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ABSTRACT 

Stenberg Dean, H. 2014. Lokalt klimatarbete på global nivå. Från mål till praktisk handling i 

biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, 

Uppsala universitet.   

 

Goals and visions aiming to prevent deteriorating climate change are often formulated at the international and 

national levels, but in many cases their implementation is left to the local communal level. This study shows how 

the Biosphere Office of “Vänerskärgården med Kinnekulle” and the three municipalities Götene, Lidköping and 

Mariestad, all located in the west region of Sweden, work with such goals in practice. Conflicts of interest and 

networking are two geographical factors which have been investigated to see what part they play in the 

environmental and sustainable work. 

Literary research, own site observations in the Biosphere Reserve and interviews with officials from the 

above named municipalities and Biosphere Office are the used methods of investigation. 

The results show that the energy sector is the most prioritised in all three municipalities and Biosphere 

Office, but they all look differently upon the concept of “environmental goals” and their environmental and 

sustainable work differs from each other. Networking is a common working method in this field and conflicts of 

interest are in some cases difficult to combine with the aim for sustainability.  

 

Keywords: Environmental goals, Networking, Conflicts of interest, Municipalities, Biosphere Reserve 
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5 

 

1. Inledning 

 

I takt med att vi går mot ett allt varmare klimat, som till stor del beror på människans utsläpp, 

ska de ökande halterna av växthusgaser i atmosfären enligt FN-s ramkonvention stabiliseras 

till en nivå så att det mänskliga inflytandet inte blir ett hot mot klimatsystemet. Det ska ske 

med en säkerställd livsmedelsproduktion, ett bevarande av biologisk mångfald och främja 

andra mål för hållbar utveckling. Ett globalt ansvar vilar på världens länder 

http://www.naturvardsverket.se [hämtad den 2013-12-28]. Så lyder en sammanfattning av 

miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan, definierat av Sveriges riksdag.  

Hur ska arbetet med en minskad klimatpåverkan då gå till när vi konsumerar mer och 

sliter på jordens resurser? Studien undersöker hur de tre västsvenska kommunerna Götene, 

Lidköping och Mariestad arbetar för en bättre miljö och hur det kopplas samman globalt sett 

då kommunerna utgör ett biosfärområde. 

För att nå till lokal nivå ges i rapporten först en introduktion genom de olika leden 

angående miljöambitionerna på internationell, nationell, regional och slutligen lokal nivå för 

att ge en samlad bild av hur strävan efter en friskare miljö är strukturerad. 

Götene kommun som är i uppstartningsfasen av sitt miljöarbete har en stark vilja att 

komma igång med en större integrering av miljömålen i sin planering. Mariestads kommun 

ändrade i december 2013 om årsredovisningen för att utgå från ett hållbarhetsperspektiv. 

Lidköpings kommun har i över tjugo års tid arbetat med ett förbättrat miljöarbete där de 

hunnit göra många satsningar, bland annat är hela den kommunala organisationen strukturerad 

efter ett miljöledningssystem och det har inrättats biogastankstationer i kommunen. 

Då de tre kommunerna utgör biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”, knutet 

till FN- organet UNESCO föll valet på just dessa kommuner för att knyta an Biosfärkontorets 

syn på miljömålen och klimatarbetet i detta geografiska område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Biosfärområdet ”Vänerskärgården med 

Kinnekulle” 

Källa: http://vanerkulle.org [2014-05-21] 

Figur 1: Utmärkta kommunerna Lidköping, 

Götene och Mariestad 

Källa: http://www.scb.se [2014-05-28] 

http://www.naturvardsverket.se/
http://vanerkulle.org/
http://www.scb.se/
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1.1 Syfte 

Studien syftar till att lyfta likheter och skillnader som kan ha betydelse i en samverkan kring 

klimatarbetet för aktörerna i biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”, lokalt såväl 

som globalt. Genom att undersöka nedanstående parametrar kan syftet nås. De mål om 

minskad klimatpåverkan, från det globala till det lokala planet undersöks vad gäller 

omvandlingen från mål till praktisk handling i de tre kommunerna Götene, Lidköping och 

Mariestad som tillsammans utgör biosfärområdet. Biosfärkontorets och kommunernas 

organisering kring miljöområdet, dess samverkanspotential, vilka eventuella intressekonflikter 

som uppstår och prioriteringar som görs är faktorer som utforskas i studien. 

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna är formulerade enligt tre övergripande teman. 

- Miljömål och visioner, från det globala till det lokala planet: Hur omsätts målformuleringar 

till konkreta åtgärder, vad sker på den kommunala arenan i praktiken gällande klimatarbetet? 

 

- Samverkan: Hur ser samverkanspotentialen ut inom biosfärområdet ”Vänerskärgården med 

Kinnekulle”? Skulle en ökad samverkan förbättra förutsättningarna för en friskare och renare 

miljö och vad har Biosfärkontoret med sin internationella koppling för roll och påverkan i 

klimatarbetet, på lokal nivå i de tre kommunerna såväl som globalt? 

 

- Intressekonflikter: Vilka intressen prioriteras? Gör de olika aktörerna olika prioriteringar i 

miljöarbetet, och vad innebär detta för möjligheterna att uppnå hållbarhet? 

 

1.3 Avgränsning 

Geografiskt avgränsas studien till biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”, vilket 

utgörs av kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad för att undersöka hur och om 

kommunerna har någon påverkan i sitt klimatarbete av att tillsammans utgöra ett 

biosfärområde med en internationell koppling till FN. 

 Ämnesmässigt avgränsas studien till en kartläggning och jämförelse av de tre 

kommunernas och Biosfärkontorets miljö- och hållbarhetsarbete och vad eventuella 

intressekonflikter och samverkan har för betydelse, enligt de intervjuade personerna, såväl 

som att knyta an resultatet av studien med tidigare forskning. 

Inom ramen för vad som ryms i undersökningen blir det för stort att undersöka arbetet 

med de 16 olika miljömålen, utan avgränsas till att innefatta hur respektive kommun och 

Biosfärkontoret arbetar med miljömålet begränsad klimatpåverkan. Detta miljömål har 

framkommit som det mest prioriterade i intervjuerna med kommunerna, både från min egen 

undersökning och inom den tidigare forskningen. 

Metodmässigt avgränsas undersökningen till att omfatta litteraturstudier inom 

ämnesområdet och tidigare forskning kring kommuners arbete med miljö- och 

klimatproblematiken, egna platsobservationer i biosfärområdet och kvalitativa 

semistrukturerade intervjustudier där en tjänsteman från respektive kommun och två 

tjänstemän från Biosfärkontoret intervjuats. Val av intervjupersoner har skett utifrån vilken 
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tjänst de har med koppling till miljöarbetet. I Lidköpings och Mariestads kommun 

intervjuades miljöstrategen för respektive kommun. I Götene kommun intervjuades 

kommunutvecklaren och för Biosfärkontoret hördes biosfärkoordinatorn och projektledaren.  

 

 

2. Metod 

 

För att undersöka klimatarbetet i de tre västsvenska kommunerna Götene, Lidköping och 

Mariestad samt Biosfärkontoret har litteraturstudier, kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

och egna platsobservationer valts som metod. Metodkapitlet tar upp de olika valda metoderna 

för studien samt vilken grund de vilar på, kopplad till relevant metodlitteratur. Argumentation 

förs kring varför viss metod valts och varför andra metoder inte valts. Steg för steg beskrivs 

förfaringssättet i studien, kategoriserat under olika moment som hör till den kvalitativa 

forskningen, dessa är ordnade i sina respektive avsnitt med tillhörande underrubriker. 

Metodkapitlet avslutas med utrönande av begreppen generaliserbarhet, reliabilitet, validitet 

och objektivitet kopplade till studien. 

 

2.1 Kvalitativ forskning jämfört med kvantitativ forskning 

En kvalitativ forskning söker efter att hitta en förståelse för det som undersöks. Ofta är 

forskaren ute efter att hitta ett mönster (Trost 2005, s. 14). I den kvalitativa textanalysen av 

litteratur kommer forskarens egen tolkning till stor del avgöra hur texten förstås i förhållande 

till den fråga som ställs (Esaiasson et al. 2012, s. 221). Inom den kvalitativa forskningen är 

intervjun en vanligt förekommande metod där intresset hos forskaren består i att ta reda på 

mjukare värden som exempelvis attityder och mynna ut i beskrivningar från flera olika 

synvinklar från den intervjuades perspektiv Kvale (1997, s. 71) i motsats till kvantitativt hård 

fakta. 

 Epistemologiskt
1
 är den kvalitativa forskningen, i motsats till den kvantitativa inte 

nödvändigtvis inriktad mot att testa en fastställd teori eller hypotes.  

 I den typ av forskning som är mer kvalitativ finns det få eller kanske inga förväntningar 

om att forskaren ska kunna formulera ett exakt syfte med sin undersökning innan information 

börjat inhämtas. I den explorativa, undersökande forskningen går forskaren på upptäcktsfärd 

där hen följer upp spår vartefter som de uppkommer i undersökningen. Med anledning av 

detta tillvägagångssätt som hör hemma inom den kvalitativa forskningen blir det följaktligen 

svårt att redan i början av studien formulera ett exakt syfte, exempelvis med avseende på vilka 

och hur många företeelser eller objekt som kommer att undersökas (Denscombe 2004, s. 46). 

 

                                                 
1
 Epistemologi står för kunskapslära. Hur människan når kunskap om världen genom sina intryck (Valentine, G. 

& Aitken, S. 2009, s. 5). 
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2.2 Motivering till vald metod 

Jag har valt att arbeta efter den kvalitativa modellen då jag velat undersöka den egna 

individens erfarenhet och synsätt och presentera studien i ord och inte i siffror, som hade varit 

fallet om den kvantitativa modellen valts (Kvale 1997, s. 67). Jag har även velat ställa relativt 

öppna frågor till intervjupersonerna, vilket är en av fördelarna med den kvalitativa intervjun 

(Kvale 1997, s. 82; se även avsnitt 2.5 Intervju). Syftet har varit att få fram så mycket 

information som möjligt och även den typ av information som jag annars kanske hade gått 

miste om (Esaiasson 2012, s. 251), om jag valt att ställa mer ledande frågor eller använda en 

kvantitativt utformad enkät med frågor av en mer ledande karaktär. 

Syftet har skrivits från början, men med utgångspunkt från att jag inte ville styra mina 

valda intervjupersoner för mycket i intervjun, utan istället, som Trost (2005, s. 23) skriver så 

går den kvalitativa intervjun ut på att förstå den intervjuades tankar och känslor, vilka 

erfarenheter intervjupersonen har och hur hens föreställningar om världen ser ut. Syftet har 

också ändrats en del under arbetets gång, utifrån vad undersökningen visat, vilket Denscombe 

(2004, s. 46) också beskriver i avsnitt 2.1 Kvalitativ forskning jämfört med kvantitativ 

forskning. 

Mot bakgrund av vad den kvalitativa forskningen grundar sig på, föll det sig naturligt att 

använda en kvalitativ metod i studien då jag velat ta reda på hur målformuleringar och 

visioner tolkas och omsätts till praktiken. Går det att se några mönster i likheter och skillnader 

kommunerna sinsemellan och Biosfärkontoret vad gäller organisering och prioritering av 

klimatarbetet? Vad har intressekonflikter och samverkansfaktorer för påverkan i aktörernas 

miljöarbete? Det är några frågor som varit riktmärken i studien. Genom en kvalitativ metod 

kan jag även få svar på sådant som jag på förhand kanske inte hade funderat kring, som kan 

komma att berika studien ytterligare (Esaiasson 2012, s. 230). 

Varför har jag endast valt den kvalitativa metoden? Det hade varit intressant att även 

utföra en kvantitativ undersökning, exempelvis hade en enkät med ledande ja eller nej- frågor 

kunnat skickas ut till allmänheten om deras syn på kommunernas miljöarbete. En sådan typ av 

undersökning hade dock medfört att storleken på arbetet och tidsperspektivet behövt vara 

större än ramen för detta kandidatarbete och då hade även fokuset i studien skiftat. 

 

2.3 Triangulering och genomförande 

Jag har valt att använda mig utav metoderna litteraturstudier, intervjuer inom ramen för den 

kvalitativa metoden och egna platsobservationer. Trost (2005, s. 17) beskriver förfaringssättet 

triangulering med att mer tillförlitlig information kan nås om olika typer av metoder används 

för att samla in data än om endast en metod väljs.  

 Tillvägagångssättet som jag använt mig av har börjat med studerande av ämnesområdet 

som helhet, från internationell nivå till ett kommunalt plan. Inför varje intervju har en 

noggrannare läsning på respektive kommuns och Biosfärkontors hemsida gjorts för att jag ska 

vara mer förberedd. Därefter har intervjun ägt rum och material som jag fått vid 

intervjutillfällena från intervjupersonerna har i efterhand studerats och kopplats till 

intervjuerna. De egna platsobservationerna kompletterar studien med mina upplevelser av hur 
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jag funnit det att färdas i de tre kommunerna då jag tagit mig fram med kollektiva medel 

genom det geografiska området vid intervjutillfällena. 

Resultatet av intervjuerna har analyserats i kapitel 5. Diskussion och kopplats till litteratur 

och tidigare forskning inom ämnesområdet som återfinns i avsnitt 3. Teori, vilket ger en 

vetenskaplig förankring till studien och sätter in intervjuerna i en forskningskontext. I det 

slutgiltiga kapitel 6. Slutsatser avrundas studien och lämnar efter ett bidrag till framtida 

forskning inom området och förhoppningsvis bidrar undersökningen till att kommuner kan 

finna intressanta punkter i denna studie som stöd i deras verksamhet kring framtida 

klimatarbete. 

 

2.4 Urval 

Vad avser det förberedande momentet inför intervjusituationen, har jag för respektive 

kommun och Biosfärkontoret valt ut lämplig person att intervjua. Då jag ville göra en 

jämförelse var det intressant och också mest jämförelselikt att låta intervjua de personer som 

var väl insatta i miljöarbetet på respektive kommun och Biosfärkontoret. Det resulterade i att 

miljöstrategen för Lidköpings kommun, miljöstrategen för Mariestads kommun, 

kommunutvecklaren för Götene kommun och biosfärkoordinatorn samt projektledaren för 

Biosfärkontoret intervjuades, totalt fem personer. 

 

2.5 Intervju 

Samtalsintervjun anses kvalitativ då den söker efter kvalitéer, om det förekommer eller inte 

förekommer kategorier eller mönster. En samtalsintervju är strukturerad till den grad att den 

ger utrymme för en öppenhet som kan resultera i att svaren från de olika intervjupersonerna 

skiljer sig åt, även om samma frågor ställts (Esaiasson 2012, s. 230).  

 Valet föll på denna typ av intervjumetod då jag ville undersöka om och i så fall på vilket 

sätt de olika kommunerna samt Biosfärkontoret skilde sig åt i sitt miljöarbete. Genom att ha 

semistrukturerade frågor och låta intervjupersonen till relativt stor del styra intervjun kunde 

jag få reda på information som jag annars skulle ha gått miste om, om frågorna var 

konstruerade på ett mer ledande sätt. 

 

2.6 Intervjuguide 

Jag skapade en intervjuguide för respektive intervju med uppdelade teman och tematiska 

frågor, exempelvis kring miljömål. Dessa temaområden fungerade som hållpunkter under 

intervjun, vilket medförde att intervjupersonerna fritt berättade och kom in på andra områden 

där information kunde fås, även om inte en fråga inom det området ställdes (Esaiasson 2012, 

s. 264, 265). 

 Intervjuguiden hade tiden som den röda tråden från historik till framtid med olika teman 

under kategorierna: Historisk översikt, Arbetet idag och Framtiden. För intervjuguide i sin 

helhet, se bilagor 1-7. Esaiasson (2012, s. 265) beskriver angående uppföljningsfrågor att de 

härleder till de tematiska frågorna. Jag lät därför konstruera en intervjuguide för 

intervjupersonen med de tematiska frågorna (bilaga 1-4) och en intervjuguide för mig, 

inkluderat uppföljningsfrågorna (bilaga 5-7). Anledningen var att jag, som beskrivs 
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inledningsvis i detta avsnitt enligt Esaiasson (2012, s. 230) ville uppnå en öppenhet och en 

frihet för intervjupersonen att fritt kunna berätta. Kanske skulle personen självmant komma in 

på områden som uppföljningsfrågorna berörde. Dessa frågor skulle finnas som ett stöd för 

mig som intervjuare om intervjusituationen krävde det. 

Sammanfattningsvis kan sägas att intervjuguiden fungerat som ett verktyg i intervjun för mig 

som intervjuare och ett sätt för de intervjuade att också i förväg få en inblick i vad intervjun 

skulle komma att handla om, mer om det följer i avsnitt 2.8 Etik, som det beskrivs i Esaiasson 

(2012, s. 267) Tänk på att intervjuguiden är just en guide och inte ett instrument som man 

slaviskt måste följa. Det viktiga är att alla frågor/teman berörs under samtalet och att 

samtalet får flyt. 

