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Sammanfattning  

Grunden till uppsatsen är Sveriges klimatpolitiska ramverk där följande mål satts upp: “senast 

år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter 

uppnå negativa utsläpp.” (Naturvårdsverket 2019b). Landsbygden är i fokus och relationen 

mellan stad respektive land beskrivs liksom attityder och beteenden kopplat till klimatfrågan. 

Uppsatsen berör därigenom historiska beslut, ojämlikheter och maktpositioner som ligger till 

grund för de förutsättningar som landsbygden har idag. Intervjuer med landsbygdskommuner 

har gjorts vilket syftar till att kunna studera möjligheter och hinder för landsbygden att bli 

fossilfri till senast år 2045. Genom en kvalitativ innehållsanalys lyfts för- och nackdelar inom 

sju teman som påverkar förutsättningar och därmed också möjligheter och hinder i 

landsbygdskommuner arbete i målet. För att kunna diskutera ämnet djupare beskrivs teorierna 

path dependency, ekologisk modernisering, risksamhället, politisk ekologi samt 

centrum/periferi-teorin. Uppsatsen diskuterar bland annat hur samarbete kan påverkas genom 

maktrelationer liksom förklarar hur landsbygden befinner sig i en inlåsning på grund av tidigare 

beslut som samhället har tagit. Beslut som lett till hinder i nuvarande och framtida arbete. Det 

belyses även hur viktigt det är med ett personligt engagemang när landsbygdskommunerna ska 

ta sig an klimatfrågan. 

 

Nyckelord: risksamhälle, stad-land-relation, makt, stigberoende, inlåningar    
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Abstract  

The essay is based on Sweden's climate policy framework where the following goals have been 

set: "by 2045, Sweden will have net zero carbon dioxide emission, in order to achieve negative 

emissions thereafter." (Naturvårdsverket 2019b). The countryside is the focus of the essay, 

where the relationship between city and countryside is described as well as attitudes and 

behaviors linked to climate change. The essay refers to historical decisions, inequalities and 

power, factors that shaped the rural areas and their conditions to work with climate mitigation 

and adaptation. Interviews with rural municipalities have been conducted, which aims to study 

the possibilities and barriers for the countryside to become fossil-free by the year 2045. A 

qualitative content analysis highlights the pros and cons of seven themes that affect the 

conditions both opportunities and obstacles in rural municipalities work to reach the target. To 

be able to discuss the topic more deeply, following theories are described; path dependency, 

ecological modernization, the risk society, political ecology and the center-/periphery theory. 

The essay discusses how cooperation can be affected by power and explains how the 

countryside is in lock-ups depending on historical decisions, which leads to obstacles in current 

and future work. It is also highlighted how important it is with a personal commitment when 

the rural municipalities work with climate mitigation and adaptation. 

 

Keywords: risk society, city-country relationship, power, path dependency, lock-ups 
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1 Inledning  

Människan har en stor påverkan på klimatet vilket har lett till att jordens medeltemperatur stiger 

(Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] 2015; Bernes 2016; 

Naturvårdsverket 2002). Utsläpp av växthusgaser är den största orsaken till ökningen (SMHI 

2015; Naturvårdsverket 2002). Det handlar om utsläpp av bland annat koldioxid, metan, 

dikväveoxid och ozon, ämnen som tilltagit sedan industrialismens start (SMHI 2015). 

Regeringen beskriver att om utsläppen inte minskar ökar risken för allvarliga och oåterkalleliga 

effekter för människor, djur och ekosystem (Proposition 2016/17:146). Det finns dessutom risk 

för tröskeleffekter, det vill säga självförstärkande effekter som kan öka även om människan 

minskar utsläppen (Steffen m.fl. 2018). Klimatmildrande åtgärder är något som tillämpas för 

att minska klimatpåverkan genom att undvika att bidra till utsläpp, ett exempel är tågtransporter 

som väljs framför flygtransporter (Naturvårdsverket 2020). Även om klimatmildrande åtgärder 

tillämpas får världen räkna med klimateffekter och risker kopplat till dem (Bernes 2016). Hur, 

var och när dessa sker finns dock ingen säkerhet i, även om scenarier och prognoser (begrepp 

som beskrivs under framtidsforskning) finns (Bernes 2016). Definitionen av risk är varierande 

men grunden är; sannolikheten för att en oönskad händelse inträffar (Lidskog m.fl. 1997). Att 

förebygga risk innebär att ett orsak-verkan-samband existerar och att det kan påverkas av 

människan (Lidskog m.fl. 1997). För att försöka anpassa samhällen till det förändrade klimatet 

görs så kallade klimatanpassningar (SMHI 2019). Det handlar om att rusta samhällen inför 

exempelvis stigande havsnivåer som kan leda till översvämning, längre perioder av torka som 

kan leda till fler bränder osv. Genom klimatanpassning kan alltså bland annat skador 

förebyggas, kostnader undvikas och lidande för människor respektive djur mildras. Allt detta 

för att minska riskerna kopplat till ett förändrat klimat, men också för att ta tillvara på nya 

möjligheter (SMHI 2019).    

