspråk? 

D: Vilka verktyg är viktiga för bevarande av jordbruksmark i relation till framtida 

klimatförändringar? 

 

T: Vad påverkar enhetens möjligheter att arbeta med bevarande av jordbruksmark? 

U: Ge exempel! Interna och externa faktorer. 

D: Vilka möjligheter och/eller hinder upplever du med verktygen?  

D: Upplever du att lagar påverkar handlingsutrymmet i frågan(F4), vilka lagar i sådana 

fall, på vilket sätt?(Exempelvis MB och PBL)  

D: Upplever du att regionala och nationella mål påverkar handlingsutrymmet i 

frågan(F4), i så fall på vilket sätt (Nationella miljömål: Ett rikt odlingslandskap och 

God bebyggd miljö?)  

 

T: Vilket handlingsutrymme har länsstyrelsen på regional nivå när det gäller 

bevarande av jordbruksmark i förhållande till lokal(kommuner) och nationell nivå?  

D: Vilka möjligheter har enheten att påverka nationell och lokal nivå? (F4) 

(exempelvis översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser, regionplan, 

riksintresse?) 

D: Anser du att den kunskap och de verktyg som behövs, finns tillgänglig inom 

nationell, regional och lokal nivå för att kunna hantera frågan? 

 

T: Skulle du önska att enhetens roll i frågan kunde förändras på något sätt utifrån 

dagens tillstånd? (F1) Hur, ge exempel! 

 

 

Avslutning 

 

T: Är det något annat inom området som intervjun, inte berört, men som du anser 

är viktigt att diskutera utifrån ämnesområdet? 
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U: Vill du förtydliga eller tillägga något kring föregående intervjufrågor? 

 

 

Avslutningsvis tackas informanten för att den tagit sig tid att svara på frågorna. 

 