 

2.7 Inspelning 

Jag har kontinuerligt under intervjuerna även fört noggranna anteckningar, dels då tekniken 

kan svika och även för att fånga upp delar av intervjun som exempelvis varit extra intressant 

eller om något citat fastnat på rak arm. Jag hade tyvärr oturen att endast två intervjuer gick att 

transkribera i efterhand, i de övriga fallen brast tekniken vid inspelningstillfället, något som 

inte är helt ovanligt (Kvale 1997, s. 147-149). Detta gjorde att jag så fort det var möjligt 

renskrev innehållet från de intervjuer där inspelningen inte lyckades och återkom till 

intervjupersonerna med följdfrågor där så behövdes. I fallen där inspelningarna lyckades har 

transkribering, nedskrivning av intervju skett, dock inte till den grad att jag skrivit ner pauser 

och skratt då jag inte gör en sådan typ av studie där jag har nytta av att registrera den typen av 

information. 

 

2.8 Etik 

Inför varje tänkt intervju har jag tagit kontakt med den valda intervjupersonen per telefon för 

att presentera mig och berätta i vilket syfte jag ringer. Enligt Kvale (1997, s. 107) är det 

informerade samtycket inledningen till en senare intervju. Valet att i ett första skede ta 

kontakt per telefon har för mig som intervjuare tett sig mest naturligt då tanken är att vi i ett 

senare skede ska träffas. Via telefon blir det också enklare att skapa en första kontakt från 

början än om kontakten skulle ha skett skriftligen i inledningsskedet. I vart och ett av fallen 

har jag fått positiv respons att varje tänkt intervjuperson kan träffa mig för en intervju.  

 Vidare information till respektive intervjuperson har sedan skickats per e-post, som Kvale 

(1997, s. 107) beskriver det är det en avvägning inför ett intervjutillfälle hur mycket 

information som ska ges i förväg. I det informerande samtalet ingår det att varje 

intervjuperson ska, förutom syftet, delges hur intervjun kommer att gå till i stora drag. Där har 

jag valt att ge varje intervjuperson förfrågan, antingen i det inledande samtalet eller i ett 

senare skede via e-post, om de i förväg vill ha intervjuguiden skickad till sig. Samtliga 

intervjupersoner tackade ja till att få intervjuguiden i förväg. Min intention med detta har varit 

att intervjupersonen ska ges en chans, om de själva vill, att få en överblick över vad intervjun 

kommer att handla om. Det kan upplevas som en större trygghet för intervjupersonen och en 

chans att förbereda sig på vad som komma skall. I det informerande e-postmeddelandet har 
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jag även efterfrågat relevant tryckt material, om sådant finns, vilket skulle kunna medtagas av 

intervjupersonen till intervjutillfället. 

 Esaiasson (2012, s. 257) belyser etiken i att forskaren måste respektera ett nej från 

intervjupersonen om hen inte vill delge viss information. Tydligheten angående aspekten 

bekvämlighet i det introducerande e-postmeddelandet har varit viktig för mig. Jag har varit 

noga med att informera intervjupersonerna att de ska känna sig bekväma i intervjusituationen. 

Är det något som de inte vill berätta så ska de känna sig trygga i att säga nej. Genom att delge 

denna information på förhand vill jag mena att det skapar ett större förtroende mellan mig 

som intervjuare och intervjupersonen samt ger upphov till en mer avslappnad stämning där 

intervjun flyter mer fritt.  

 Inspelning av intervjuerna har skett, det var viktigt för mig att fråga intervjupersonerna 

om detta gick bra innan intervjun påbörjades, samtliga gav sitt samtycke. Syftet har varit att 

hjälpa mig som intervjuare att senare komma ihåg vad som sagts under intervjun. Se vidare 

angående inspelning i avsnittet 2.7 Inspelning ovan. 

 Avseende anonymitet presenteras intervjupersonerna vid sin yrkestitel i kapitel 4. 

Resultat, orsaken till det är att de alla är offentliga personer. Varför inte intervjupersonernas 

hela namn presenteras i studien grundar sig i ett etiskt resonemang där en viss anonymitet har 

förefallit vara både önskvärd av intervjupersonerna och även ett etiskt synsätt från mig som 

utför studien. 

 Avslutningsvis, efter genomförd intervju har jag varit noga med att intervjupersonen ska 

få chans att läsa igenom det jag nedtecknat från intervjun, det informerades intervjupersonen 

om vid intervjun och intervjuanteckningarna har senare skickats per e-post till respektive 

intervjuad person. Det har varit viktigt för mig att jag inte missförstått något, kanske har jag 

också en följdfråga som dykt upp efter intervjun och så har det för mig varit etiskt att låta 

personen läsa igenom min sammanställning av intervjun innan jag går vidare och sätter in den 

i sin kontext i rapporten.  

 

2.9 Resultat och Analysförfarandet 

Den stora mängd text som blivit resultatet av intervjuerna har gåtts igenom och delats upp i 

olika kategorier såsom exempelvis prioriteringar. Svaren från de fem intervjuerna, indelade i 

kategorier har sedan strukturerats i en tabell med fem kolumner bredvid varandra, en kolumn 

för respektive intervju där det på ett överskådligt sett gått att se intervjusvaren bredvid 

varandra inom sin tillhörande kategori. Varje intervjuperson har getts en färg. Ett utdrag från 

tabellen ges nedan i Tabell 1 som exempel: 

Prioriteringar  

Skolan var 

startskottet i 

uppstartandet av 

miljösatsningarna, 

sedan kom energi 

och klimat. 

Prioriteringar 

Energi-

effektiviseringen är 

prioriterad då det är 

enkelt att sälja in. 

Medlen blir den 

största styrande 

faktorn. 

Prioriteringar 

Energi-

effektiviseringen 

kan snabbt ge 

resultat. Här har vi 

en stark 

miljöpåverkan på en 

gång. 

Prioriteringar 

En hållbar framtid, 

är det något som 

måste prioriteras så 

är det ohållbart. 

 

Prioriteringar 

Utmaningen ligger i 

att prioritera där det 

styrs av kriterier 

utifrån 

verksamhetsplanen. 

 

Tabell 1. Exempel på min kategorisering av intervjusvar. Varje kolumn motsvarar svar från en 
intervju. 



 

12 

Tabellen har endast fungerat som ett hjälpmedel för mig. Genom att ha intervjusvaren 

strukturerade efter kategorier i en tabell som grund, har det sedan varit lättare att plocka ut 

intervjusvaren och presentera det slutgiltiga resultatet från intervjuerna i textform, se kapitel 

4. Resultat. Från början hade jag tanken att presentera resultatet i tabellform, men då det 

rymde så stora textmassor hade det inte gått att redovisa på ett tillfredställande sätt. 

 

2.10 Generaliserbarhet, reliabilitet, validitet och objektivitet 

Är resultaten från intervjuer generaliserbara (Kvale 1997, s. 209)? Den analytiska 

generaliseringen inom den kvalitativa forskningen drar slutsatser från resultaten i 

undersökningen för att kunna ge vägledning i andra liknande situationer (Kvale 1997, s. 210). 

Generaliseringen bygger på likheter och skillnader mellan olika situationer, i detta fall de 

olika intervjusituationerna vid de olika kommunerna respektive Biosfärkontoret tillsammans 

med forskning som jag tagit del av, där det exempelvis gjorts studier av andra kommuner. 

Inom den humanistiska synen är varje situation unik, där forskaren använder sig av 

påståendelogik för att uppnå visst mått av generalisering, exempel som kan ges gällande 

denna typ av generalisering är inom rättssamhället där praxis är vägledande i domar. Där är en 

tidigare avkunnad dom vägledande i ett ännu inte avgjort fall som har liknande egenskaper. På 

samma sätt kan det inom forskningen argumenteras för en generalisering som bygger på en 

teori (Kvale 1997, s. 210, 211). I fallet med min undersökning finner jag stöd för mina resultat 

i tidigare forskning och den tidigare forskningen tillsammans med andra källor bildar den 

teori som jag baserar min studie på. Med anledning av det går det att finna en 

generaliserbarhet i min undersökning.  

 Intressant är också vem som ska generalisera, om det ska generaliseras. Är det jag som 

har gjort studien eller de som senare tar del av den? Vanligt är att forskaren bygger på 

argument för att generalisera, motiven till generaliserbarhet kan röra sig om att vilja applicera 

det specifika fallet på fler kategorier. Denna studie visar att det lokala sammanhanget 

påverkar arbetet med miljömålen och beskriver på vilka sätt det påverkar, exempelvis genom 

de studerade kommunernas praktiska åtgärder för en sundare miljö, exempelvis solceller på 

äldreboenden och hållbarhetsperspektiv i årsredovisning. Klimatarbetet är beroende av 

geografiska sammanhang såsom exempelvis samverkan med andra aktörer. Hur den lokala 

arenan påverkar miljöarbetet generellt i Sverige eller andra länder kan studien dock inte visa 

då det endast är tre kommuner och ett Biosfärkontor i ett biosfärområde som studerats. 

Reliabilitet berör tillförlitligheten av studien (Kvale 1997, s. 85). Det menas att 

mätningen är stabil, att frågorna i intervjun ställs på samma sätt och intervjusituationen för 

samtliga intervjupersoner ska se ut på liknande sätt (Trost 1997, s. 111). Jag har vad gäller 

förberedelserna inför intervjuerna informerat intervjupersonerna likvärdig information, likaså 

i det avslutande skedet att de ska få chans att läsa igenom sitt intervjumaterial så att inga 

missförstånd gjorts från min sida och liknande intervjuguider har skapats för samtliga 

intervjuer. Det är dock i en semistrukturerad intervju svårt att ställa frågorna på exakt samma 

vis i de olika intervjuerna, då olika information uppkommer för var och en av de olika 

intervjuerna. Som Trost (1997, s. 112) beskriver så är jag också med en kvalitativ 

intervjuundersökning ute efter ett unikum och inte standardiserade svar, vilket ger upphov till 
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olikheter, som också är meningen. Ska en undersökning ha en hög reliabilitet måste det röra 

sig om mer standardiserade svar. Istället nämner Trost (1997, s. 112) att människor ju inte är 

statiska utan aktörer i en ständigt pågående process, vilket motiverar för skiftande svar på 

liknande frågor. Intressant med min undersökning är att en stor del av resultaten från 

intervjuerna pekar i samma riktning som den tidigare forskningen. 

 Validiteten tar upp om undersökningen behandlar det som var avsett att undersökas 

(Kvale 1997, s. 85). Vid en kvalitativ intervju inom denna studie har målet varit att se om det 

finns skillnader och likheter i svaren hos de olika intervjupersonerna och om det går att se 

något mönster i dem sinsemellan såväl som till tidigare forskning. Validiteten i en kvalitativ 

intervju till skillnad från en kvantitativ, där det lättare går att ställa olika sifferresultat mot 

varandra, blir istället här att se till huruvida intervjun och datainsamlingen är trovärdig och 

relevant. Trovärdigheten måste jag som utfört studien kunna visa till mina läsare med bland 

annat data som är insamlad till den relevanta problemformuleringen (Trost 1997, s. 113), se 

frågeställningarna i inledningsskedet och kapitel 3. Teori och kapitel 4. Resultat. Reflektion 

över etiska aspekter tyder också det i den kvalitativa forskningen på en högre trovärdighet än 

om det inte skulle förts något sådant resonemang. Likaså gällande öppenheten i att presentera 

de ställda intervjufrågorna i rapporten (Trost 1997, s. 114), se bilaga 1-7 för intervjuguide. 

 Objektivitet vid intervjuer ska vara av den grad att mina åsikter som intervjuare inte ska 

ha någon betydelse i intervjusituationen. Det är i en kvalitativ intervju svårt att vara helt 

nollställd, men syftet är att den intervjuades ståndpunkt ska få komma i rampljuset och då ska 

inte intervjuaren leda in och pracka på intervjupersonen sina egna tankar (Trost 1997, s. 114). 

 

 

3. Teori 

 

Kapitlet inleder med att förklara några centrala begrepp med betydelse för studien i syfte att 

introducera klimatproblematiken, begreppet hållbarhet och biosfärområdet, områden som är 

centrala i undersökningen. 

Teorikapitlet ämnar tydliggöra miljömålsarbetets lokala förutsättningar genom att 

förklara hur det allmänt formulerade miljömålet begränsad klimatpåverkan får konkret 

betydelse på den kommunala nivån genom tesen att ett miljömål har betydelse om det 

tillämpas i sin geografiska kontext. Detta avser exempelvis intressekonflikter och samverkan, 

vilket tydliggörs genom den tidigare forskningen som lyfts i kapitlets senare del och har sin 

koppling till frågeställningarna i inledningsskedet.  

 Vikten av att studera miljömålen utifrån ett geografiskt, rumsligt perspektiv tydliggörs då 

det i arbetet med en begränsad klimatpåverkan krävs en helhetssyn. Det gäller både 

geografiska platsspecifika samarbeten över kommungränser, såväl som globalt med andra 

länder. Det blir också tydligt när det handlar om olika intressekonflikter som kan uppstå 

mellan vilka åtgärder som ska prioriteras i miljöarbetet, eller för den delen prioriteringar som 

kan uppstå mellan miljöområdet och det samlade hållbarhetsområdet. Det gör det i studien 

motiverat att välja olika kommuner (som också angränsar till varandra) för att se vad den 

lokala innebörden kan bestå av. Speciellt då gällande ett gränsöverskridande miljömål som 
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begränsad klimatpåverkan som kan jämföras med miljömålet storslagen fjällmiljö som inte är 

”platslös” i samma bemärkelse. 

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle kopplar samman de undersökta 

kommunerna lokalt såväl som globalt. Undersökningen vill visa, med koppling till teorin, 

vilken påverkan biosfärområdet har i det lokala arbetet på kommunnivå, såväl som globalt när 

det handlar om det gränsöverskridande miljömålet begränsad klimatpåverkan. 

 

3.1 Klimatproblematiken och centrala begrepp med betydelse för studien 

Chen, D, en av huvudförfattarna bakom FN:s klimatpanels rapport Climate change 2013. The 

physical science basis. Summary for policymakers http://www.climate2013.org [hämtad den 

2013-12-28] sammanfattar klimatproblematiken i sitt föredrag med att belysa att det under 

den senaste 30-årsperioden skett en markant ökning av temperaturen. Till stora delar, upp 

emot 95 procent, tros det bero på människans inflytande i form av bland annat ökade utsläpp 

av växthusgaser till atmosfären som spär på växthuseffekten allt mer (FN:s klimatpanel IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change, citerad av Chen 2013). 

Jorden går mot ett allt varmare klimat, och de förändringar som går att se sedan 1950-

talet saknar motsvarighet bakåt i tiden, även så långt tillbaka som tusentals år. Bland annat har 

det skett en ökad temperatur i världshaven och atmosfären. Is- och snömängderna har 

minskat, växthusgaserna i atmosfären har ökat och havsnivåerna stiger. Rapporten visar på 

framtida klimatscenario gällande bland annat temperaturförändringar, stigande havsnivåer och 

förändringar av havscirkulationen. Det framtida klimatet bestäms till stor del av de mängder 

koncentrerade utsläpp i atmosfären som ligger ackumulerad i denna från år bakåt i tiden, 

tillsammans med de utsläpp som sker idag och i framtiden 

http://www.naturvardsverket.se/IPCC/ [hämtad den 2013-12-28]. 

Hållbar utveckling står enligt Bruntlandkommissionen för en utveckling som 

tillfredsställer dagens människor och alla levande ekosystem, utan att äventyra 

förutsättningarna för kommande generationers behov (Persson, C. & Persson, T. 2012, s. 11). 

Bruntlandkommissionen, även kallad Världskommissionen för Miljö och Utveckling 

(World Commission on Environment and Development), ledd av dåvarande Norges 

statsminister Gro Harlem Bruntland fick sin internationella spridning 1987 genom rapporten 

”Vår gemensamma framtid”. I rapporten fastslås att om naturresurserna överexploateras så 

kommer en hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt vara omöjlig att uppnå. 

Utveckling och tillväxt måste således ske på miljöns villkor. Det är dessa tre områden som 

ska samspela och stödja varandra för ett hållbart samhälle: 

 

 Ekologisk hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Social hållbarhet 

http://www.fn.se [hämtad den 2014-04-25]. 

Vid FN- konferensen om miljö och utveckling 1992 i Rio de Janeiro, Brasilien skulle 

Bruntlandkommissionen omsättas i praktiken http://www.fn.se [hämtad den 2014-04-26]. 

http://www.climate2013.org/
http://www.naturvardsverket.se/IPCC/
http://www.fn.se/
http://www.fn.se/
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Agenda 21 fastslogs som en åtgärdsplan för hållbar utveckling, målet var att utveckla lokala 

hållbarhetsprocesser på bland annat kommunnivå (Keskitalo, C. & Liljenfeldt, J. 2012, s. 97). 