1.1 Bakgrund   

1.1.1 Målet med fossilfritt till år 2045  

I Sveriges klimatpolitiska ramverk framgår att EU-länderna är överens om att utsläpp av 

koldioxid och andra växthusgaser måste minska (Proposition 2016/17:16). I strävan mot 

minskade utsläpp av växthusgaser finns olika mål. Det svenska miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan definieras; “Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
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påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.” (Naturvårdsverket 2019a). Ett annat mål antogs år 

2017 med det klimatpolitiska ramverket, här ingår utöver klimatmålet, ett klimatpolitiskt råd 

och en klimatlag (Naturvårdsverket 2019b). Lagen (SFS 2017:720) kräver att regeringen ska 

bedriva en klimatpolitik som bland annat ska “förhindra farliga störningar i klimatsystemet” 

(SFS 2017:720, 1§, punkt 1) och “minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och 

att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga 

effekter” (SFS 2017:720, 1§, punkt 3). Målet som satts upp, är det som också kallas det 

långsiktiga målet och innebär att “senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.” (Naturvårdsverket 

2019b). Utifrån dagens förutsättningar och styrmedel har Naturvårdsverket genom scenario 

beräknat att målet inte kommer nås till år 2045 utan att det fortfarande då återstår 31–36 

miljoner ton växthusgaser som behöver minskas (Naturvårdsverket 2019b). Regeringen siktar 

på en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi för att minska utsläppen, istället för den 

linjära ekonomi som finns idag (SOU 2017:22). Cirkulär ekonomi innefattar en effektivare 

användning av naturresurser som också leder till minskade kostnader. Ett exempel är bilpooler 

där bilen då kan utnyttjas i större omfattning vilket kan resultera i ett minskat behov av 

parkeringsplatser liksom en minskning av nyproduktionen av bilar (SOU 2017:22). Denna form 

av ekonomisk strategi går också under namnen grön tillväxt, grön ekonomi och ekologisk 

modernisering (Hagbert m.fl. 2018). Naturvårdsverket (2019c) konstaterar att om målet ska nås 

krävs genomgripande förändringar av samhället där styrningen behöver förbättras. 

Förändringen behöver ske snabbt liksom att samhällets alla delar deltar (Naturvårdsverket 

2019c). Kommuner ses som nyckelaktörer i arbetet för att minska utsläppen av koldioxid och 

andra växthusgaser (Storbjörk m.fl. 2019).     

1.1.2 Kommuners förutsättningar påverkar arbetet med målet 

Sverige är uppdelat i olika kommuntyper; från storstad till gles landsbygd (Jordbruksverket 

2019).  De definitioner som finns bygger ofta på hur gles eller tät en struktur är (Länsstyrelserna 

u.å.). Myndigheter och organisationer definierar och indelar kommuner olika, framför allt finns 

olikheter i definitionen av landsbygdskommuner (Jordbruksverket 2019; Tillväxtverket 2019; 

Sveriges kommuner och regioner [SKL] 2019). Anledningen till att det inte finns en enhetlig 

definition av landsbygdskommunen beror på variationerna i landsbygden (Länsstyrelserna 

u.å.). Landsbygden har olika förutsättningar som innebär stora sociala, ekonomiska och 

miljömässiga skillnader (Länsstyrelserna u.å.). Längre avstånd och sämre tillgänglighet 

påverkar nästintill all mänsklig aktivitet, sociala relationer, näringsliv med mera (Formas 2006). 
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Så i praktiken är förutsättningar, behov och utbud inte detsamma för alla (Hansen 2008; Formas 

2006), även om krav kan vara lika som exempelvis invånares rätt till samma grundläggande 

välfärdsutbud (Hansen 2008). Landsbygdens behov av transport är också en skillnad som finns 

jämfört med staden (Naturvårdsverket 2008). Landsbygden har också en högre ekonomisk 

sårbarhet (Hansen 2008) vilket kan ha betydelse för kommuners omställningsförmåga och 

utvecklingskraft (Tillväxtverket 2016) så även i strävan mot ett fossilfritt Sverige.  

1.1.3 Val av väg har betydelse 

Det finns flera vägar i samhällsutvecklingen, vissa blir dominerande och vissa alternativa 

(Leach m.fl. 2010). Vägar formas efter olika beslut som tas. Valen och vägarna gynnar liksom 

missgynnar olika mål. Detta påverkar då även risker och grupper i samhället (Leach m.fl. 2010). 

Ett exempel är hur vägar kan leda till minskad sårbarhet och ökad kapacitet i ett område genom 

att klimatanpassningsåtgärder anpassas till de geografiska, sociala, ekonomiska och politiska 

skillnader som finns i just det området (European Environment Agency [EEA] 2013; Pelling 

2011). Beslut och val som tas kan leda till hinder och inlåsningar i nuvarande system vilket kan 

resultera i att miljömål inte nås (Hagbert m.fl. 2018). Ett exempel på detta är järnvägarna som 

byggdes på 1800-talet som senare i historien blev omoderna i takt med att bilen blev allt 

vanligare (och då gynnades genom finansiella medel) (Lambert 2018). Järnvägar som 

missgynnades och lades ned skulle idag kunnat användas i målet mot fossilfrihet (Lambert 

2018). Utöver inlåsningar kan val även leda till tankemässiga begränsningar som påverkar 

synen av vad som är möjligt eller ej (Hagbert m.fl. 2018) för många gånger syns inte ens de 

alternativa vägarna (Leach m.fl. 2010). Vem som är ansvarig för ett problem och vem som har 

befogenhet att hantera det har betydelse för vilken väg som väljs då de dominerande vägarna 

ofta handlar att upprätthålla maktpositioner (Leach m.fl. 2010). Detta leder till att många vägar 

också är självförstärkande och på så vis även maktförstärkande. De beslut som tas och vägar 

som väljs beror i stor utsträckning på politisk styrning och bakomliggande faktorer som makt 

samt institutionella processer (Leach m.fl. 2010). För att uppnå mål inom dagens klimatarbete 

behöver strukturer och normer som präglar utvecklingen granskas, då dessa kan skapa hinder 

för förändring (Hagbert m.fl. 2018). 