Termen hållbar utveckling hade förts in i Plan och Bygglagen (1987:10) år 1999 och 

lagstiftningen rörande miljöområdet hade samlats i Miljöbalken (1998:808) (Bergman, M. & 

Bylund, J. 2012, s. 220).  

Urbaniseringen blev en utmaning på nationell nivå för att nå en hållbar utveckling i 

Sverige (Regeringen, 2004, s. 30 se Bergman, M. & Bylund, J. 2012, s. 220). I regeringens 

skrivelse från 2003/2004 framgår det att en helhetssyn där miljömässiga, ekonomiska, sociala 

och kulturella faktorer bör prägla ett hållbart samhällsbyggande (Regeringen, 2004, s. 126 se 

Bergman, M. & Bylund, J. 2012, s. 220). 1999 antog regeringen de nationella miljömålen, se 

tabell 2. 

Ett biosfärområde står för ett modellområde för hållbar utveckling 

http://www.vanerkulle.org [hämtad den 2013-11-28] som ska verka för en hållbar natur. Det 

är UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), FN:s organ 

för kultur, vetenskap och utbildning som väljer ut områden runt om i världen som har 

potential och drivkraft till hållbar utveckling där initiativ inom biosfärområdet ska verka för 

att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal 

samverkan är grunden! Ett biosfärsområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är 

varje biosfärområde unikt! http://www.vanerkulle.org [hämtad den 2013-11-28]. 

  

http://www.vanerkulle.org/
http://www.vanerkulle.org/
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Tabell 2. Sveriges 16 miljömål med respektive ansvarig myndighet 

Källa: http://www.miljomal.se [hämtad den: 2013-12-29]

 Miljömål Ansvarig Myndighet 

 
Begränsad klimatpåverkan Naturvårdsverket 

 
Frisk luft Naturvårdsverket 

 
Bara naturlig försurning Naturvårdsverket 

 
Giftfri miljö Kemikalieinspektionen 

 
Skyddande ozonskikt Naturvårdsverket 

 
Säker strålmiljö Strålsäkerhetsmyndigheten 

 
Ingen övergödning Havs och vattenmyndigheten 

 
Levande sjöar och vattendrag Havs och vattenmyndigheten 

 
Grundvatten av god kvalitet Sveriges geologiska undersökning 

 Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
Havs och vattenmyndigheten 

 
Myllrande våtmarker Naturvårdsverket 

 
Levande skogar Skogsstyrelsen 

 
Ett rikt odlingslandskap Jordbruksverket 

 
Storslagen fjällmiljö Naturvårdsverket 

 
God bebyggd miljö Boverket 

 
Ett rikt växt- och djurliv Naturvårdsverket 

http://www.miljomal.se/
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Det är en global utmaning där världens länder måste samarbeta mot samma mål för att bland 

annat minska andelen utsläpp. EU:s medlemsstater har enats i ett mål att begränsa den globala 

medeltemperaturen till en maximal ökning av två grader jämfört med den temperaturnivån 

som rådde under förindustriell tid http://www.naturvardsverket.se [hämtad den 2013-12-28]. 

På nationell nivå har Sveriges riksdag år 2010 beslutat att miljöarbetet ska struktureras 

efter olika målkategorier.  

Generationsmålet, definierat av Sveriges riksdag: Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser. http://www.naturvardsverket.se [hämtad den 2013-12-29]. Generationsmålet ska vara 

vägledande i miljöarbetet och miljöpolitiken för alla nivåer i samhället, den nationella nivån 

där riksdag och regering verkar, den regionala nivån som utgörs av länsstyrelserna och den 

lokala, kommunala nivån. Det handlar om vilka samhällsomvandlingar som måste till och de 

värden som måste skyddas för att uppnå en önskad kvalitet på miljön 

http://www.naturvardsverket.se [hämtad den 2013-12-29] och nå de av riksdagen beslutade 

miljömålen till år 2020 (Naturvårdsverket 2012) http://www.naturvardsverket.se [hämtad den 

2013-12-29]. Förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska finnas på plats inom en 

generation. För att nå dit krävs politiska beslut och åtgärder i Sverige, inom EU och i 

internationella sammanhang. http://www.naturvardsverket.se [hämtad den 2012-12-29]. 

De 16 miljömålen visar på vilken kvalitet som miljön ska ha år 2020 (Naturvårdsverket 

2012, s. 2). Naturvårdsverket är den myndighet som varje år lämnar en uppföljning och 

bedömning till regeringen avseende möjligheterna att nå miljömålen. Uppföljningen sker i 

samverkan med ansvariga myndigheter för sina respektive miljömål, med länsstyrelserna, 

med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), näringslivs- och ideella organisationer 

http://www.miljomal.se [hämtad den 2013-12-29]. Respektive myndighet, totalt åtta stycken, 

ansvarar för uppföljning och utvärdering av sina respektive mål. Myndigheterna tillsammans 

med företag och organisationer inom sin sektor, exempelvis jordbruk och industri, ska verka 

för att miljömålen nås, http://www.miljomal.se [hämtad den 2013-12-29] se tabell 2. 

På regional nivå verkar länsstyrelsen som utarbetar regionala miljömål i samverkan med 

landsting, kommuner, näringsliv och ideella organisationer inom respektive län. Regional 

utveckling och infrastrukturfrågor flätas samman med planerings- och miljöfrågor där 

länsstyrelserna står för samordnandet av den regionala miljöpolitiken och den fysiska 

planeringen i samarbete med kommunerna och regionförbunden. Länsstyrelserna ska stödja 

kommunerna i att formulera lokala mål och åtgärdsprogram för respektive kommun 

http://www.miljomal.se [hämtad den 2013-12-29]. 

På lokal nivå verkar kommunerna där de förverkligar de nationella och regionala 

miljömålen till lokala mål och konkreta åtgärder som införlivas i den kommunala politiken. 

Kommunerna har ett ansvar för god livsmiljö och lokal utveckling vilket väver in 

miljömålsarbetet i den fysiska planeringen av mark, vatten och bebyggd miljö. Förutom 

samarbete med länsstyrelsen i den egna kommunen sker också samverkan med organisationer, 

lokalt näringsliv och regionala samverkansorgan http://www.miljomal.se [hämtad den 2013-

12-29]. 

 

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
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3.2 Tidigare forskning kring kommuners klimatarbete 

Energiproduktion och energikonsumtion, som faller under miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan, verkar vara det vanligaste målet för klimatrelaterade nätverk i en större 

omfattning än områden som planering och transport. Det förklaras med att omvandlingen från 

fossilt bränsle till biobränsle och en mer effektiv energiproduktion och energikonsumtion 

hittills har visat sig vara den lättaste delen i det kommunala arbetet för att begränsa andelen 

växthusgaser (Gustavsson, E. & Elander, I. & Lundmark, M. 2009, s. 69). 

Ambitionsnivån för de lokala miljömålen inom en kommun skiljer sig åt runt om i landet, 

förklaringen enligt Gustavsson et al. (2009, s. 64) beror på olika faktorer som 

befolkningsstorlek, industriell struktur, naturliga förutsättningar, åtagande och engagemang 

bland politiker och tjänstemän.  

 I Växjö kommun ledde en politikerutbildning angående miljöfrågor till att politikerna 

enades kring miljömålen, det har varit avgörande för det framgångsrika 

klimatförändringsarbetet i kommunen (Gustavsson et al. 2009, s. 65). 

Marknadsföringsfaktorer som slogan ”Växjö, Europe’s greenest city” har satt kommunen på 

kartan i ett internationellt perspektiv efter att kommunen uppmärksammats för sina högt 

ställda miljömål (Ibid.). 

Ekonomiskt sett har utfallet av nationella bidrag ökat miljö- och klimatinvesteringen i 

Växjö, vilket lett till att flertalet projekt har fått en positiv utgång. Vissa projekt har varit 

individuellt riktade, som uppmuntran till invånare som använder icke fossila bränslen eller 

hushåll som byter från olja och elektricitet till solvärme. Större projekt har omfattat 

infrastrukturinvesteringar som cykel och kollektivtrafik, utbyggnad av det kommunala 

värmesystemet och deltagande i forskningsprojekt för produktion av förnyelsebara bränslen 

för tung trafik (Gustavsson et al. 2009, s. 66). 

Översiktsplanen för Växjö strävar efter att förhindra stadsutbredning genom att skapa en 

kompaktare stad som främjar promenerande och cykling, ett exempel på detta är den 

klimatvänliga byggnaden av ett nytt bostadsområde i centrala Växjö som utgörs av 

energieffektiva åttavåningshus med klimatvänligt trä (Gustavsson et al. 2009, s. 66). 

De fysiska omliggande faktorerna för en kommun spelar också in. Sundsvalls stad är 

omgiven av höga berg som i kombination med tung trafik som passerar genom staden, ger 

upphov till miljöproblem som kräver storskaliga infrastrukturlösningar Gustavsson et al. 

(2009, s. 71) där kustjärnvägen är ett projekt som involverar nationella intressen vilket kräver 

beslut och finansiering från staten. Europavägen som löper genom centrum är också en stor 

infrastruktur- och miljöfråga. Satsningar som att övergå från olja till förbränning av sopor i 

värmesystemet och användande av spillvärme från stora industrier i kommunen är 

huvudsakliga bidragsfaktorer för att uppnå miljömålen (Gustavsson et al. 2009, s. 67). 

Undersökningen kommer fram till att det finns likheter mellan Växjö och Sundsvall, båda 

kommunerna har utvecklat klimatstrategier som är baserade på deras respektive lokala 

förhållanden. Kommunerna implementerar de nationella miljömålen och bidrar till arbetet 

med att begränsa klimatförändringarna globalt, om än med småskaliga åtgärder. I båda 

kommunerna är lokala industrier, universitet, regionala och nationella aktörer och institutioner 

involverade tillsammans med de lokala myndigheterna i utvecklandet av klimatvänliga 
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lösningar rörande den svåraste frågan angående hållbara transportlösningar (Gustavsson et al. 

2009, s. 67). 

Kommunerna Växjö och Sundsvall har också undersökts gällande städers nätverksarbete 

för att få en djupare förståelse för bakomliggande argument och motiv som rör en kommuns 

samverkan. Undersökningen vill lyfta fram särskiljandet av de lokala, nationella och globala 

beroenden som det lokala, kommunala arbetet med klimatförändringarna baseras på 

(Gustavsson et al. 2009, s. 60). Det är fler aktörer än det kommunala politiska styrandet som 

har betydelse på det lokala planet. Företag, ideella organisationer och medborgarna själva för 

att nämna några, vilket också kräver ett samarbete kommunen och dem sinsemellan 

(Gustavsson et al. 2009, s. 62). 

 Nätverkande inom och mellan kommunala gränser har blivit vardagliga inslag i det 

urbana klimatstyrandet. Nätverken fungerar som plattformar för att utbyta erfarenheter och 

framtida ömsesidigt lärande. Det öppnar även upp för en marknadsföring av kommunen, 

såsom exempelvis att sticka ut internationellt i egenskap av en pionjärkommun. Det kan 

välkomna innovativa idéer och kombinera den lokala ekonomiska utvecklingen i takt med en 

minskning av växthusgaser. Sådana nätverk kan stärka deltagarnas förmåga att attrahera 

investerare från den privata sektorn och offentliga fonder för en hållbar utveckling. 

Det är främst de lokala och småskaliga industrierna som är viktiga aktörer i utvecklandet 

av produkter och material i Växjö. Universitetet och det regionala energibolaget bidrar till 

klimatrelaterade projekt i Växjö liksom värmeverket och de kommunala bostadsbolagen, som 

alla ägs av kommunen. Kommunstyrelsen är också en viktig aktör i sig själv, i sitt deltagande 

i nätverk på olika nivåer (Gustavsson et al. 2009, s. 66). Nätverken fungerar också som en 

inspirationskälla med kunskap och delade erfarenheter som kan skapa och generera nya 

tekniker och förändringar i invånarnas attityder och beteende (Gustavsson et al. 2009, s. 63). 

Miljö- och klimatpolicy är i stor utsträckning uttryckt genom samarbete i olika nätverk. 

Samverkan representerar viktiga organisationsformer som försöker överskrida territoriella 

gränser och bygga broar mellan olika nivåer, småskaligt som storskaligt. Nätverk har potential 

i att fungera som vitala kanaler för spridning av ny information, bästa tillämpning (praxis) och 

kunskap och därigenom kunna snabba på processen av bildandet av ny kapacitet, detta inte 

minst på den lokala, kommunala nivån (Gustavsson et al. 2009, s. 71). 

Granberg, M. & Elander, I. (2007, s. 537-548) lyfter i sin undersökning kommunstyret 

och klimatförändringar med de två utmaningarna att begränsa klimatförändringarna och 

anpassa sig till dem. Sverige ses som en pionjär i styrandet kring miljöfrågor speciellt kring 

den höga ambitionen att minska utsläppen av växthusgaser. Centrala (nationella) - lokala 

(kommunala) relationer i klimatpolicys är analyserade. Begränsande av och anpassande till 

klimatförändringar är exemplifierade genom några kommunala initiativ såväl som genom 

samverkan mellan kommuner som över nationella gränser. 

 Undersökningen har kommit fram till att kommuner verkar ha en högre prioritering till 

begränsande av klimatförändringar, vilka enligt författarna Granberg, M (2007, s. 545) ses 

som motsägelsefullt då klara effekter av ett minskande av växthuseffekten från en ensam lokal 

är mikroskopisk. Vidare enligt Granberg, M (2007, s. 545) är mätningar av anpassning viktiga 

i förebyggandet av eventuella översvämningar och andra naturkatastrofer. Klimatförändringar 

hör hemma på en statlig nivå att reglera, tillsammans med många aktörer, medan ett 
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anpassande till klimatförändringarna är en fråga som kommunerna bör arbeta med (Ibid.). 

Framtida forskning kring det kommunala miljöområdet borde ge ett större utrymme för 

anpassning till klimatförändringarna som rör den lokala (kommunala) policyn och planerandet 

(Ibid.). Speciellt aktuella och potentiella intressekonflikter mellan mål, intressen och aktörer 

(Granberg, M 2007, s. 546). 

 En fråga som Granberg, M (2007, s. 546) gärna ser mer av i framtida forskning är 

konflikter rörande två prioriterade mål i den lokala politiken. Ta exemplet med att göra 

kommunen mer attraktiv i form av att erbjuda bostäder med havs- eller sjöläge och 

kommersiella lokaler Granberg, (2004); von Sydow, (2004); Green, (2006) genom Granberg, 

(2007, s. 546) å ena sidan och klimatanpassning å den andra sidan. Ökad havsnivå, 

vattenflöden och häftiga skyfall är konsekvenser av global uppvärmning som inte 

nödvändigtvis går hand i hand med kommunala planer om nybyggande vid vatten (Granberg, 

M. 2007, s. 546). 

En reflektion kring framtida forskning gäller kommuner som styrande organ. En kommun 

ska representera alla kommuninvånare vilket gör att kommuner har en unik roll i att sätta 

fokus och agenda (policy) för sin kommun som en legitim, kollektiv och lokal aktör (Le 

Galès, 2002 genom Granberg, M. 2007, s. 546). På agendan finns det konkurrerande 

prioriteringar och mål som kanske bara blir möjliga på bekostnad av varandra. När det handlar 

om relationer riksdag (nationell nivå) och kommunal (lokal nivå) gällande de styrande 

funktionerna är den lokala begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna inte 

obligatorisk. Speciellt i tider av finanskriser tvingas klimatfrågan konkurrera med kommunala 

ansträngningar att upprätthålla obligatoriska prioriteringar såsom grundskola, barn- och 

äldreomsorg. Kommuners nationella klimatpolicys är mer en typ av ”mjuka lagar” som 

rekommenderar och stimulerar, men inte tvingar till en begränsning av och anpassning till 

klimatförändringarna (Mörth, C. 2004 genom Granberg, M. 2007, s. 546). 

Klimatarbetets och miljömålsarbetets lokala förutsättningar har tydliggjorts genom den 

tidigare forskningen som beskrivits ovan. I nästa avsnitt 4. Resultat beskrivs vad som 

framkommit i undersökningen gällande de lokala förutsättningarna för det kommunala 

miljöarbetet och vilken påverkan i miljö- och hållbarhetsarbetet biosfärområdet 

”Vänerskärgården med Kinnekulle” har både lokalt och globalt genom sin internationella 

koppling. Teorin fungerar som en grund för den fortsatta studien och kommer senare i kapitel 

5. Diskussion att knytas samman med de resultat som framkommer i undersökningen från 

kapitel 4. Resultat. 

 

 

4. Resultat 

 

Resultatet baseras på intervjuer och egna platsobservationer. Under varje rubrik i kapitlet 

presenteras vad som framkommit i intervjuerna som har genomförts under november och 

december 2013. Totalt har fem intervjupersoner hörts, tre tjänstemän från de respektive 

kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad och två tjänstemän från Biosfärkontoret i 

Mariestad. Anledningen till att inte alla intervjupersoners svar är med i alla avsnitt beror på att 

olika frågor ställts till Biosfärkontoret och kommunerna samt att information som 
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kategoriserats under den valda rubriken inte framkommit vid den berörda intervjun. I 

resultatdelen kommer personerna som intervjuats att presenteras med yrkestitel såsom 

biosfärkoordinatorn, kommunutvecklaren, miljöstrategen och projektledaren samt med 

namnet intervjupersonen. 

 

4.1 Hållbarhet 

Lidköpings kommun 

Miljöstrategen berättar att Lidköping står för en välkomnande och hållbar kommun där det 

ska skapas en helhetsbild så de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna integreras med 

varandra. Samhällsplanering styrs med riktlinje för hållbar samhällsplanering och hållbart 

byggande. 

I broschyren ”Våra goda exempel” ges det exempel på vad Lidköpings kommun gör i sitt 

hållbarhetsarbete. Det inrymmer producerande av el och värme vid värmeverket av 

kommuninvånarnas sopor till att tanka personbilen med lokalproducerad, svanenmärkt 

fordonsgas. Biogasen tillverkas främst från restprodukter från lokala livsmedelsproducenter 

där kommunen är en av få i världen som har en flytande biogasanläggning.   

 

Mariestads kommun 

Mariestads kommun har från år 2013 ändrat sin verksamhetsberättelse med utgångspunkt från 

hållbarhetsperspektivet. I verksamhetsberättelsen tas det vid respektive förvaltning upp vad 

som gjorts gällande de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna, förklarar 

miljöstrategen. 

 

Biosfärkontoret, biosfärkoordinatorn 

Biosfärkoordinatorn har i uppstartandet av hållbarhetsarbetet anordnat möten och 

referensgrupper i syfte att försöka nå så många som möjligt, hon menar att hållbarhet ska 

definieras tillsammans och sedan få växa. Det läggs ingen mall som talar om vad vi ska arbeta 

med, förklarar biosfärkoordinatorn utan hållbarhet tas upp på agendan och frågor ställs till 

varje individ hur kan du bidra till att vi som ett samhälle kan bli mer hållbara? I din roll som 

mamma, i din roll som lärare, i din roll som yrkesfiskare, så bygger man, poängterar 

biosfärkoordinatorn. Det är ett bottom-up koncept som inte är låst och färdigt från början.  

Ett biosfärområde är inte kopplat till Miljöbalkens lagrum, däremot finns det inom 

biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” Natura 2000- områden. Biosfär har en roll 

att stärka hållbarheten på lång sikt förklarar intervjupersonen, exempelvis minska risken för 

väldigt knasiga initiativ som att börja borra på Kinnekulle berättar biosfärkoordinatorn 

vidare. 

Intervjupersonen tar exemplet om Mariestads kommun. På eget bevåg gör de om sin 

årsredovisning för att utgå från ett hållbarhetsperspektiv. Då fungerar Biosfärkontorets 

arbetssätt i att kommunicera hållbarhetsfrågor, men inte gå in och styra. 
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I Mariestads kommuns ”Vision Mariestad 2030” är en av byggstenarna att vara ett 

internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling
2
, vilket är det biosfärområdet står 

för. Det har inte biosfärkoordinatorn skrivit in utan det har Mariestads kommun upptäckt 

själva, dock har kommunen blivit inspirerad av samtal med Biosfärkontoret. 

Biosfärkoordinatorn menar att det är positivt, det som dock är svårt är hur Biosfärkontoret ska 

få uppskattning för det arbetet. Intervjupersonen förklarar att de når personer som inte andra 

når men att det är svårt för Biosfärkontoret att visa det. 

 

4.2 Organisation biosfärområden internationellt 

Biosfärkontoret, biosfärkoordinatorn 

Biosfärkoordinatorn berättar hur organisationen kring biosfärområden ser ut. FN har delat in 

geografiska områden runt om i världen som blivit utnämnda biosfärområden. MAB- 

programmet ”Man and the Biosphere Programme” är ett vetenskapligt program inom 

UNESCO vilket gör att det finns en styrelse för programmet där cirka 34 länder väljs in, 

ungefär som det går till i generalförsamlingen i FN förklarar biosfärkoordinatorn. Programmet 

är cirka 40 år gammalt och från början var det ett rent forskarprogram för naturvårdsfrågor. 

Vartefter uppgraderas programmet, till exempel efter Rio-konferensen 1992 började hållbar 

utveckling inkluderas i MAB- programmet och i konceptet. Efter Kyoto-protokollet 2005 var 

klimatfrågor, ekosystemtjänster och urbanisering det som stod i fokus gällande möjligheter, 

utmaningar och problematik, informerar biosfärkoordinatorn.  

Styrelsen för MAB- programmet träffas varje år och intervjupersonen har varit med under 

fem års tid. Nästa år, 2014 ska mötet äga rum i Sverige, i Jönköping. Det är tredje gången på 

40 år som ett möte hålls utanför Paris. Träffarna syftar till förhandling mellan nationer, 

stipendier delas ut och det tas beslut om nya biosfärområden och vilken inriktning arbetet i 

programmet ska ha. Det beslutas vad alla biosfärområden ska ha för fokus och 

intervjupersonen menar att det är spännande att Sverige får vara med och forma programmet 

framöver. Kanske kan Sverige komma med nya influenser, i Skandinavien märks en 

kreativitet som kanske inte är lika ramstyrd som i andra länder, berättar biosfärkoordinatorn. 

 Träffarna i sig är en stor utmaning då världens kulturer är samlade. Olika kulturella 

uttryck ter sig olika i olika länder vilket gör att kommunikationen kan ta lång tid. Ibland får 

uttryck strykas för att det i en annan kultur inte är passande. Det finns länder som är väldig 

rigida, som lever kvar i historien. Det är främst där som intervjupersonen upplever att de 

driver framåt för att hitta lösningar. Länderna själva har svårt att se att de har en gammal 

målinställning. Det kan vara brist på förståelse för konceptet eller att inte ha kommit så långt i 

sitt land eller världsdelsutveckling så att man kan börja prata sociala innovationer, då förstår 

man på ett förklarligt vis inte det och blir kvar i det gamla som man förstår, berättar 

biosfärkoordinatorn. Det arbetas med detta för att försöka få ett annat driv i programmet med 

                                                 
2
 År 2030 har vi synliggjort biosfärområdets möjligheter som ett internationellt modellområde för hållbar 

utveckling. Vi har skapat förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där trygga 

boendemiljöer, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark 

växtkraft, såväl i stadskärnan som ute på landsbygden och i de mindre samhällena. (Vision Mariestad 

2030). 
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moderna frågor. UNESCO som organisation och FN är så otroligt byråkratiskt och 

biosfärkoordinatorn berättar att det tar år, ja decennier innan det händer något. De har börjat 

höra talas om Facebook just nu, det är en tröghet i systemet upplyser intervjupersonen. 

Generalförsamlingen i FN består i huvudsak av gamla gubbar vilket gör att exempelvis 

Facebook inte tas upp på agendan, berättar biosfärkoordinatorn vidare. UNESCO har ett 

speciellt ungdomsforum till och med 30 års ålder. Intervjupersonen som är yngst i styrelsen 

ställer sig frågan varför det inte går att blanda åldersfördelningen på ett annat sätt. Lokalt vill 

hon ha en större uppblandning i ålder.  

 

4.3 Organisation biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” 

Biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” ingår i subnätverket EUROMAB, som är 

en förgrening från det större MAB- programmet. I EUROMAB ingår Europa och 

Nordamerika och träffar hålls vartannat år i olika länder med biosfärkoordinatörer från olika 

biosfärområden. 

Biosfärområdet är en ideell förening där biosfärkoordinatorn är anställd till 100 procent, 

sedan köper Naturvårdsverket och Svenska Biosfärprogrammet biosfärkoordinatorns tjänst till 

50 procent, så att hon ska kunna vara nationell koordinator. Biosfärkoordinatorn hjälper till att 

utveckla nya biosfärområden och stöttar andra biosfärkoordinatorer att ha kontakt med 

regeringen i uppstartandet av nya biosfärområden där intervjupersonen varit med om att ta 

fram fyra stycken i Sverige. I samma roll arbetar biosfärkoordinatorn med programutveckling 

och hon berättar att det börjar bli en svensk biosfärfamilj som ska forma vad de vill göra med 

sitt program. Vidare försöker intervjupersonen se vad det finns för intressen från 

forskarvärlden där hon föreläser några gånger per år vid universiteten. 

Biosfärkoordinatorn funderar kring hur Sverige kan bidra internationellt till det globala 

programmet där hon varit Sveriges sändebud till den globala styrelsen i fem år. Då har 

Sverige varit observatör men nu har Sverige tagit en ordinarie plats. Effekten av detta lokalt 

sett är att biosfärkoordinatorn inte har utrymmet att driva lika mycket som hon tidigare gjorde. 

Numer blir det arbete med ekonomi, strategi, styrelsearbete och personalfrågor. 

Biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” utgörs av kommunerna Götene, 

Lidköping och Mariestad och själva Biosfärkontoret är som vilken annan enhet på 

kommunen, fast det gäller tre kommuner, informerar biosfärkoordinatorn.  Biosfärkontoret 

ska arbeta för hållbarhet inom biosfärområdet och kontorets fysiska placering är i Mariestad. 

 

4.4 Organisation kring miljöarbetet 

Lidköpings kommun 

Inom den politiska arenan i Lidköpings kommun syns kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och miljö- och klimatutskottet. Kommunens ledningsgrupp bär det yttersta ansvaret för att 

driva miljöarbetet där kommundirektören och förvaltningscheferna ingår, de utgör ett tiotal 

personer. Ansvaret är sedan förankrat vidare ut på de cirka 120 enhetscheferna berättar 

miljöstrategen. 

Miljöstrategen är placerad vid kommunledningskontoret och ska verka internt gentemot 

kommunstyrelsen, miljö- och klimatutskottet, förvaltningarna och bolagen.  
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Vid varje förvaltning och kommunalt bolag tjänstgör en miljösamordnare och på varje 

arbetsplats inom kommunen verkar ett miljöombud. I det miljöstrategiska arbetet ingår även 

att arbeta med kommuninvånarna, fortsätter miljöstrategen berätta. Energistrateg är en 

halvtidstjänst, finansierad från staten med uppdrag att främja energieffektiviseringen. 

Hållbarhetsstrategen handhar ekonomiska investeringar i tre steg, att skapa en helhetsbild i att 

ekologin, ekonomin och de sociala aspekterna behöver integreras med varandra. 

 

Mariestads kommun 

Miljöstrategen informerar om projektet ”Integrerat miljömålsarbete”, vilket pågår från 

oktober 2012 till juni 2014. Det innefattar en styrgrupp där varje förvaltning representerar, i 

de flesta fall förvaltningschefer, samt en projektgrupp som har representanter från varje 

förvaltning. I framtiden vill Mariestads kommun se en miljösamordnare vid varje förvaltning 

och en miljökontaktperson vid varje arbetsplats, idag finns det endast i förskolan informerar 

miljöstrategen. 

Agenda 21-samordnaren har hållbarhetsfrågor på sin agenda och miljöstrategens tjänst 

tillhör idag (dec 2013) miljö- och byggförvaltningen, från januari 2014 ska tjänsten tillhöra 

kommunledningen. Miljöstrategens roll är att ge miljöinformation, arbeta med miljömålen 

och det miljöstrategiska arbetet. 

 

Götene kommun 

I Götene kommun är det tänkt att det ska startas upp en miljöledningsgrupp som ska ansvara 

för samordningen av miljöarbetet och ha en fungerande relation med kommunpolitikerna. 

Kommunutvecklaren förklarar att det ska sammanfalla med politikens kunskap, målsättningar 

och ambitioner. 

 

4.5 Miljömålen och miljöledningssystem 

Som framkommit vid intervjuerna med tjänstemännen vid kommunerna såväl som i 

studerandet av respektive kommuns Energi- och klimatplan är att klimat och 

energieffektiviseringarna och transportområdet är de mest prioriterade kategorierna. Det ses 

på olika sätt på begreppet miljömål inom kommunerna och Biosfärkontoret och arbetssättet 

blir med anledning av det också annorlunda, som framgår av resultaten nedan. 

 

Lidköpings kommun 

Intervjupersonen berättar att det tidigare fanns en skepsis kring begreppet ”miljömål”, sedan 

blev den framtagna Energi- och Klimatplanen ett sätt att styra mot geografiska mål, 

exempelvis solenergi som i dagsläget är en strävan till år 2020 berättar miljöstrategen. Just nu, 

hösten 2013 förbereds det för en solvärmeanläggning på ett äldreboende och en 

solcellsanläggning på gymnasieskolan. 

Miljöstrategen förklarar att det finns en rutin i miljöledningssystemet
3
 som väver in de 

nationella miljömålen i geografiska mål som rör verksamheten. Dessa är konkret utformade, 

                                                 
3
 Miljöledningssystem (MLS) beskrivs kortfattat som ett ramverk för att strukturerat leda, övervaka och 

utvärdera miljöarbetet (Almgren, R. & Brorson, T. 2012, s. 23). 
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exempelvis gällande byggande och boende där Lidköpings kommun följer 

miljöklassningssystemet Miljöbyggnad nivå silver som ska ha en energisnål och hållbar 

konstruktion, något som beslutats av kommunstyrelsen, informerar miljöstrategen. 

 

Mariestads kommun 

Alla förvaltningar är berörda av miljömålen i Mariestads kommun. Det yttersta ansvaret vilar 

på förvaltningarna, exempelvis ansvarar tekniska förvaltningen för installationer i badhuset. 

Miljöstrategen förklarar att det ska vara lättare för nästföljande år att göra uppföljningar. Det 

finns upptagna mål i olika styrdokument, men en avsaknad av handlingsplaner, exempelvis 

har oljespetsen på värmeverket bytts ut, men det saknas en koppling till Energi- och 

Klimatplanen. Utmaningen för kommunen blir att avgränsa till mindre antal mål och utforma 

tydligare handlingsplaner. Intervjupersonen menar att det sker mycket arbete kring 

energiområdet fast det saknas handlingsplaner. Miljöstrategen informerar att varje förvaltning 

årligen ska ta fram ett antal mål, vilka ska ha koppling till ”Vision Mariestad 2030” och dess 

byggstenar (se avsnitt 4.2 Organisation biosfärområden internationellt, fotnot 2 för utdrag 

från Vision Mariestad 2030). Vilken eller vilka byggstenar målet har starkast koppling till ska 

synliggöras förklarar miljöstrategen.  

Gällande Mariestads kommuns hemsida berättar miljöstrategen att det går att finna 

miljömålsuppföljning, miljöövervakning och dokument rörande miljöläget, exempelvis vilka 

utsläpp som sker till vattendragen. 

Årsredovisningen gjordes 2012 om för att inkludera energimålen. För 2013 års 

årsredovisning har en utvidgning skett till att innefatta hela begreppet hållbar utveckling där 

miljömålen står i fokus. 

Vad beträffar miljöledningssystem är en grundstruktur under arbete och kommunen vill 

integrera miljömålen i ett miljöledningssystem i framtiden berättar miljöstrategen.  

 

Götene kommun 

Götene kommun är i uppstartningsskedet av sitt miljömålsarbete och kommunutvecklaren 

menar att det är tänkt att koppla ihop ett miljöledningssystem med de 14 lokala miljömål som 

berör kommunen. 

De två miljömål som inte berör Götene kommun är hav i balans samt levande kust och 

skärgård och storslagen fjällmiljö, intervjupersonen beskriver att dessa två naturtyper inte 

finns inom Götene kommun och därför inte blir aktuella för kommunen att arbeta med. Se 

tabell 2 för de 16 miljömålen. 

 

Biosfärkontoret, biosfärkoordinatorn 

I Biosfärkontorets arbete diskuteras det inte i termer av miljömål informerar 

biosfärkoordinatorn, vilket är ett medvetet val då det gäller att inte hissa det röda skynket med 

en gång i inledning av ett samtal. Biosfärkontoret har hittills haft ett förtroendebyggande 

arbetssätt. Intervjupersonen menar att Biosfärkontoret inte ska sätta stopp för olika saker utan 

finnas för att upptäcka en hållbar framtid tillsammans. Då pratar inte Biosfärkontoret 

miljömål, när det görs har biosfär klassats in i ett fack med attityder som nu vet vi var ni 

kommer ifrån och sedan är diskussionen slut. Den synen på begreppet miljömål är en samlad 
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attityd från människorna Biosfärkontoret pratat med. Biosfärkoordinatorn förklarar det med 

att antingen träffar man människor som är i samma fack, som har mycket att prata om, vilket 

är positivt, men det kan också vara att människor runt bordet exkluderas. 