Utöver faktorn makt som ligger till grund för beslut och vägval finns också teorin path 

dependency (stigberoende), som menar att tidigare händelser och beslut påverkar nuvarande 

beslut och framtida arbetssätt (Uusitalo & Lavikka 2020). Teorin pekar på hur tidigare beslut 

begränsar framtida val och minskar flexibiliteten inför framtiden vilket gör det svårt att 
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genomföra förändringar (Uusitalo & Lavikka 2020). Förändringar som nu behöver ske snabbt 

om målet med fossilfrihet ska nås till senast år 2045 och som dessutom berör alla delar av 

samhället (Naturvårdsverket 2019c). 

1.2 Syfte och frågeställning  

Om målet med ett fossilfritt Sverige ska nås till senast år 2045 behövs förändring och att hela 

samhället deltar (Naturvårdsverket 2019c). Kommuner ses som nyckelaktörer i arbetet för att 

minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser (Storbjörk m.fl. 2019). 

Landsbygdskommuner har andra förutsättningar och behov än staden och är därför särskilt 

intressant att studera. Genom intervjuer med landsbygdskommuner är syftet att undersöka 

landsbygdskommuners möjligheter och hinder för att nå målet med fossilfrihet. Vägval och 

tidigare beslut har en avgörande roll för nuvarande och framtida arbete (Uusitalo & Lavikka 

2020). Syftet är därför också att visa på hur vissa vägar lagt grunden och kan tänkas påverkar 

förutsättningar och därmed möjlighet samt hinder för landsbygdens framtida arbete. Detta 

kopplar till kommuners klimatarbete men också till riskhantering då vägval gynnar liksom 

missgynnar olika mål, risker och grupper i samhället (Leach m.fl. 2010). En avgränsning görs 

då alla vägar inte kan behandlas i uppsatsen men genom teorier kommer några att synliggöras. 

Detta för att visa hur historiska beslut, ojämlikhet och maktpositioner påverkar klimatarbetet. 

Genom urvalet av kommuner sker också en avgränsning. Detta nämns i 3.1.2 Urval. 

Utifrån syftet kommer uppsatsen söka svar på följande fråga: 

Vilka möjligheter och hinder finns för landsbygdskommuner att nå målet fossilfritt Sverige till 

senast år 2045? 

1.3 Uppsatsens struktur  

Ämnets bakgrund, syfte och frågeställning har presenterats ovan. Tidigare forskning och 

teoretiskt ramverk kommer tas upp härnäst. Här berörs ämnen som makt och konflikter mellan 

stad respektive land liksom hur klimatarbetet ser ut kopplat till attitydfrågor. Även beslut och 

betydelsen av vägval tas upp. Framtidsforskning som är aktuellt för beslut av val berörs liksom 

faktorer som påverkar landsbygdskommuners arbete i strävan mot målet fossilfrihet som bland 

annat Naturvårdsverket konstaterat. Aktuella teorier är path dependency, ekologisk 

modernisering, risksamhället, politisk ekologi och centrum/periferi-teorin. Efter detta 

presenteras valda metoder (intervjuer med landsbygdskommuner och kvalitativ 
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innehållsanalys) och material, därefter resultatet från intervjuerna. Uppsatsen avslutas med en 

resultatdiskussion, metoddiskussion och till sist en slutsats.     
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2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

2.1 Makt och konflikter 

Här berörs ämnet makt och maktförhållanden i olika former. Som nämnt påverkas beslut och 

val (som formar vägen av utvecklingen) av bland annat makt (Leach m.fl. 2010). 

Maktförhållanden kan hittas i alla relationer (Kaijser & Kronsell 2014) och tar uttryck genom 

ojämlikhet vilket skapas genom inkluderande och exkluderande av människor (De los Reyes & 

Mulinari 2005; Kaijser & Kronsell 2014). Egenskaper som kan kopplas till ekonomisk status, 

geografiskt läge, ålder m.m. är faktorer som ligger till grund för inkluderande och exkluderande 

(Kaijser & Kronsell 2014). Detta gör att maktövertag kan ta form, fortskrida men också 

förändras (Kaijser & Kronsell 2014). Kategoriseringar som sker på grund av faktorerna ska inte 

ses som fasta utan föränderliga med hänsyn till exempelvis historiska sammanhang (Kaijser & 

Kronsell 2014). Det finns också självförstärkande processer och situationer till exempel kan 

ojämlikheter var accepterade normer i samhället, underordnade grupper kan sträva efter vad 

överordnade har osv. (De los Reyes & Mulinari 2005). Ojämlikheter som uppstår på grund av 

egenskaperna och som utgör grunden till maktrelationer kallas intersektionalitet (De los Reyes 

u.å.) och hör ihop med politisk ekologi som också behandlar maktfrågor (Jönsson & Andersson 

2017), något som uppsatsen senare återkommer till. Effekter som kan uppstå på grund av 

intersektionalitet är bland annat hur klimatförändringar förstås och behandlas (Kaijser & 

Kronsell 2014). Det påverkar alternativa vägar respektive kunskap (Kaijser & Kronsell 2014) 

då institutioners makt många gånger leder till universella och generella lösningar som inte 

tillåter alternativ, där de till och med görs osynliga (Leach m.fl. 2010).  