Intervjupersonen förklarar den negativa synen kring begreppet miljömål med att det ses 

som att vi ska prata om miljöfrågor och då får vi inte alla med oss, men Biosfärkontoret 

arbetar inte med miljöfrågor, utan med hållbarhet. Biosfärkoordinatorn ser att människor 

slutar att lyssna när termen miljömål förs på tal. Hon beskriver att det syns i ansiktena och 

ögonen på människor att det inte finns någon kontakt längre, hon förklarar det med fördomar 

för någonting, som gör att de stänger av och inte lyssnar.  

Biosfärkontoret kommer in och når människor i organisationen på ett annat sätt. När det 

pratas framtidsfrågor kan vi väcka frågor som: Tänker du så och hur tänker du då? Berättar 

biosfärkoordinatorn. 

 

4.6 Miljömålen i översiktsplaneringen 

Lidköpings kommun 

Gällande översiktsplaneringen börjar en revidering i dagsläget (november 2013) där 

exempelvis planerandet av den nya hamnstaden ingår. I Plan för energi och klimat i 

Lidköpings kommun (2013) framgår det att den fysiska planeringen är av stor betydelse för 

att minska utsläppen av växthusgaser. Miljöstrategen menar att förutsättningen för att målen i 

planen ska kunna uppnås är att planen ligger till grund för framtagandet av en ny 

översiktsplan. 

 

Mariestads kommun 

Mariestads kommun har 2013 antagit en fördjupad översiktsplan där miljömålen är 

tydliggjorda. Miljöstrategen berättar att framtagandet av en ny översiktsplan påbörjas 2014. 

 

Götene kommun 

Den nuvarande översiktsplanen, som i dagsläget (december 2013) görs om, beskriver texter 

utifrån de lokala miljömål som berör Götene kommun. Intervjupersonen berättar att en 

kartbild inte gjorts över kommunen som beskriver att här har vi en markanvändning i det 

bebyggda området som påverkar något utav målen, ett sådant arbetssätt finns inte idag inom 

Götene kommun förklarar kommunutvecklaren. 

Kommunen är i uppstartningsfasen av sitt miljöarbete och intervjupersonen berättar att 

det funderas kring vilken kondition miljömålen har inom kommunen och hur det ska 

beskrivas i relation till den miljöredovisning som nationen och regionen har. 

Kommunutvecklaren tänker att en sådan lokal miljöredovisning kan bli en bilaga till 

översiktsplanen, som beskriver vilka åtgärder som behöver tas i bruk. Tanken är att en 

miljömålsanalys ska göras minst en gång varje mandatperiod, vart fjärde år, som går ner i 

vardagsmyllan som säger: så här ser det ut nu informerar kommunutvecklaren. Utifrån det 

kan prioriteringar sedan göras, som synliggörs i översiktsplanen och utvecklas av 

tjänstemännen. Politiken kan under de här fyra åren vara med och se hur miljöarbetet 

utvecklas, berättar kommunutvecklaren. 
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4.7 Så tas målen fram 

Lidköpings kommun 

Målen tas fram i dialog med dem som ansvarar för respektive mål. Miljöstrategen ger 

exemplet att miljöledningsindikatorerna för el och fastigheter tas fram i dialog med 

fastighetsnämnden. I nästa skede ska nya indikatorer
4
 tas fram för miljöövervakningen. 

 

Mariestads kommun 

Miljömålen är uppdelade i tydliga mål, intervjupersonen exemplifierar att 

energiförbrukningen har minskat med 10 procent i kommunens lokaler. Först kartläggs vilka 

praktiska åtgärder som är genomförbara, eller som kommunen vill genomföra på sikt, därefter 

kopplas åtgärderna till ett eller flera nationella miljömål. 

Det finns en rad antagna mål, vilka kommunen arbetar med på olika sätt. Projektet 

”Integrerat miljömålsarbete” fokuserar nu på energi- och avfallsfrågor så att de belyses i 

verksamheterna. Arbetet pågår även med övriga mål berättar miljöstrategen. 

Tillvägagångssättet att översätta de nationellt utformade miljömålen till praktiska 

åtgärder beskrivs av miljöstrategen med att de nationella miljömålen följs upp och bryts ner 

för att passa på lokal nivå inom kommunen. Det finns en lista på kommunens hemsida 

miljömålsuppfyllelse, i framtagandet av denna har förfrågningar gjorts vid förvaltningarna.  

Innan miljömålsuppfyllelsen gjordes var kännedomen och kunskapen om de antagna 

målen inte speciellt hög, men med miljömålsuppfyllelsen är det lättare att se vad det finns att 

utgå från och arbeta vidare med förklarar miljöstrategen. 

 

Götene kommun 

Som skrivs i miljöutredningen vill Götene kommun använda en bas där fakta kan kopplas 

direkt till miljömålen. Kommunutvecklaren fortsätter vidare med att det måste gå att se vad 

det är för yttre faktorer som påverkar prioriteringen. Han tar miljömålet frisk luft som exempel 

och frågar sig: Utifrån en mätning av luften, är det bara vinterns dubbdäck det handlar om, 

eller är det utsläppen från våra större industrier? Vilka krav kan vi ställa för att skärpa till 

utsläppen? Kommunutvecklaren fortsätter fundera hur det ser ut med utsläpp och hanteringen 

i våra avloppsanläggningar, går de att skärpa till? Intervjupersonen menar att det är viktigt att 

det satsas mest där kommunen aktivt kan påverka, i närområdet, men med en bäring i hur 

omvärlden ser ut gällande miljöaspekterna. 

 

4.8 Prioriteringar 

Lidköpings kommun 

Skolan var startskottet i prioriteringen i uppstartandet av miljösatsningarna i kommunen 

informerar miljöstrategen, sedan kom energi och klimat. Lidköpings kommun strävar efter 

                                                 
4
 En indikator är mätbar, den visar eller tyder på tillståndet i ett större system. Genom att följa indikatorns 

utveckling ges det en uppfattning om i vilken riktning det större systemet utvecklas. Indikatorer kan även visa på 

orsakssamband, men kan aldrig tala om en hel sanning. Indikatorer används för att följa upp mål eller ge 

förståelse för orsakssamband och det som driver på en utveckling  http://www.lansstyrelsen.se/dalarna [hämtad 

den 2014-05-25]. 
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ständiga miljöförbättringar där miljösamordningen är grunden. Efter mallen PDCA (Plan Do 

Check Act)
5
 arbetas det efter en modell inom kommunen informerar miljöstrategen, se tabell 

3 nedan. 

 

Vad vill vi? Hur går vi tillväga? 

Hur påverkar vi miljön? Hur går det? 

Vad ska vi förbättra? Hur ska vi förbättra oss? 

Tabell 3 anger tillvägagångssättet för hur Lidköpings kommun arbetar efter modellen PDCA som är 

kopplat till miljöledningssystemet. 

 

Intervjupersonen ger exemplet att det kan röra sig om fordonstvättar som inte uppfyller 

kraven, för att förbättra fordonstvättarna gås ovanstående punkter igenom. 

Lidköpings kommun arbetar med betydande miljöaspekter och det är av största vikt att det 

finns rutiner kring hur dessa ska skötas som en del i miljöledningssystemet förklarar 

miljöstrategen, se tabell 4 nedan. 

Indirekta Miljöaspekter Direkta Miljöaspekter 

Samhällsplanering Transporter 

Upphandling Energianvändning för uppvärmning 

Utbildning och kommunikation Elanvändning 

 Avfall 

 Kemikaliehantering 

Tabell 4 visar Lidköpings kommun indelning av de betydande miljöaspekterna som är en del av 

miljöledningssystemet 

 

Det finns en struktur i planerandet av de betydande miljöaspekterna i Lidköpings kommun, 

miljöstrategen förklarar att det syns i rutiner, indikatorer och kommunfullmäktiges styrkort, 

som följs av frågorna: Vad vill vi styra och hur styr vi? Berättar intervjupersonen. Exempel på 

styrande planer som är styrande för alla förvaltningar och bolag är: Kommunikationsplan för 

att nå kommuninvånarna, Avfallsplan och Plan för energi och klimat. Samhällsplanering styrs 

med riktlinje för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande. Kemikaliehanteringen styrs 

med rutiner, upphandling och kemikaliehanteringssystem förklarar miljöstrategen vidare. 

Intervjupersonen belyser vikten av en god grund och struktur i miljöarbetet. Här bygger 

vi inget luftslott! Poängterar miljöstrategen. Det finns förankrade strukturer både i den 

politiska dagordningen, på tjänstemannanivå och vidare ut i de olika verksamheterna (se 

avsnitt 4.4 Organisation kring miljöarbetet). Miljöstrategen ser orsaken till ett väl fungerande 

miljöledningssystem i organiseringen kring miljöarbetet. 

 

 

                                                 
5
 PDCA (Plan Do Check Act) innebär att förbättringsområden identifieras och skapar förutsättningar för 

förbättringar som sedan följs upp (Almgren, R. & Brorson, T. 2012, s 92). 
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Mariestads kommun 

Miljöstrategen informerar att energieffektiviseringen är prioriterad då det är enkelt att sälja in. 

Medlen blir den största styrande faktorn. 

Det sker olika prioriteringar vid de olika förvaltningarna, detta för att de innehar 

varierade verksamheter. Miljöstrategen ger exemplet där utomhusbadet rustats med en egen 

värmeanläggning i form av solpaneler. 

 

Götene kommun 

Kommunutvecklaren beskriver att den första utmaningen för Götene kommun i uppstartandet 

av miljöarbetet består i att begränsa klimatpåverkan. Han menar att det är en tydlig rubrik för 

en offentlig verksamhet som en kommun. Vad är det vi kan begränsa som påverkar klimatet 

på ett negativt sätt? Frågar sig intervjupersonen. Energieffektiviseringen kan snabbt ge 

resultat och det finns en stark miljöpåverkan på en gång fortsätter intervjupersonen, han 

menar även att det ska ha bärighet på ett långsiktigt arbete och eventuellt vänta in nationella 

medel för vissa aspekter. Kommunutvecklaren beskriver att prioriteringsrubrikerna gör det 

lättare att söka specifika medfinansieringsmedel, ett sådant resonemang har inte förts tidigare 

berättar han. Förut har kommunen sökt medel för salamandrar i samhället Hällekis, utan att 

veta om det berör de lokala miljömålen. Det är ju positivt för just salamandern, men nu 

kanske vi blir mer skärpta i sättet att hantera medfinansiering och våra egna medel berättar 

kommunutvecklaren. 

 

Biosfärkontoret, biosfärkoordinatorn 

Biosfärkoordinatorn förklarar att det ska göras en verksamhetsplanering för nästa år, 2014. 

Styrelsen arbetar fram en ny vision för att ta fram prioriteringarna och vidare försöker 

Biosfärkontoret hålla verksamheten till olika program, strukturfonder och finansiering på 

olika sätt i ett första skede. 

Begreppet en hållbar framtid, där finns inget svar menar biosfärkoordinatorn, hon 

förklarar det med att hållbarheten är att sträva resan dit, det vill säga att bygga kunskap, att 

lära. Hon berättar att många människor tänker att det är tre perspektiv och då måste alltid 

något prioriteras, men intervjupersonen menar att så inte är fallet. Är det något som måste 

prioriteras så är det ohållbart, då är det något annat som måste stå tillbaka och då fungerar inte 

konceptet understryker biosfärkoordinatorn och det är ju den här hållbarhetsprocessen som är 

så viktig. Det menar intervjupersonen är svårt för folk att förstå. 

 

4.9 Samverkan 

Lidköpings kommun 

Lidköpings kommun har en ambition att vara i framkant gällande miljö och ingår i nätverket 

Klimatkommunerna som är ett nätverk av regioner, landsting och intresseorganisationer i syfte 

att tillvarata kommuners intressen informerar miljöstrategen. Nätverket är till för att hjälpa 

kommunerna i drivandet av klimatfrågor där de kan hjälpa varandra och bedriva 

lobbyverksamhet.  

Miljöstrategen förklarar att det i Klimatkommunerna finns möjligheten att driva frågor 

gentemot utskott på en nationell nivå där de samverkar med andra organisationer. I 
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Klimatkommunerna ingår t ex Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Götene och Säffle. 

Vi i Lidköpings kommun har stor nytta av att ta del av de större resursstarka kommunernas 

arbete. Förhoppningsvis kan vi också tillföra något till de större kommunerna som ofta har 

mer resurser att kunna arbeta fram dokument berättar miljöstrategen. Intervjupersonen 

fortsätter beskriva att en samverkansgrupp är startad mellan LRF (Lantbrukarnas 

Riksförbund), Lidköpings kommun och Agroväst
6
 i syfte att arbeta med olika energifrågor, de 

hoppas få en demonstrationsgård i kommunen berättar miljöstrategen. För samverkan med 

biosfärkommunerna se avsnitt 4.10 Samverkan inom biosfärområdet. 

 

Mariestads kommun 

Hållbar Utveckling Väst är ett statligt finansierat regionalt energikontor i Västra Götaland där 

Mariestads kommun ingår som en av flera kommuner i nätverket informerar miljöstrategen. 

Det är cirka 50 procent av Västra Götalands kommuner som ingår i Hållbar Utveckling Väst. 

Där diskuteras bland annat det miljöstrategiska arbetet och miljömålen. Det sker 

webbseminarium med Naturvårdsverket och Länsstyrelsens miljösamordnare.  

Miljöstrategen berättar att det sker samverkan med kommunerna Gullspång och Töreboda 

gällande miljö och byggsidan. Kommunerna har en gemensam Energi och klimatplan och en 

Energi och effektiviseringsstrategi samt en gemensam Miljö- och byggnadsnämnd och 

Teknisk nämnd.  Mariestad och Gullspång kommun har en gemensam Avfallsplan och Energi- 

och klimatrådgivning samt en gemensam Avfallsnämnd. De två kommunerna har även 

gemensam löneadministration och IT. 

Miljöstrategen berättar vidare att Lidköpings miljöstrateg har föreläst i Mariestads 

kommun angående miljöledningssystem och strukturer i miljöarbetet.  

År 2010-2011 startades en projektidé där kommunerna Gullspång, Töreboda och 

Mariestad skulle ta fram en nulägesanalys över vilka miljömål de tre kommunerna hade och 

göra en sammanställning, det mynnade ut i projektet ”Integrerat miljömålsarbete”, se avsnitt 

4.4 Organisation kring miljöarbetet. 

I samverkan kring miljömålsarbetet har förskolan och skolan lyfts fram. Intervjupersonen 

fortsätter förtälja att Gullspångs kommun har certifierat alla sina förskolor och skolor enligt 

certifieringen Skola för hållbar utveckling
7
. För samverkan med biosfärkommunerna se 

avsnitt 4.10 Samverkan inom biosfärområdet. 

 

 

 

                                                 
6
 Agroväst verkar för västsvenska utvecklingsprojekt inom lantbruk- och livsmedelsindustrin med en 

tvärvetenskaplig inriktning och möjlighet att föra samman praktiker och forskare från olika områden på ett 

obyråkratiskt sätt och med en tydlig förankring i näringen http://www.agrovast.se [hämtad den 2014-05-12]. 

7
 Skola för hållbar utveckling är en utmärkelse från Skolverket till skolor som arbetar med hållbar utveckling där 

miljö, sociala och ekonomiska frågor integreras. Det syftar till att barn och ungdomar är delaktiga i lärprocessen 

kring en hållbar utveckling och förbereds inför framtiden kring dessa frågor http://www.skolverket.se [hämtad 

den 2014-05-14]. Gullspångs kommun var först i landet med att certifiera alla sina förskolor och skolor 

http://www.gullspang.se [hämtad den 2013-12-11]. 

http://www.agrovast.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.gullspang.se/
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Götene kommun 

I vissa fall sker en smärre mellankommunal samverkan med Skara berättar 

kommunutvecklaren. Det rör städ, teknik och till viss del också löneutbetalningar då 

kommunerna Götene och Skara har gemensamma lönekontor. 

Mellan kommunerna Götene, Skara, Vara och Falköping samverkas det på västra sidan 

av Skaraborg kring upphandling av bland annat livsmedel. Green Tech Park
8
 har bara funnits i 

något år i Skara berättar kommunutvecklaren. Kommunalförbundet i Skara för de 15 

kommunerna har släppt en del av deras gemensamma miljöarbete till Green Tech park, det är 

sedan kommunernas ansvar att inleda ett samarbete med dem. 

Intervjupersonen tror att det generellt i Sverige försöks samverkas inom 

landsbygdskommunerna då man inte har råd att ha alla experter på plats. 

  

4.10 Samverkan inom biosfärområdet 

Lidköpings kommun 

Lidköpings kommun har idag en egen avfallsplan där allt hushållsavfall inom kommunen går 

till värmeverket som sedan står för fjärrvärmeförsörjningen till hushållen. Miljöstrategen 

beskriver en gemensam Avfallsplan som nu diskuteras, som ett konkret exempel i samarbetet 

mellan biosfärområdets kommuner. 

 

Mariestads kommun 

Kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad har inte samarbetat med varandra tidigare 

förklarar miljöstrategen, orsaken till det ligger troligtvis i gamla barriärer som ter sig helt 

naturliga menar hon. 

Idag samarbetar biosfärområdets kommuner för en hållbar samhällsutveckling. I 

styrgruppen ingår kommunchefer, oppositionsråd, kommunalråd från de tre kommunerna 

samt miljöstrateger. Den kommunala organisationen är med i biosfärområdet berättar 

miljöstrategen vidare. 

Mariestad och Gullspång har redan en gemensam avfallshantering fortsätter 

intervjupersonen berätta. Det nya samarbetet gällande matavfallet är tänkt att inledas med 

biosfärkommunerna Götene och Lidköping där det ska tillsättas en gemensam avfallschef. 

 

Götene kommun 

Biosfärområdet skapar ett kommunalt nätverkssamarbete mellan kommunerna Götene, 

Lidköping och Mariestad. Tidigare har det inte funnits någon egen kontinuerlig 

forskningskompetens att tillgå berättar kommunutvecklaren, det hoppas vi att Biosfärkontoret 

kan tillföra menar intervjupersonen. 

Biosfärkontoret är mer frigående menar kommunutvecklaren, de får politiska impulser, 

kanske mer långsiktigt, vilket gör att de kan titta in i kommunerna och ha en kritisk dialog 

                                                 
8
Green Tech Park är en neutral nätverksaktör och företagspark utan vinstsyften som arbetar för en utveckling av 

näringslivet med naturen som resurs och ett hållbart entreprenörskap med ekonomiska, sociala och ekologiska 

aspekter inom de gröna näringarna. De finns belägna i Skara och uppdragsgivaren är Skara kommun 

http://greentechpark.se [hämtad den 2014-05-14]. 

http://greentechpark.se/
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med oss utan att vi blir sura, men titta på oss utifrån och ge oss vägledning ifall vi börjar 

fastna eller sjunka tillbaka. 

Huvudfrågan har varit att kunna skapa hållbart näringsliv och turistande i dessa tre 

kommuner fortsätter kommunutvecklaren. Miljömässighetsperspektivet finns med vid sidan 

av den sociala, att människor ska kunna bo kvar och det ekonomiska att vi ska kunna få en 

försörjning av det.  

Biosfärkontoret har varit mycket synliga, men det som inte varit lika synligt är hur 

tillväxt, ekonomisk försörjning och resiliens, det vill säga naturens hållbarhet i fokus, kopplats 

till miljömål berättar kommunutvecklaren. Intervjupersonen hoppas att biosfärområdets 

kommuner finner varandra och gemensamma strategier för miljömålsutveckling eller 

miljöstyrning samt miljöhantering och miljöanvändning inom en tvåårs period. 

 

Biosfärkontoret, biosfärkoordinatorn 

2004 började de tre kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad att samverka kring 

biosfärområdet, kommunerna hade inte samverkat tidigare. Biosfärkoordinatorn menar att det 

handlar om att lokalisera resurserna, få det att växa, att stärka och inspirera, via samtal och 

diskussioner, det är intervjupersonens koordineringsstil. I vissa grupper är engagemanget stort 

och där behöver inte Biosfärkontoret ha någon roll, det är också ett sätt att begränsa sig för att 

gruppen gör det så bra själva fortsätter biosfärkoordinatorn berätta. Biosfärkontoret kan då se 

det som en bra samverkan inom biosfärområdet och så fortsätter de på egen hand, vilket är en 

ledarstil som intervjupersonen utvecklat. 

Kommuncheferna träffas, och de ser behov av att träffas oftare, informerar 

biosfärkoordinatorn. Det oskrivna forumet sker fyra till fem gånger per år, däremellan är det 

möten i teman som bland annat har handlat om infrastruktur. I dagsläget (november 2013) är 

det väldigt populärt med besöksnäring som tema. 

Intervjupersonen skulle vilja att Götene kommun skrev att de är en biosfärkommun, ha 

med biosfären i sin mailsignatur, finns så många otroligt enkla grejer för att visa konceptet 

biosfär, poängterar biosfärkoordinatorn. 

Mariestad blev ju årets båtkommun 2011, det stod överallt fortsätter biosfärkoordinatorn. 

Att de fått en ny UNESCO-utnämning var inte alls självklart att marknadsföra. Orsaken till 

detta är att det är svårt att förhålla sig till det, menar intervjupersonen. En båtkommun, då har 

vi en bra hamn, men biosfärområde är svårare att relatera till. Kommunerna ska ju äga biosfär 

och det har varit jättesvårt för Biosfärkontoret att få upp en logga på kommunernas hemsida 

förklarar biosfärkoordinatorn. 

Vad som görs nu sedan två till tre år tillbaka är att Biosfärkontoret regelbundet träffar 

kommunernas informatörer cirka fem gånger per år. Det tar cirka ett till ett och ett halvt år 

innan känslan av att vi arbetar tillsammans börjar infinna sig. Det handlar om att gå från 

positionsbevakning till att bygga ett förtroende och sedan släppa sina prestigefrågor, i det 

fallet sina geografiska profiler fortsätter intervjupersonen. Vi har just gjort om vår hemsida, vi 

får inte lov att ha något på den, är ett exempel på hur det kan se ut berättar 

biosfärkoordinatorn. Så ser processen ut i alla grupper mer eller mindre som intervjupersonen 

har observerat och hon menar att det måste få ta den tiden, det tar säkert tio år menar hon, 

människor byts ut och så har vi val år 2014. Valår har vi varit med om förut fortsätter 



 

33 

intervjupersonen och berättar vidare att då är det 14 steg tillbaka och rätt vad det är 14 steg 

framåt. 

På det lokala planet är det ett annat spel än i det internationella. Istället för att spela 

mellan nationer spelar man i det lokala mellan starka familjebundna kulturer där människor 

inte pratar med varandra på grund av schismer inom familjer som sträcker sig långt tillbaka i 

tiden. Det blir mer av en närmare- marken- kultur beskriver intervjupersonen.  

De tre kommunerna Götene, Mariestad och Lidköping, har var sin egen kultur på gott och 

på ont, det skapas ju en arbetsplatskultur menar biosfärkoordinatorn. De kommunala 

organisationerna ser väldigt olika ut. Målet är att alla ska sträva mot samma mål och det är 

samverkan förklarar biosfärkoordinatorn. 

Det tas ett steg i taget men under år 2013 har många steg tagits. Exempelvis att 

Mariestads kommun gör om formatet på sin kommunala årsredovisning till att utgå från 

hållbarhetsdimensionerna, vilket gör att alla enheter måste tänka utifrån de tre 

hållbarhetsperspektiven, belyser biosfärkoordinatorn. 

 

Biosfärkontoret, projektledaren 

Om hållbarhet i översiktsplaneringen har möte hållits med de tre kommunerna inom 

biosfärområdet. Gemensamt för kommunerna är att de vill tillämpa hållbarhetstanken i 

översiktsplaneringen men att det är svårt rent praktiskt hur det ska göras informerar 

projektledaren. Hur ska det komma in i vardagen? Exempelvis området bebyggelse, det gäller 

att spjälka ner det till mer konkreta aspekter hur bebyggelsen ska göras mer hållbar. 

 

4.11 Intressekonflikter 

Lidköpings kommun 

Ekologin, ekonomin och de sociala aspekterna som står för hållbarhet ska skapa en 

helhetsbild i att områdena behöver integreras med varandra. Ett exempel som 

intervjupersonen ger är byggandet av hamnstaden som ska verka för en god och hälsosam 

miljö med bland annat klimatsmarta hus och andra klimatanpassningar, men reningsverket 

som finns i området, ska det få finnas kvar eller flyttas? Frågar sig miljöstrategen. Det ska 

hela tiden finnas ett helhetstänkande som ser till olika intressen. Ibland kan dessa intressen 

hamna i konflikt med varandra. Frågor som vad det ekonomiskt sätt kostar att flytta 

reningsverket och vad kostnaden blir på längre sikt om reningsverket inte flyttas är frågor som 

intervjupersonen tar upp. Gällande klimatförändringarna får Vänern ett ökat vattenstånd 

beskriver miljöstrategen och där får säkerhetsaspekten i investeringen att flytta reningsverket 

ställas mot den kortsiktigare besparingen om reningsverket inte flyttas. Sedan får dessa två 

aspekter även ställas i förhållande till de sociala och ekologiska intressena avslutar 

miljöstrategen. Figur 3 visar bebyggelse vid Vänern. 
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Götene kommun 

Hur mår vår verklighet idag som gör att vi kan stärka den här naturresursen? Samtidigt som vi 

vill ha hit folk så att vi ska kunna tjäna pengar. Det är frågor som intervjupersonen funderar 

kring. 

 

Biosfärområdet, biosfärkoordinatorn 

Biosfärkontoret arbetar med att bibehålla sin neutrala arena för att inte hamna i situationen att 

biosfär används som slagträ för och emot vindkraft beskriver biosfärkoordinatorn. I samma 

mål argumenteras det för att vi inte kan ha ett vindkraftverk för att vi är ett biosfärområde och 

jo, vi ska ha ett vindkraftverk för att vi är ett biosfärområde. Det är inget argument anser 

intervjupersonen. Det är en sak att argumentera utifrån Natura 2000- områden, där det är 

lagen som styr avslutar biosfärkoordinatorn. 

 

Biosfärområdet, projektledaren 

Biosfärkontoret arbetar utifrån vilka frågeställningar som dyker upp och kring tematiska 

områden. Exempelvis ska ekoturismen vara en förstärkning och bevara landskapet, inte vara 

ett hot mot detsamma berättar projektledaren. Allmänhetens syn är att turism ska vara bra för 

den lokala bygden, men att begreppet hållbar turism kan uppfattas som oklart i vad det menas 

förklarar intervjupersonen. 

Det finns exempelvis vissa kriterier gällande ekoturism, såsom benämningen Naturens Bästa 

berättar projektledaren vidare. Grundkriterierna för Naturens Bästa är enligt dess hemsida: 

1. Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur. 

2. Gynna den lokala ekonomin. 

3. Miljöanpassa hela verksamheten. 

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. 

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. 

6. Kvalitet och trygghet på resan.   

Figur 3 visar en typisk miljö för biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”. 

Vänern är central för kommunerna. 

Källa: Foto: Hannah Stenberg Dean 2013-12-04 
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http://www.ekoturism.org/naturensbasta/kriterier/grundprinciper.asp [hämtad den 2013-12-

19]. 

Utmaningen ligger i att prioritera där det styrs av kriterier utifrån verksamhetsplanen 

fortsätter projektledaren. Vad gäller turism utgår det från Länsstyrelsens regionala 

landskapsstrategi där utvecklandet av turismen ska ske utifrån ett hållbart perspektiv. 

I transportfrågan uppstår ofta en konflikt med naturupplevelsen där naturvård och 

utvecklingsfrågor hamnar inom samma forum. Föreningar, turismföretag, Länsstyrelsen och 

organisationer är delaktiga aktörer beskriver intervjupersonen. 

Hur upplever människorna Kinnekullebanan? Vad vill de förändra? Det är frågor som 

ställts till allmänheten berättar projektledaren. Där framkom det att allmänheten tyckte att en 

elektrifiering skulle till, men det är inte så självklart beskriver intervjupersonen vidare då det 

medför ingrepp i landskapet, vilket skulle kräva 40 meter på var sida om rälsen för ledningar. 

Det är också en ekonomisk fråga. Det finns en systemaktörsgrupp som arbetar med 

Kinnekullebanan, de sätter upp förutsättningar. Västtrafik, Trafikverket, Länsstyrelsen, Västra 

Götalandsregionen och Vänermuseet ingår i gruppen berättar projektledaren. Det är svårt när 

kommunerna inte själva driver projektet avslutar projektledaren. 

 

 

http://www.ekoturism.org/naturensbasta/kriterier/grundprinciper.asp
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4.12 Egna platsobservationer 

Frågan som projektledaren för Biosfärkontoret ställer kring hur människorna upplever 

Kinnekullebanan, blev också en väsentlig fråga för mig när jag färdades i biosfärområdet. 

Nedan följer en beskrivning av mina egna iakttagelser kring Kinnekullebanan. 

I november och december 2013 träffade jag de personer som jag skulle intervjua för att 

den här studien skulle bli möjlig att genomföra. Det har varit en självklarhet för mig att ta mig 

fram med kollektiva medel, och framförallt med tåg, dels då studien belyser miljö och 

hållbarhet men även för att få en förståelse för hur det är att bo och turista med kollektiva 

medel i biosfärområdet. 

Det visade sig snabbt hur svårt det var att resa kollektivt till samhället Götene. 

Alternativet många gånger är att bli hämtad med bil från någon av följande orter, vilket 

tjänstemän från Götene kommun var behjälpliga i: Lidköping, 21 kilometer till Götene, 

Skövde, 41 kilometer till Götene och Källby, 17 till kilometer till Götene. Det finns ingen 

järnvägsräls till Götene samhälle och den enda expressbuss som tidigare haft ett stopp i 

Götene har för en tid sedan dragits in. Lite lättare är det att transportera sig till grannstäderna 

Lidköping och Mariestad där Kinnekulletåget passerar, se figur 4. 

Kinnekullebanan betyder mycket för de boende i biosfärområdet, både vad gäller 

pendlingsmöjligheter och själva tågresan marknadsförs ofta i turistsammanhang. Själva 

namnet Kinnekulle benämner det platåberg som hyser en rad naturtyper och klassat enligt 

Miljöbalken som Natura 2000-område. Ett område som marknadsförs i diverse turistmagasin, 

vilket projektledaren för Biosfärkontoret berättar i intervju ovan. Under lågsäsong blir 

Kinnekulle närmast som en oas för människorna i närområdet och jag förstår på min färd 

genom landskapet att bygden attraherar olika målgrupper. I och med dessa iakttagelser på 

Figur 4: Kinnekulletåget 

Källa: Foto: Hannah Stenberg Dean 2013-12-04 
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Kinnekulletåget förstår jag också än mer den problematik som projektledaren för 

biosfärkoordinatorn lyft fram i avsnitt 4.11 Intressekonflikter. 

 

 

5. Diskussion 

 

Kapitlet diskuterar resultaten som framkommit i studien och genom dessa kopplas det till 

frågeställningarna i inledningsskedet och den litteratur och forskning som berört 

ämnesområdet inom kapitel 3. Teori. Diskussionskapitlets struktur följer ordningsföljden för 

frågeställningarna i syfte att hålla ihop kapitlet och göra det lättare för läsaren att navigera i. 

Metoderna litteraturstudier, intervjuer och egna platsobservationer har gett mig ett synsätt 

i studien där jag kunnat se samma problem utifrån olika infallsvinklar. 

 

5.1 Miljömål och visioner, från det globala till det lokal planet 

Hur omsätts målformuleringar till konkreta åtgärder, vad sker på den kommunala arenan i 

praktiken gällande klimatarbetet? 

Resultaten från intervjustudien visar att arbetet med de nationella miljömålen som många 

gånger kan uppfattas som tämligen vaga i sin formulering, ter sig olika i de olika 

kommunerna och Biosfärkontoret. Lidköpings kommun och Biosfärkontoret berättar om en 

”skepsis” kring begreppet miljömål, vilket lett till andra arbetsmodeller. 

Biosfärkontoret beskriver att människor slutar lyssna när det diskutreras i termer av 

miljömål. Biosfärkontoret belyser hela hållbarhetsperspektivet och inte endast miljöområdet, 

vilket också kan vara en förklaring till varför Biosfärkontoret inte använder sig utav 

miljömålen i sitt arbetssätt.  

Lidköpings kommun brukar termen geografiska mål och vidhåller vikten av ett 

miljöledningssystem där de nationella miljömålen vävs in i de geografiska målen. Energi och 

klimatplanen blir sedan det konkreta verktyget att styra mot de geografiska målen där 

konkreta åtgärder synliggörs. 

Mariestads kommun har implementerat termen miljömål i sitt klimatarbete. Genom att 

kartlägga praktiska åtgärder som är genomförbara i kommunen, kopplas det sedan till olika 

nationella miljömål. Intervjupersonen poängterar vikten av att de på sikt vill utforma mindre 

antal mål och istället skapa fler handlingsplaner där de faktiska åtgärderna som utförs kan 

kopplas till en handlingsplan. Mariestads kommun har också utvidgat sin årsredovisning från 

att endast inkludera energimålen till att nu innefatta hela begreppet hållbar utveckling och de 

vill integrera miljömålen i ett miljöledningssystem i framtiden. 

 Götene kommun som är i uppstartningsfasen av sitt miljöarbete diskuterar kring hur 

kommunen ska implementera lokala miljömål i sin verksamhet som får resultat lokalt men 

också kan bära sig globalt. 