2.1.1 Landsbygden vs. Staden   

För ca 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden och 10 procent i 

staden (Statistiska centralbyrån [SCB] 2015). Idag bor ca 15 procent på landsbygden och ca 85 

procent i staden (SCB 2015). Den starka urbaniseringen har skapat avgörande skilda villkor för 

stad- respektive landsbygdskommuner (Mörk m.fl. 2019). Som nämnt finns olika sociala, 

ekonomiska och miljömässiga skillnader mellan områdena (Länsstyrelserna u.å.) men 

välfärdsutbudet ska vara detsamma över allt (Hansen 2008). De skilda villkoren är något som 

lett till konflikter mellan stad och land. Tidigare forskning nedan visar exempel på denna 

relation.   
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För att skapa en attraktiv landsbygd finns landsbygdsprogrammet där målet är att utveckla 

lantbruk och landsbygd med EU:s strategi gällande hållbar tillväxt för alla som grund 

(Jordbruksverket 2020). Tillväxtverket (2014) beskriver hur staden är viktigt för landsbygdens 

utveckling men också hur utbytet av varor, tjänster och resurser mellan landsbygden och staden 

har betydelse. Begreppet landskapsutveckling är något som Myrdal (2008) diskuterar. Här görs 

en jämförelse mellan begreppet landsbygdsutveckling och begreppet utvecklingsländer. 

Landsbygden ska hjälpas. Utveckling klingar dock positivt och innebörden av ordet är att 

förändring ska ske i en riktning eller att förändring som innebär en utvidgning och ökad 

komplexitet ska ske. Myrdal menar här att betydelsen av utveckling skapar problem då det 

endast ger en alternativ väg (Myrdal 2008).  

Hagbert m.fl. (2018) beskriver att det finns en urban norm där den urbana livsstilen prioriteras. 

Rönnblom (2014) nämner ett begrepp; urbant tolkningsföreträde, som har flera betydelser. Det 

innebära bland annat att de resurser som ses som gemensamma för samhället, får staden mer av 

än landsbygden. Det kan också innebära att landsbygden ses ha mer behov av stöd och är inte 

den plats där framtida investeringar sker. Staden ses som framtiden medan landsbygden ses mer 

problematisk. Allt detta handlar enligt Rönnblom (2014) om maktrelationer och synen varierar 

med sammanhanget.  

2.1.2 Klimatfrågan i kommuner 

Kaijser och Kronsell (2014) beskriver att ojämlikhet och maktrelationer inte bara finns mellan 

människor, utan även mellan människor och andra arter. Att miljöfrågor och klimatarbete får 

stå tillbaka för andra prioriteringar märks bland annat inom det kommunala arbetet. Storbjörk 

m.fl. (2017) beskriver hur kommuner väljer vattennära boende i områden med 

översvämningsrisk och bortser från försiktighetsprincipen, liksom att klimatmildrande åtgärder 

som att energieffektivisera byggnader går före åtgärder som utmanar invanda livsstilar. Här 

poängteras också att lösningar som ifrågasätter bilen som norm blir särskilt utmanande 

(Storbjörk m.fl. 2017). Gullström (2008) beskriver att klimatmildrande åtgärder som kräver 

livsstilsbyten kan vara svårt att genomföra då det redan finns inbyggda mekanismer i samhället, 

som just infrastrukturen där bland annat mataffärens placering får betydelse för transportval. 

Myrdal (2008) beskriver att många människor hoppas på ny teknik eller att marknaden ska 

minska klimathotet och detta för att människor då kommer att besparas från stora 

livsomställningar. Tilltron till teknik och marknad som lösning baseras på historiska händelser 

där dessa har lett till omställningar (Myrdal 2008). Till exempel var färsk mat inte vanligt 
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förekommande förr men idag en självklarhet, detta beror på teknisk utveckling (Robbins 2012). 

Transportsektorn har inte genomgått några större omställningar som kräver energibesparingar 

och därmed kan tilltron till tekniken vara ännu högre (Myrdal 2008). I det hela har alltså 

kommuners planering och beslut stor betydelse då planer kan användas som verktyg, men också 

låsa kommuner och framtida utveckling till en ohållbar väg med ökad sårbarhet och fortsatt hög 

klimatpåverkan (Storbjörk m.fl. 2017).  

Faktorer som påverkar vilken plats klimatarbetet får ta i det kommunala arbetet omdiskuteras 

av flera. Mattsson (2011) beskriver vikten av kommunens självbild och inställning, att detta 

ligger till grund för hur kommunens utveckling gynnas eller missgynnas. Goldmann och 

Larsson (2017) ger en mer konkret beskrivning och påtalar fyra faktorer som påverkar 

kommuners klimatarbete; (1.) Politisk färg påverkar hur kommunen arbetar med miljöfrågor då 

vissa konstellationer låter miljön prioriteras högre än andra. (2.) Hur starkt kommunstyret är 

påverkar, det vill säga om styrande partier har egen majoritet eller inte. (3.) Kommunstorlek, 

räknat till antalet invånare, påverkar miljöarbetet, där större kommuner anses ha bättre 

förutsättningar än mindre. (4.) Lokala eldsjälar påverkar också klimatarbetet. Till exempel är 

personligt engagemang från politiker och tjänstemän avgörande i det lokala klimatarbetets 

utveckling (Goldmann & Larsson 2017). Nilsson och Martinsson (2012) har genomfört en 

liknande studie som Goldmann och Larsson men tittat på socio-ekonomiska egenskaper kopplat 

till hur miljöfrågor värderas. Faktorer som kön och ålder innebär ingen större skillnad för hur 

miljöfrågor värderas medan faktorer som politiskt intresse och utbildningsnivå har starkare 

koppling till hur miljöfrågor värderas. Högutbildade värderar generellt miljöfrågor högre än till 

exempel lågutbildade (Nilsson & Martinsson 2012).        