Hur kan det komma sig att miljöarbetet skiljer sig åt mellan tre kommuner som gränsar 

till varandra, som alla gränsar till Vänern och som tillsammans utgör biosfärområdet 

”Vänerskärgården med Kinnekulle”? En av förklaringarna kan ses i tid, hur länge kommunen 

har arbetat med miljöområdet. En annan förklaring ses i engagemang, ekonomi och politik. 

Exempelvis har Lidköpings kommun varit ambitiös i att söka medel, de har ett stort 
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miljöengagemang och politiken med sig, bland annat ett miljö- och klimatutskott. De sticker 

ut internationellt med en av världens få flytande biogasanläggningar som lett till att 

kommunen marknadsförts internationellt, vilket också Gustavsson et al. (2009, s. 65) belyser i 

avsnitt 3.2 Tidigare forskning kring kommuners klimatarbete gällande Växjö som 

uppmärksammats internationellt för sina högst ställda miljömål. Framförallt har Lidköpings 

kommun en medvetenhet av att ett bärkraftigt miljöarbete grundar sig på en god struktur i alla 

led av verksamheten, därav deras miljöledningssystem, miljö- och klimatutskott och en god 

grund av miljösamordning i alla kommunens verksamheter. Det finns en god förankring, 

något som också bidragit till att de fått medel tilldelade och på så vis har de kunnat utöka 

verksamheten kring miljöområdet. Miljöstrategen för Lidköpings kommun har också föreläst i 

andra kommuner, vilket visar att andra är intresserade av deras inarbetade koncept. 

Med samma faktorer som nämnts ovan för Lidköping har Mariestads kommun ett stort 

engagemang kring miljöområdet. Kommunen sticker ut gällande inkluderandet av hela 

hållbarhetsbegreppet i sin årsredovisning och de tar hjälp av Lidköpings kommun gällande ett 

införande av miljöledningssystem. Det är tydligt att kommunen har höga ambitioner gällande 

miljö- och hållbarhetsområdet och tankar kring hur de vill fortsätta utöka sin verksamhet, 

bland annat med tydligare handlingsplaner. 

Götene kommun har ett engagemang i att vilja komma igång med sitt miljöarbete. Då de 

är i uppstartningsfasen är det naturligt att de inte hunnit lika långt som biosfärområdets övriga 

två kommuner, dock finns det en stark vilja av att implementera miljöarbetet i kommunens 

verksamhet mer än vad som idag görs. Forskningskompetens är något som intervjupersonen 

lyfter fram som hoppas ska kunna bistå kommunen inom miljöområdet. Det är tydligt att 

kommunen uppmärksammat orsaker som gör att formulerandet i ansökningar av medel 

påverkar utdelningen, vilket också är en bidragande faktor till ett initierande av en nystartad 

verksamhet. Kommunen nämner också politikens deltagande där kommunen vill låta göra en 

miljöanalys vart fjärde år, en gång varje mandatperiod så att politikerna kan se hur 

miljöarbetet gått. 

Huruvida det är de generellt formade nationella miljömålen som formar miljöarbetet eller 

om det är de lokala behoven som kommer i första hand, exempelvis platsspecifika eller 

ekonomiska behov och därefter att miljömålen knyts an till dem, verkar te sig olika i 

kommunerna. Alla de intervjuade kommunerna utför eller vill utföra praktiska åtgärder för en 

friskare miljö i sin kommun. Undersökningen visar att Lidköpings kommun väver in de 

nationella miljömålen i geografiska mål som knyts till miljöledningssystemet och den 

framtagna Energi och Klimatplanen utgör ett styrande verktyg. På så vis blir målens betydelse 

styrande på ett annat sätt än i Götene kommun där det är tänkt att de lokala behoven, 

exempelvis gällande markanvändning ska lokaliseras och sedan kopplas till ett mål. 

Mariestads kommun belyser vikten av handlingsplaner, även om kommunen i mångt och 

mycket i dagsläget arbetar efter de nationella miljömålen så ser de en fördel i att ha konkreta 

handlingsplaner som en större styrande faktor än själva målbilden. 

Som framkommit i samtliga tre intervjuer från kommunerna Götene, Lidköping och 

Mariestad är energi- och klimatfrågan den miljösatsningen som främst prioriterats och studien 

visar att den ekonomiska styrningen är en av huvudanledningarna. Det gäller både vad som är 

lättast att börja med för att motivera satsningar inom miljöområdet men också för att det 
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snabbt går att se tydliga resultat. Det genererar också en ekonomisk vinst och har bärighet 

långsiktigt. Undersökningen visar att det är argument till att just miljömålet begränsad 

klimatpåverkan är det området som främst prioriteras. Gustavsson, E. & Elander, I. & 

Lundmark, M. (2009, s. 69) beskriver i sin undersökning liknande resultat gällande 

kommunerna Sundsvall och Växjö, se avsnitt, 3.2 Tidigare forskning kring kommuners 

klimatarbete med motiveringen att omvandlingen från fossilt bränsle till biobränsle och en 

mer effektiv energiproduktion och energikonsumtion hittills visat sig vara den lättaste delen i 

det kommunala arbetet för att begränsa andelen växthusgaser. 

 

5.2 Samverkan 

Hur ser samverkanspotentialen ut inom biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”? 

Skulle en ökad samverkan förbättra förutsättningarna för en friskare och renare miljö och vad 

har Biosfärkontoret med sin internationella koppling för roll och påverkan i klimatarbetet, på 

lokal nivå i de tre kommunerna och globalt inom FN-organet UNESCO? 

Undersökningen visar att samverkan i hög grad förekommer i de respektive tre 

kommunerna. Det sker genom nationella nätverk, exempelvis Klimatkommunerna, genom 

regionala nätverk såsom Hållbar Utveckling Väst, lokalt med andra kommuner utanför 

biosfärområdet och genom olika företag och utbildningssäten. Resultaten visar att samverkan 

som arbetsform är oerhört viktig vilket också Gustavsson et al. (2009, s. 71) menar då nätverk 

har potential att fungera som en viktig kanal för informationsspridning, bästa tillämpning och 

kunskap. Genom nätverksformen kan processtakten av nya idéer och kapacitet öka inom den 

lokala nivån. 

Speciellt intressant gällande samverkan i studien är det faktum att kommunerna Götene, 

Lidköping och Mariestad tillsammans utgör biosfärområdet ”Vänerskärgården med 

Kinnekulle” men de tre kommunerna har aldrig samarbetat med varandra tidigare och det 

verkar inte, enligt vad som framkommit i intervjustudien, finnas en samlad bild av hur det ses 

på begreppet miljömål. Götene kommun som är i uppstartningsfasen av miljöarbetet hoppas 

att biosfärområdets kommuner ska kunna finna varandra i en överenskommelse med 

gemensamma nämnare kring strategier för miljömålsutveckling eller miljöstyrning, 

miljöhantering och miljöanvändning. Götene kommun belyser också att Biosfärkontoret varit 

synliga i sitt arbete men att det saknats en koppling till miljömålen från tillväxt, ekonomisk 

försörjning och naturens hållbarhet i fokus. Resultaten visar att Biosfärkontoret inte diskuterar 

i termer av miljömål och studien visar med anledning av dessa två olika uppfattningar kring 

miljöarbetet att det krävs en mer samlad syn inom biosfärområdet för att en stabil 

samverkansform ska ge ett beständigt resultat. 

Kommunerna har också själva börjat ta hjälp av varandra kring området 

miljöledningssystem där Lidköpings miljöstrateg föreläst i Mariestads kommun, vilket kan 

vara en öppning för ett utökat samarbete. Resultaten visar att det finns ett intresse för 

miljöledningssystem och kanske kan det vara en punkt att fortsätta samarbeta kring inom 

biosfärområdet.  

Alla de tre kommunerna samverkar idag på var sitt håll med aktörer utanför 

biosfärområdet, frågan är om det finns drivkraft och potential i att starta upp en bredare 

beständig samverkan mellan biosfärkommunerna jämfört med vad som görs idag? Resultaten 
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visar på de gemensamma kommundialogerna som hålls, på satsningar inom hållbar turism och 

den diskuterade gemensamma avfallsplanen gällande matavfallet för de tre kommunerna. Då 

kommunerna redan bedriver samverkan med andra aktörer kan det eventuellt utgöra ett hinder 

i att kapaciteten inte räcker till för ytterligare samarbetsområden, dock hyser biosfärområdet 

en potential för en tämligen speciell samverkansform. Biosfärkoordinatorn som finns lokalt 

inom biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” har också en plats internationellt 

inom nätverket för biosfärområden. Det kan vara en kanal för de tre biosfärkommunerna att 

marknadsföra sig mer än vad som görs idag och sticka ut mer internationellt, samtidigt som de 

får en direktkontakt med beslutsfattare på det internationella planet och på så vis i större 

utsträckning än idag ha möjlighet att påverka arbetet för en friskare miljö, lokalt som globalt. 

Som svar på frågan gällande samverkan i inledningsskedet så visar studien att det finns 

en samverkanspotential i biosfärområdet, för att lyckas med ett stabilt samarbete krävs det 

dragning åt samma håll och en fungerande kommunikation. En samverkan inom 

biosfärområdet skulle definitivt bidra till en friskare och renare miljö då biosfärområdets 

kommuner redan nu kan dra nytta av varandras arbetssätt, exempelvis kring 

miljöledningssystem, som ett led i att minska sin negativa klimatpåverkan. Det skulle kunna 

få effekten att fler biosfärområden internationellt sett följer i dess fotspår, vilket skulle gynna 

klimatarbetet globalt sett. 

Biosfärkontorets lokala roll är brobyggande mellan kommunerna och mellan dess 

intressenter, att inspirera till en verksamhet som stödjer hållbarheten. På samma sätt sker en 

dialog internationellt, skillnaden att samverka mellan kommungränser i det lokala och mellan 

landsgränser globalt må vara stor, men strävan till en värld som ska vara hållbar är densamma. 

På så vis är Biosfärkontorets roll starkt bidragande till det lokala såväl som det globala. 

 

5.3 Intressekonflikter 

Vilka intressen prioriteras? Gör de olika aktörerna olika prioriteringar i miljöarbetet, och vad 

innebär detta för möjligheterna att uppnå hållbarhet? 

Granberg, M (2007, s. 545) beskriver i en undersökning att kommuner verkar vara mer 

för att begränsa klimatförändringar än att anpassa sig till dem och menar att det skulle vara 

motsägelsefullt då effekterna från en ensam lokal är mikroskopisk. Granberg, M (2007, s. 

545) menar att kommuner istället skulle satsa på att anpassa sig till klimatförändringarna. 

Gustavsson et al. (2009) menar däremot att kommunalt begränsande av klimatförändringar är 

av stor betydelse som bland annat kan leda till nätverkssamarbete och en större global 

betydelse. 

I studien av biosfärområdet har det framkommit att det både sker ett begränsande av 

klimatförändringarna genom exempelvis installation av solceller på äldreboenden såväl som 

ett anpassande till klimatförändringar genom exempelvis diskuterandet kring Vänerns ökande 

vattenstånd och huruvida det är klokt att anlägga nya bostäder nära vattnet. Granberg, M. 

(2007, s. 546) belyser också i sin studie den ökande havsnivån som en konsekvens av den 

globala uppvärmningen som inte alltid går hand i hand med kommunala planer om 

nybyggande vid vatten. 

Resultaten visar att hållbarhetsbegreppet, där det ska finnas ett helhetstänkande som ser 

till olika intressen, ibland kan hamna i konflikt med varandra. Frågor som att klimatsmarta 
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hus ska byggas i området där reningsverket finns, ska reningsverket i så fall stå kvar eller 

flyttas? Ska det flyttas, vad blir i så fall kostnaden för flytten jämfört med vad det skulle kosta 

att ha kvar reningsverket på sin ursprungliga plats om Vänerns ökande vattenstånd fortsätter 

att öka? Frågor som dessa med olika intressekonflikter ska alla samsas i ett 

hållbarhetsperspektiv.  

Ekonomin verkar vara en central aspekt, det är någonstans viktigt att det går att finna en 

ekonomisk vinning samtidigt som naturresurser bevaras och människor besöker trakten. 

Resultaten visar att kommunerna många gånger prioriterar satsningar inom energiområdet då 

det visat sig lönsamt ekonomiskt och miljömässigt. Biosfärkontoret menar dock att det inte 

går att prioritera något område, för skulle det prioriteras så skulle det inte längre vara hållbart. 

Biosfärkontoret är också måna om sin neutralitet som ideell förening och menar att de till 

skillnad från de lagstadgade områdena enligt Miljöbalken inte tar ställning till frågor i 

exempelvis vindkraftsärenden. Avslutningsvis nämner Biosfärkontoret Kinnekullebanan som 

huruvida dess elektrifiering är en splittrad fråga. Där står ingreppet i naturen som en 

utbyggnad av banan skulle kräva, kontra intresset av en utökad transporttillgänglighet för 

människorna i området men även för regionen som turistdestination. Jag har också genom 

egna platsobservationer i biosfärområdet, då jag färdats med Kinnekullebanan, sett dess 

betydelse för arbetspendlingen i området såväl som dess potential för turismen. Frågan 

återstår om hållbarheten verkligen kan bli hållbar? I den bästa av världar skulle nog många 

önska det, men som resultaten i studien visar är det många intressen som ställs mot varandra 

och i ett samhälle med ekonomisk lönsamhet och en strävan att marknadsföra området som 

turismdestination samtidigt som det ska göras attraktivare för de boende i området har jag 

svårt att se hur den typen av satsningar kan göras hållbara samtidigt som de ekologiska 

aspekterna också ska förbli kvar i sin naturliga form utan en mänsklig påverkan. 

 

 

6. Slutsatser 

 

I studien har klimatarbetet på lokal nivå belysts genom en internationell koppling som ett 

biosfärområde har. Det är tydligt att de generellt skrivna miljömålen och då miljömålet 

begränsad klimatpåverkan tolkas på olika sätt i olika kommuner trots att kommunerna gränsar 

till varandra och tillsammans utgör biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”. 

Resultaten visar vilken skillnad det kan bli i miljöarbetet utifrån en ganska vagt formulerad 

målbild och vilka effekter det kan få för den egna kommunen såväl som för biosfärområdet i 

stort. Studien kommer dock fram till att olikheter kan generera en samverkanspotential i en 

vilja att vilja lära av varandra, där kommunerna på egen hand börjat bistå varandra kring 

miljöledning som ett led i klimatarbetet. Samverkansformen påverkar inte bara kommunerna 

lokalt, som ett biosfärområde har de en naturlig koppling internationellt och skulle i framtiden 

kunna få ett större inflytande att forma den internationella agendan för biosfärområdens arbete 

globalt. Detta speciellt i biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” där 

biosfärkoordinatorn arbetar lokalt såväl som har en plats i den internationella styrelsen inom 

biosfärnätverket. 
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Studien lyfter fram nödvändigheten i att bilda sig gemensamma uppfattningar så att det talas i 

samma termer för att förståelsen för en gemensam strävan för en friskare miljö ska bli så 

tydlig som möjlig. Det kommer att generera ett effektivare framtida klimatarbete. Likaså är 

vikten av en god struktur i uppstartandet av miljö- och hållbarhetsarbetet en förutsättning för 

att det ska komma igång, bibehållas och utvecklas framåt.  

I arbetet för en friskare miljö ställs olika intressen mot varandra och en fråga som ständigt gör 

sig påmind är om det går att bedriva ett hållbart arbete utan att vissa intressen får förtur 

framför andra. Studien visar på intressekonflikter och prioriteringar och i slutändan kommer 

det ner till vad som har minst påverkan på miljön, vad som är ekonomiskt lönsamt, samtidigt 

som regionen ska kunna utvecklas. Aspekter som inte alltid är förenliga med varandra. 

Studien visar att prioriteringsarbetet är svårt, tillika också att förhålla sig till begreppet 

hållbarhet. Undersökningen kommer fram till att det är en region som verkligen försöker att 

arbeta efter att ovan nämnda aspekter alla ska gynnas, även om det många gånger är svårt rent 

praktiskt. 

Jag vill med studien lämna efter ett bidrag till framtida forskning inom området gällande 

klimatarbete på en lokal nivå och vad det kan få för effekter globalt. Då resultaten från studien 

visar hur svårt det kan vara att förhålla sig redan på det lokala planet till miljömål och 

intressekonflikter och hur mycket det finns att samverka kring gällande en strävan för en 

framtida friskare miljö, vill jag tro att ytterligare forskning inom området skulle gynna det 

lokala arbetet och i förlängningen klimatarbetet globalt sett. 