2.1.3 Beteenden och konfliktlösning   

I klimatarbetet kan konflikter uppstå bland annat för att det finns olika värderingar kring miljö 

och klimat, något som nämnts ovan. Det här kan leda till olika ställningstaganden och 

beteenden. Begreppet NIMBY, som står för Not In My BackYard (inte på min bakgård), beskrev 

till en början reaktionen som människor och lokalsamhällen uttryckte mot miljöfarliga 

anläggningar och liknande som placerades i området, något lokalbefolkningen inte vill ha 

(Massa 2019). Begreppet har utvecklats och delvis fått en negativ betydelse då det kan innebära 

medborgarmotsättningar som drivs av ett egenintresse (Massan 2019). Egenintresse innebär ett 

intresse av att något genomförs då denne gynnas av genomförandet (Egenintresse u.å.). NIMBY 

har även lett till ytterligare begrepp som BANANA som står för Building Absolutely Nothing 
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Anywhere Near Anyone (bygger absolut ingenting någonstans nära någon) (Massa 2019). 

Massa (2019) beskriver hur det kan leda till problem och förseningar som drivs av egenintresse. 

Beteendet kan även uppstå då det finns en ojämn fördelning av fördelar och kostnader mellan 

lokalbefolkning och aktören som vill anlägga. Det kan då handla om kostnader som 

människohälsa, miljömässig förstörelse eller etiska förfall för lokalsamhället och där fördelarna 

gynnar till exempel ett annat område eller ett avlägset företag (Massa 2019; Mattsson 2011). 

Detta talar även Svensson1 om och nämner ordet extrationsekonomi; där naturresurser utvinns 

på en plats och utnyttjas av en annan part på en annan plats. Detta påverkar tillit och kan leda 

till misstro till beslutsfattare vilket också kan påverka framtida utveckling (Mattsson 2011). 

Bakom NIMBY-beteendet finns ofta rädslor för exempelvis att den sociala statusen minskar, 

att fastighetsvärdet minskar eller att hälsorisken respektive säkerhetsrisken ökar (Massa 2019). 

Massa (2019) förklarar att den traditionella hanteringen av konflikter när det gäller anläggning 

på geografiska platser, är att anläggaren tar beslut och efter beslut meddelas lokalbefolkningen 

och sedan försvaras detta beslut mot eventuella protester. Detta kallas då Decide-Announce-

Defend (bestämma-annonsera-förklara), men är inget som bör förespråkas. Det finns andra 

alternativ att lösa konflikter. Massa (2019) nämner bland annat medling, där en tredje part deltar 

och medlar mellan de som inte är överens. En annan lösning är att någon form av kompensation 

utdelas till lokalbefolkningen men detta kan beroende på vilket område det är innebära 

olikheter. Till exempel ett område där människor har lägre utbildning och inkomst, blir 

kompensationen ofta låg. Det kan också vara svårt för dessa människor att stå upp för sina 

rättigheter då de troligen inte har så mycket makt vilket då leder till en orättvisa. Massa (2019) 

beskriver betydelsen av att involvera lokalbefolkningen i ett tidigt skede 

(medborgardeltagande) för att vinna stöd och förtroende samt att synliggöra de positiva 

aspekterna med projektet. Det är även viktigt att kommunicera med lokalbefolkningen för att 

få uppfattningen om var allmänheten står i frågan (Massa 2019). Dock spelar olika status och 

makt en roll för vem som hörs (Hedlund & Johansson 2007).  

2.2 Att förutse vägar  

Som nämnts tidigare finns det alternativa vägar som inte får ta plats (Kaijser & Kronsell 2014). 

Historiska händelser kan ha stor betydelse då samhället formas efter dessa (Robbins 2012). Det 

påverkar utvecklingen och framtiden då lösningar och åtgärder som har implementerats liksom 

 
1   Eva Svensson, professor i miljövetenskap, Karlstad universitet. Dilemman. Miljö, risk och hållbar 

utveckling, föreläsning 9 april 2019. 
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kommer implementeras kan ge inlåsningar i framtida beslut (Leach m.fl. 2010). Beslut kan 

också leda till att mål uppfylls inom ett område men inte inom ett annat (Rocha m.fl 2018). Det 

finns alltså dominoeffekter och dold feedback som uppstår vid beslut (Rocha m.fl 2018). Ett 

exempel är hur rikare länders efterfrågan på biobränsle konkurrerar med matproduktion i 

fattigare länder (Harding & Peduzzi 2012). Biobränsleproduktionen kan påverka miljö och 

människors välbefinnande då många energigrödor har ett högre vattenbehov, samtidigt som det 

minskar den fossila användningen i andra länder (Harding & Peduzzi 2012). Det finns också 

exempel där prognoser som visar att biltrafiken ökar vilket då gör det samhällsekonomiskt 

lönsamt att genomföra väginvesteringar, samtidigt som ökad kapacitet, som det då innebär, 

leder till ökad attraktivitet att resa med det trafikslaget (Klimatpolitiska rådet 2019). Det leder 

alltså till ännu mer trafik. Begreppet prognoser som nämns här ingår i det som kallas 

framtidsforskning, vilket ofta utgör grunden till beslut. Som beskrivits tidigare formar besluten 

vägar som påverkar möjligheter och hinder i nutida och framtida arbete.   

2.2.1 Framtidsforskning 

“Att förutsäga framtiden är nästan omöjligt, mycket ansvarsfullt och absolut nödvändigt.” 