Avslutningsvis visar studien att det i slutändan inte spelar någon roll hur snyggt 

formulerade miljömålen är och hur välarbetade handlingsplanerna än må vara om det inte 

finns en vilja och ett engagemang bland människorna som ska sätta orden till handling. Om 

detta råder det inga tvivel gällande de intervjupersoner jag mött som bidragit till att denna 

studie blivit möjlig. Action must be taken by agents of flesh and blood, and this on several 

scales and levels (översatt: Handling måste bedrivas på flera nivåer, genom agenter av kött 

och blod) (Kazepov, 2005; Le Galès, 2002 genom Gustavsson et al. 2009, s. 71). 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Biosfärkontoret, Mariestad 2013-11-28 

Intervju med: Biosfärkoordinatorn och Projektledaren 

 

Del 1 

Historisk översikt 

- Ni blev 2010 upptagna som biosfärsområde av UNESCO, men förarbetet sträckte sig 

tillbaka under många år innan dess. Vad hade ni för mål i inledningsskedet? 

- Sveriges miljömål? 

- Hur påbörjade ni arbetet? Organisering? 

- Din roll? 

- Vad fanns det för förväntningar respektive hinder då? 

 

Arbetet idag 

- Hur har ni gått tillväga då ni prioriterat vilka åtgärder som ska göras? 

- Finns det något/några mål som varit viktigare för er? Detsamma gällande åtgärder?  

- Har miljömålen spelat in? 

- Av ert omfattande miljöarbete ligger mycket arbete bakom under lång tid, vad har det 

varit för förutsättningar och hinder under tidens gång för detta miljöarbete? Har det 

förändrats med tiden? 

- Ni har genomfört många projekt, är det något/några som inte gått att genomföra? 

Attityder 

- Attityder hos olika aktörer som på olika sätt varit kopplade till biosfärområdet?  

- Har ni stött på positiv respektive negativ respons, beroende på vilka aktörer som 

berörts?  

Framtiden 

- Följer ni upp era olika satsningar? Hur görs detta? 

- Får ni förfrågningar från andra intressenter som är i uppstartandet av sitt miljöarbete? 

- Genom att ta del av informationen på er hemsida syns flera satsningar, från ekoturism 

till seminarier om hållbarhet. Hur ser ni på framtidens miljö och hållbarhetsarbete 

inom Biosfärområdet Vänerskärgården och Kinnekulle? 

Del 2 

- Hur sker samverkan mellan det civila samhället, privata organisationer, offentliga 

myndigheter och de tre kommunerna? 

- Vilka mål har tagits fram? Handlingsplaner för praktiskt tillvägagångssätt? 

- Hur involveras allmänheten? 

Landskapsforum Väst, samverkan mellan aktörer 

Berätta gärna om den sammankomsten 

- Belyste ni miljömålen i någon form? 
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- Hade ni samma målbild? 

 

Stort tack för din medverkan. Vänliga hälsningar/ Hannah Stenberg Dean 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Lidköpings kommun, 2013-11-29 

Intervju med: Miljöstrategen 

   

Historisk översikt 

- När påbörjade Lidköpings kommun sitt arbete i strävan att nå uppställda miljömål? 

- Hur påbörjade ni arbetet? Organisering? Medel? Engagemang? 

- Din roll som miljöstrateg 

- Vad fanns det för förväntningar respektive hinder i uppstarten av miljöarbetet?  

 

Arbetet idag 

Översiktsplanering 

- Hur integreras miljömålen i översiktsplaneringen? 

- Prioritering? 

Miljömålen 

- Hur har ni gått tillväga för att översätta de nationella och regionala miljömålen för att 

passa in i er kommun? 

- Mål och åtgärdsförslag? 

 

- Hur har ni gått tillväga då ni prioriterat vilka åtgärder som ska göras? 

- Finns det något/några miljömål som varit viktigare för er? Detsamma gällande 

åtgärder?  

- Av ert omfattande miljöarbete ligger mycket arbete bakom under lång tid, vad har det 

varit för förutsättningar och hinder under tidens gång för detta miljöarbete? Har det 

förändrats med tiden? 

- Ni har genomfört många åtgärder, är det något/några åtgärder som inte gått att 

genomföra? 

Attityder 

- Attityder inom kommunen, dess verksamheter, kommuninvånarna, näringslivet 

respektive organisationer och andra aktörer? 

- Har ni stött på positiv respektive negativ respons, beroende på vilken av ovanstående 

kategorier som berörts?  

Framtiden 

- Ni följer upp ert miljöarbete i Lidköpings kommun. Hur fungerar dessa uppföljningar? 

- Får ni förfrågningar från andra intressenter som är i uppstartandet av sitt miljöarbete? 

- Genom att ta del av informationen på Lidköpings kommuns hemsida syns flera 

satsningar, bland annat tankning med biogas och nytt klimatsmart bostadsområde. Hur 

ser ni på framtidens miljöarbete inom Lidköpings kommun? 

Stort tack för din medverkan. Vänliga hälsningar/ Hannah Stenberg Dean  
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

Mariestads kommun, 2013-12-04 

Intervju med: Miljöstrategen 

 

Historisk översikt 

- När påbörjade Mariestads kommun sitt arbete i strävan att nå uppställda miljömål? 

- Hur påbörjade ni arbetet? Organisering? Medel? Engagemang? 

- Din roll som miljöstrateg 

- Vad fanns det för förväntningar respektive hinder i uppstarten av miljöarbetet?  

 

Arbetet idag 

Översiktsplanering 

- Hur integreras miljömålen i översiktsplaneringen? 

- Prioritering? 

Miljömålen 

- Hur har ni gått tillväga för att översätta de nationella och regionala miljömålen för att 

passa in i er kommun? 

- Mål och åtgärdsförslag? 

 

- Hur har ni gått tillväga då ni prioriterat vilka åtgärder som ska göras? 

- Finns det något/några miljömål som varit viktigare för er? Detsamma gällande 

åtgärder?  

- Vad har det varit för förutsättningar och hinder under tidens gång för ert miljöarbete? 

Har det förändrats med tiden? 

- Är det något/några åtgärder som inte gått att genomföra? 

Attityder 

- Attityder inom kommunen, dess verksamheter, kommuninvånarna, näringslivet 

respektive organisationer och andra aktörer? 

- Har ni stött på positiv respektive negativ respons, beroende på vilken av ovanstående 

kategorier som berörts?  

Framtiden 

- Följer ni upp ert miljöarbete i Mariestads kommun och i så fall hur fungerar dessa 

uppföljningar? 

- Får ni förfrågningar från andra intressenter som är i uppstartandet av sitt miljöarbete? 

- Genom att ta del av informationen på Mariestads kommuns hemsida syns olika 

miljösatsningar. Hur ser ni på framtidens miljöarbete inom Mariestads kommun? 

 

Stort tack för din medverkan. Vänliga hälsningar/ Hannah Stenberg Dean 
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Bilaga 4 

Intervjuguide  

Götene kommun, 2013-12-04 

Intervju med: Kommunutvecklaren 

 

Historisk översikt 

- När påbörjade Götene kommun sitt arbete i strävan att nå uppställda miljömål? 

- Hur påbörjade ni arbetet? Organisering? Medel? Engagemang? 

- Din roll som kommunutvecklare 

- Vad fanns det för förväntningar respektive hinder i uppstarten av miljöarbetet?  

Arbetet idag 

Översiktsplanering 

- Hur integreras/är det tänkt att miljömålen ska integreras, i översiktsplaneringen? 

- Prioritering? 

Miljömålen 

- Hur har ni gått tillväga för att översätta de nationella och regionala miljömålen för att 

passa in i er kommun? 

- Mål och åtgärdsförslag? 

 

- Hur har ni gått tillväga då ni prioriterat vilka åtgärder som ska göras? 

- Finns det något/några miljömål som varit viktigare för er? Detsamma gällande 

åtgärder?  

- Vad har det varit för förutsättningar och hinder under tidens gång för ert miljöarbete? 

Har det förändrats med tiden? 

- Är det något/några åtgärder som inte gått att genomföra? 

Attityder 

- Attityder inom kommunen, dess verksamheter, kommuninvånarna, näringslivet 

respektive organisationer och andra aktörer? 

- Har ni stött på positiv respektive negativ respons, beroende på vilken av ovanstående 

kategorier som berörts?  

Framtiden 

- Följer ni upp ert miljöarbete i Götene kommun och i så fall hur fungerar dessa 

uppföljningar? 

- Får ni förfrågningar från andra intressenter som är i uppstartandet av sitt miljöarbete? 

- Genom att ta del av informationen på Götene kommuns hemsida syns olika 

miljösatsningar. Hur ser ni på framtidens miljöarbete inom Götene kommun? 

 

Stort tack för din medverkan. Vänliga hälsningar/ Hannah Stenberg Dean 

 
 



 

52 

Bilaga 5 

Intervjuguide, min egen    

Lidköpings kommun, 2013-11-29 

Intervju med: Miljöstrategen 

 

Historisk översikt 

- När påbörjade Lidköpings kommun sitt arbete i strävan att nå uppställda miljömål? 

- Hur påbörjade ni arbetet? Organisering? Medel? Engagemang? 

- Samordning mellan olika avdelningar? 

- Var kommer medlen ifrån till miljösatsningarna? 

- Hur är medlen inom kommunen fördelade? 

- Din roll som miljöstrateg 

- Samordnar du olika avdelningar? 

- Din projektledarroll för klimatplanen 

- Kan du berätta lite kort om tidigare utbildning, har du arbetat med liknade frågor någon annan stans? 

- Vad fanns det för förväntningar respektive hinder i uppstarten av miljöarbetet?  

- Har utvecklingen till stor del berott på enskilda individers engagemang (eller motstånd) eller om 

förklaringen finns i organisationen/strukturen, eller i hur kommunen ser ut (näringar, landskap). 

 

Arbetet idag 

Översiktsplanering 

- Hur integreras miljömålen i översiktsplaneringen? 

- Prioritering? 

 

Miljömålen 

- Hur har ni gått tillväga för att översätta de nationella och regionala miljömålen för att 

passa in i er kommun? 

- Mål och åtgärdsförslag? 

- Exempelvis: Åtgärder som ni tagit fram utifrån en målbild, eller tvärt om startat med åtgärdsförslag och 

sedan passat in dem efter målen? 

- Hur har ni gått tillväga då ni prioriterat vilka åtgärder som ska göras? 

- Finns det något/några miljömål som varit viktigare för er? Detsamma gällande 

åtgärder?  

- Av ert omfattande miljöarbete ligger mycket arbete bakom under lång tid, vad har det 

varit för förutsättningar och hinder under tidens gång för detta miljöarbete? 

- Har det förändrats med tiden? 

- Ni har genomfört många åtgärder, är det något/några åtgärder som inte gått att 

genomföra? 

 

Attityder 

- Attityder inom kommunen, dess verksamheter, kommuninvånarna, näringslivet 

respektive organisationer och andra aktörer? 
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- Har ni stött på positiv respektive negativ respons, beroende på vilken av ovanstående 

kategorier som berörts?  

 

Framtiden 

- Ni följer upp ert miljöarbete i Lidköpings kommun. Hur fungerar dessa uppföljningar? 

- Får ni förfrågningar från andra intressenter som är i uppstartandet av sitt miljöarbete? 

- Genom att ta del av informationen på Lidköpings kommuns hemsida syns flera 

satsningar, bland annat tankning med biogas och nytt klimatsmart bostadsområde. Hur 

ser ni på framtidens miljöarbete inom Lidköpings kommun? 

- Har det varit ett sätt att dra till sig inflyttade, göra kommunen mer attraktiv som boplats? 

 

Stort tack för att du tog dig tid. 

Vänliga hälsningar/ Hannah Stenberg Dean 
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Bilaga 6 

Intervjuguide, min egen 

Mariestads kommun, 2013-12-04 

Intervju med: Miljöstrategen 

 

Historisk översikt 

- När påbörjade Mariestads kommun sitt arbete i strävan att nå uppställda miljömål? 

- Hur påbörjade ni arbetet? Organisering? Medel? Engagemang? 

- Samordning mellan olika avdelningar? 

- Var kommer medlen ifrån till miljösatsningarna? 

- Hur är medlen inom kommunen fördelade? 

- Din roll som miljöstrateg 

- Samordnar du olika avdelningar? 

- Kan du berätta lite kort om tidigare utbildning, har du arbetat med liknade frågor någon annan stans? 

- Vad fanns det för förväntningar respektive hinder i uppstarten av miljöarbetet?  

- Har utvecklingen till stor del berott på enskilda individers engagemang (eller motstånd) eller om 

förklaringen finns i organisationen/strukturen, eller i hur kommunen ser ut (näringar, landskap). 

 

Arbetet idag 

Översiktsplanering 

- Hur integreras miljömålen i översiktsplaneringen? 

- Prioritering? 

Miljömålen 

- Hur har ni gått tillväga för att översätta de nationella och regionala miljömålen för att 

passa in i er kommun? 

- Mål och åtgärdsförslag? 

- Exempelvis: Åtgärder som ni tagit fram utifrån en målbild, eller tvärt om startat med åtgärdsförslag och 

sedan passat in dem efter målen? 

- Hur har ni gått tillväga då ni prioriterat vilka åtgärder som ska göras? 

- Finns det något/några miljömål som varit viktigare för er? Detsamma gällande 

åtgärder?  

- Av ert omfattande miljöarbete ligger mycket arbete bakom under lång tid, vad har det 

varit för förutsättningar och hinder under tidens gång för detta miljöarbete? 

- Har det förändrats med tiden? 

- Ni har genomfört många åtgärder, är det något/några åtgärder som inte gått att 

genomföra? 

Attityder 

- Attityder inom kommunen, dess verksamheter, kommuninvånarna, näringslivet 

respektive organisationer och andra aktörer? 

- Har ni stött på positiv respektive negativ respons, beroende på vilken av ovanstående 

kategorier som berörts?  
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Framtiden 

- Följer ni upp ert arbete i Mariestads kommun och i så fall hur fungerar dessa 

uppföljningar? 

- Får ni förfrågningar från andra intressenter som är i uppstartandet av sitt miljöarbete? 

- Genom att ta del av informationen på Mariestads kommuns hemsida syns olika 

miljösatsningar. Hur ser ni på framtidens miljöarbete inom Mariestads kommun? 

- Har det varit ett sätt att dra till sig inflyttade, göra kommunen mer attraktiv som boplats? 

Stort tack för att du tog dig tid. 

Vänliga hälsningar/ Hannah Stenberg Dean 
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Bilaga 7 

Intervjuguide, min egen 

Götene kommun, 2013-12-04 

Intervju med: Kommunutvecklaren 

 

Historisk översikt 

- När påbörjade/påbörjar Götene kommun sitt arbete i strävan att nå uppställda 

miljömål? 

- Hur påbörjade/tänker ni påbörja arbetet? Organisering? Medel? Engagemang? 

- Samordning mellan olika avdelningar? 

- Var kommer medlen ifrån till miljösatsningarna? 

- Hur är medlen inom kommunen fördelade? 

- Din roll som kommunutvecklare 

- Samordnar du olika avdelningar? 

- Kan du berätta lite kort om tidigare utbildning, har du arbetat med liknade frågor någon annan stans? 

- Vad fanns/finns det för förväntningar respektive hinder i uppstarten av miljöarbetet?  

- Har utvecklingen till stor del berott på enskilda individers engagemang (eller motstånd) eller om 

förklaringen finns i organisationen/strukturen, eller i hur kommunen ser ut (näringar, landskap). 

 

Arbetet idag 

Översiktsplanering 

- Hur integreras miljömålen i översiktsplaneringen? 

- Prioritering? 

Miljömålen 

- Hur har ni gått tillväga för att översätta de nationella och regionala miljömålen för att 

passa in i er kommun? Om det gjorts? 

- Mål och åtgärdsförslag? 

- Exempelvis: Åtgärder som ni tagit fram utifrån en målbild, eller tvärt om startat med åtgärdsförslag och 

sedan passat in dem efter målen? 

- Hur har ni gått tillväga då ni prioriterat vilka åtgärder som ska göras? 

- Finns det något/några miljömål som varit viktigare för er? Detsamma gällande 

åtgärder?  

- Vad har det varit för förutsättningar och hinder under tidens gång för detta 

miljöarbete? 

- Har det förändrats med tiden? 

- Ni har genomfört/tänker genomföra åtgärder, är det något/några åtgärder som inte gått 

att genomföra? Tror ni inte kommer gå att genomföra? 

Attityder 

- Attityder inom kommunen, dess verksamheter, kommuninvånarna, näringslivet 

respektive organisationer och andra aktörer? 
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- Har ni stött på positiv respektive negativ respons, beroende på vilken av ovanstående 

kategorier som berörts?  

Framtiden 

- Följer ni upp ert arbete i Götene kommun och i så fall hur fungerar dessa 

uppföljningar? 

- Får ni förfrågningar från andra intressenter som är i uppstartandet av sitt miljöarbete? 

- Genom att ta del av informationen på Götene kommuns hemsida syns olika 

miljösatsningar. Hur ser ni på framtidens miljöarbete inom Götene kommun? 

- Har det varit ett sätt att dra till sig inflyttade, göra kommunen mer attraktiv som boplats? 

 

Stort tack för att du tog dig tid. 

Vänliga hälsningar/ Hannah Stenberg Dean 
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