(Myrdal 2008, s.38) beskriver Janken Myrdal, professor i agrarhistoria. Framtidsforskning eller 

framtidsstudier är forskning om framtiden som bygger på det som skett eller det som sker just 

nu (Myrdal 2007). Forskningen kan genomföras med flera olika metoder ett exempel som de 

flesta känner till är scenario (Myrdal 2007). En annan metod är till exempel delfimetoden som 

bygger på att experter, ungdomar eller makthavare intervjuas. Ungdom ses i det här fallet som 

framtiden och makthavare bestämmer om framtiden. Alla metoder har för- och nackdelar 

(Myrdal 2007). Exempelvis ju mer konkret en förutsägelse om framtiden är desto högre risk att 

den är fel (Myrdal 2007). Det finns också metoder inom det som kallas backcasting. Detta är 

främst ett hjälpmedel för människor att ta bättre beslut inför framtiden och kopplas flera gånger 

till hur hållbara städer ska utvecklas (Bibri 2018). Backcasting kan också användas i sträva efter 

att utmana nuvarande system och påverka framtiden. Denna metod kan agera verktyg till att 

undersöka och förtydliga framtidsscenarier. Framtidsstudier används främst för att förtydliga 

osäkerheter så att de kan hanteras (inte minskas). Bibri beskriver tre olika kategorier av 

framtidsstudier där den första innebär att möjliga framtider betraktas, alltså vad kan hända. Det 

sker genom exempelvis scenario. Den andra är troliga framtider och fokus är alltså vad är mest 

troligt att inträffa. Här ingår prognos (forcasting), som utgår från historiska data och 

trendanalyser. Den tredje är föredragna framtider, vad föredras att inträffa. Här är fokus 
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normativa och önskvärda framtider, här ingår backcasting (Bibri 2018). Utifrån detta ska några 

olika framtidsscenarion aktuella för den här studien visas.  

Myrdal (2008) beskriver framtiden med förändrade transportmöjligheter det vill säga att 

privatbilismen försvinner mer och mer. I och med detta kommer fler människor att flytta till 

staden. Dock har naturen en särskild betydelse för människan därför kommer människor enbart 

bo i staden under vinterhalvåret medan under sommarhalvåret kommer landsbygden agera hem. 

Staden har mer transportmöjligheter än landsbygden och mellan städer kommer snabbtåg finnas 

(Myrdal 2007). Landsbygd som finns nära städer kommer utgöra områden för sommarbostad 

medan landsbygd som ligger längre bort kommer bli någon form av vildmarksområden med 

mycket gles befolkning. Detta menar Myrdal skulle utgöra turistområden för många, även för 

bland annat européer, dock kommer transport till dessa områden vara begränsat. Satsningar 

kommer ske på landsbygden men syftet kommer inte vara att behålla maximalt med människor 

på landet (Myrdal 2007).        

Hagbert m.fl. (2018) beskriver fyra scenarier genom backcasting, för Sverige år 2050 i 

förhållande till uppsatta hållbarhetsmål. De fyra bygger på alternativa strategier där ekonomisk 

logik inte är i fokus. De har fått namnen “kollaborativ ekonomi”, “lokal självförsörjning”, 

“automatisering för livskvalitet” respektive “cirkulär ekonomi i välfärdsstaten”, där inga 

scenarier uppfyller utsläppsmål om att Sverige ska vara fossilfritt, men alla scenarier uppfyller 

1,5-gradersmålet (dvs. Att den globala temperaturökningen inte överskrider 1,5 grader jämfört 

med förindustriell tid (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] 2018)). Det är mat 

och flyg som inte minskar tillräckligt mycket för att fossilfrihet ska nås i scenarierna (Hagbert 

m.fl. 2018). Två scenarier har valts ut och beskrivs närmare i Figur 1 motiveringen till detta är 

att “Lokal självförsörjning” är det scenario där transporterna är lägst och även ger minst 

koldioxidutsläpp per person. Medan “Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten” är det scenario som 

kan tänkas motsvara nuvarande styrning bäst. 

Även om det finns olikheter i scenarierna finns också gemensamma förändringar som till 

exempel att en omfördelning av resurser sker (Hagbert m.fl. 2018). Det kan omfatta 

ekonomiska resurser men även makt och inflytande över produktion liksom markanvändning. 

Hur omfördelningen sker beror på styrningen, där den antingen är statlig eller bygger på 

frivilliga initiativ (Hagbert m.fl. 2018).     
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Figur 1 - Egen sammanställning av två framtida scenarier. (Källa: Hagbert m.fl. 2018, s. 21, 25) 

 

2.2.2 Faktorer som hittills konstaterats  

I Sveriges mål mot fossilfrihet finns tidigare studier om för- och nackdelar eller möjligheter och 

hinder. För att förtydliga definieras fördel som “gynnsam faktor” (Fördel u.å.), möjlighet som 

en tänkbar chans (Möjlighet u.å.), nackdel som en “mindre gynnsam egenskap” (Nackdel u.å.) 

medan hinder definieras som “omständighet som försvårar eller omöjliggör ngn verksamhet el. 

utveckling” (Hinder u.å.). Innan dessa presenteras ges först en kort bild om vad målet med 

fossilfrihet till senast år 2045 kan innebära:  

Förslag på åtgärder för vad som ska göras för att nå målet är framförda i en 

faktapromemoria (Proposition 2019/20:65) (dvs. Regeringens uttalande om vad som tycks om 

förslaget och hur Sverige ska arbeta med det (Sveriges riksdag 2018)). Här har över hundra 

åtgärder presenterats (Miljödepartementet 2019). Exempel på förslag som framförts är att: 

• “Bilpooler ska stimuleras.” (Regeringskansliet 2019, s.9),   

• “Ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag ska införas” 

(Regeringskansliet 2019, s.9),  
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• “En utredning tillsätts för att föreslå ett årtal för när fossila drivmedel i inrikes 

transporter och arbetsmaskiner ska vara utfasade i Sverige samt hur en utfasning av 

fossila drivmedel i EU kan åstadkommas” (Regeringskansliet 2019, s.10),  

• “En utredning tillsätts för att det från 2030 inte längre ska vara tillåtet att sälja nya 

bensin- och dieseldrivna bilar. Sverige driver på för motsvarande förbud inom EU. “ 

(Regeringskansliet 2019, s.11). 

Dessa åtgärder är alltså bara förslag. Naturvårdsverket, Klimatpolitiska rådet, IPCC och en 

student från Umeå universitet har framfört för- och nackdelar eller möjligheter och hinder i 

arbetet mot målet. Här presenteras de faktorer som kan adresseras särskilt till 

landsbygdskommuner.  

Naturvårdsverket (2019c) har skrivit en rapport, ett underlag till regeringens klimatpolitiska 

handlingsplan, om förutsättningar för samhällets olika delar att nå målet. Följande nämns: 

landsbygden har inte lika goda förutsättningar att bli fossilfria då till exempel kollektivtrafiken 

är liten på grund av mindre kundunderlag. Lösningen blir istället energieffektivare fordon och 

förnybara drivmedel. Genom exempelvis en lanthandel kan tillgängligheten förbättras utan att 

kräva längre transporter. Lanthandeln kan då agera ombud och stå för viss kommunal service. 

Vissa stråk kan prioriteras för snabb fossilfri kollektivtrafik som passerar flera orter, där 

infartsparkeringar också finns (Naturvårdsverket 2019c).      

Klimatpolitiska rådet (2019) har skrivit en rapport med förslag kring arbetet mot det långsiktiga 

målet. De beskriver generellt hur till exempel biltrafikens subventioner inte harmoniserar med 

klimatmålen och ambitionerna om fossilfrihet. Gällande landsbygden beskrivs förutsättningar 

som att bilen ofta är det enda möjliga transportmedlet. Fokus är därför att minska utsläppen från 

dem samt bygga ut kollektivtrafiken. Utvecklingen sker inte lika snabbt på landsbygden men 

det finns möjlighet att bygga en heltäckande laddinfrastruktur för personbilar, där 

snabbladdstationer placeras efter var tionde mil utmed de större vägarna. En sådan investering 

skulle kosta 7,5 miljoner årligen under utrustningens livslängd (investeringar i utökat elnät är 

dock ej inräknat). Rådet nämner också att mål och styrmedel behöver fördelas och differentieras 

mellan stad och land för att bättre kunna ta till vara på de olika förutsättningarna 

(Klimatpolitiska rådet 2019).     

Boye (2019) från Umeå universitet har genom en enkätundersökning tittat på hur Skånes 

kommuner arbetar med målet begränsad klimatpåverkan där även målet med fossilfrihet till år 

2045 delvis blir aktuellt. Hon undersöker hinder för de utvalda kommunerna att uppfylla 
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miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan där tre hinder nämns; (1.) Det görs inte 

tillräckligt mycket prioriteringar i kommunen vilket påverkar miljöarbetet. (2.) Brist på 

ekonomi ses som ett hinder i miljöarbetet. (3.) Det är svårt att få kommuninvånare att ställa om 

till fossilfritt i den takt som krävs.     

IPCC (2007) gav under år 2007 ut en rapport om klimatmildrande åtgärder. Här beskrivs ett 

större perspektiv av landsbygden vilket förstås av uttrycket; “In urban areas, and increasingly 

in rural ones, there is a need for all the modern technologies used in industrialized countries to 

reduce GHG emissions” (IPCC 2007, s.55).     

2.3 Teoretiskt ramverk 

I bakgrunden nämndes teorin path dependency (stigberoende), som visar att tidigare händelser 

och beslut påverkar nuvarande beslut och framtida arbetssätt (Uusitalo & Lavikka 2020). Där 

teorin pekar på hur tidigare beslut begränsar framtida val och minskar flexibiliteten inför 

framtiden vilket gör det svårt att genomföra förändringar (Uusitalo & Lavikka 2020). En annan 

teori som påverkar beslut och val är politisk ekologi, där makt är en styrande faktor för beslut. 

Vidare berörs också centrum/periferi-teorin som beskriver olikheter som kännetecknar staden 

respektive landet och påverkar maktförhållanden. Ekologisk modernisering och risksamhället 

beskriver den styrning som berör Sverige idag och kan tänkas påverka förutsättningarna för 

landsbygden i arbetet mot fossilfrihet. Path dependency kommer inte beskrivas ytterligare men 

de andra fyra teorierna beskrivs nedan.    

2.3.1 Ekologisk modernisering  

Ekologisk modernisering ser att miljöproblem kan lösas genom effektivisering och att det inte 

behöver kräva stora uppoffringar i den materiella välfärden (Lidskog & Sundqvist 2011). Detta 

ligger i linje med Sveriges mål: ett av världens första fossilfria välfärdsländer 

(Regeringskansliet u.å.). Regeringen (2019) förklarar välfärd som följande:   

Grunden för den svenska samhällsmodellen är en gemensamt finansierad 

välfärd som bidrar till jämlikhet och jämställdhet och gör det möjligt för alla 

att arbeta. Den generella välfärden är den mest omfördelande kraften Sverige 

har. (Regeringen 2019) 

Utan uppoffringar kan samhället fortsätta sträva efter ekonomisk tillväxt då ekonomi och miljö 

inte är varandras motsatser utan arbete kan ske jämsides (Lidskog & Sundqvist 2011). 
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Miljöförstörelse är en ineffektiv hantering av naturresurser och utsläpp (Lidskog & Sundqvist 

2011). Som nämnt i bakgrunden siktar regeringen på en mer resurseffektiv och cirkulär 

samhällsekonomi för att minska utsläppen vilket omfattas av ekologisk modernisering (SOU 

2017:22; Hagbert m.fl. 2018). För att nå ett mål används styrning i olika former 

(Naturvårdsverket 2012). Först sätts mål, sedan implementeras ett styrmedel, som leder till en 

åtgärd och resulterar i en effekt. Naturvårdsverket beskriver styrmedel:  

Ett styrmedel ger incitament till att begränsa eller öka användningen av en 

vara eller tjänst. En åtgärd är den handling som en aktör (företag eller en 

individ) genomför till följd av ett styrmedel. (Naturvårdsverket 2012, s.10)  

I ekologisk modernisering ses styrmedel såsom lagstiftning, skapa förutsättningar för 

teknikutveckling och det är utveckling inom teknik och organisation som är lösning på 

miljöproblem (Lidskog & Sundqvist 2011). Genom industrialiseringen och dess effekt finns 

lärdomar, därigenom kan nu ett miljömässigt arbete ske. Med ett större miljötänk i samhället 

sker frivilliga regleringar som miljömärkning och miljöledningssystem. Grön teknik är ett 

begrepp inom ekologisk modernisering som innebär att samhället genom teknik som är renare, 

mer effektiv och mindre resurskrävande kan mildra miljöproblem (Lidskog & Sundqvist 2011). 

Med en högre miljömedvetenhet och genom lagstiftning tvingas exempelvis företag att anpassa; 

det kan handla om att minska mängden avfall, minska utsläpp etc. Genom detta får företaget 

långsiktigt minskade kostnader, avfall behöver inte tas om hand om i lika stor mängd eller 

företaget behöver inte betala för utsläppsrätter osv. I takt med att miljömedvetenhet ökar 

världen över kommer länder som idag har låga miljökrav få högre, antingen genom att den egna 

befolkningen sätter press eller att andra länder gör det. Det innebär att de företag eller andra 

aktörer som först anpassat sig till högre miljökrav kommer ha konkurrensfördelar på marknaden 

och kan ta marknadsandelar från företag som inte kommit lika långt i anpassningen. På så vis 

skapar miljö ekonomisk potential och framgång (Lidskog & Sundqvist 2011). Detta ser Sverige 

som en ekonomisk fördel och som kan inbringa exportinkomster då alla länder kommer ställa 

miljökrav framöver (Anshelm 2012). Miljön får en större betydelse för företag och miljön får 

ett pris vilket leder till att det kostar att förstöra (Lidskog & Sundqvist 2011). Ekonomi och 

miljö som tidigare kommit i konflikt kan genom ekologisk modernisering gå hand i hand. I 

vilken grad utsläpp och användning av naturresurser sker på grund av ekologisk modernisering 

är svår att bedöma. Det är svårt att veta om exempelvis företag arbetar med mildrande åtgärder 

genom en genuin ambition eller om företag vill framställa sig som miljövänliga så kallad 

greenwash eller greenspeak (Lidskog & Sundqvist 2011).       
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2.3.2 Risksamhället  

Baksidan av ekologisk modernisering kan kopplas till den teori som kallas 

risksamhället (Lidskog & Sundqvist 2011). Samhället moderniserar vilket bland annat innebär 

ny teknik, förändringar i arbete och organisation, förändringar i livsstilar, 

verklighetsuppfattningar samt kunskapsnormer (Beck 1986). Samhället skapar genom sin 

modernisering rikedom, men också risker (Beck 1986). Det leder till ojämna fördelningar av 

både rikedom och risker vilket resulterar i konflikter (Beck 1986). Riskerna samhället 

producerar genom moderniseringen kan inte kontrolleras av vare sig stat eller 

vetenskap (Lidskog & Sundqvist 2011).   

Beck (1986) menar att människans medvetenhet om risker orsakar att risker kan förvaltas, 

avslöjas, inkluderas, undvikas och döljas genom teknologi. På så vis reflekteras inte frågor om 

teknikens användning eller utveckling och det är den teknik-ekonomiska utvecklingen som 

medför problem enligt Beck. 

Risker är inget nytt men historiskt har det mer handlat om personrisker än globala hot, som 

riskerar inte bara människan utan miljöer (Beck 1986). Risker som hotar ekonomi prioriteras 

före risker som hotar miljön. Det blir en kamp om vilka risker som ska reduceras där den 

(miljön) som inte kan tala inte hörs. Det är först när miljöproblem ses som en risk för människan 

som de kan lösas. Synliggörandet av klimat- och miljöeffekter, där människor sett baksidan av 

industrialiseringen, öppnar upp nya möjligheter. Företag, industrier, yrkesgrupper och 

vetenskapsgrupper kan vara orsaken bakom effekterna och upptäcks detta av till exempel 

konsumenter ställs krav på förändring. Det kan innebära att upptäckten leder till sjunkande 

omsättning hos företag, förlorad kundkrets eller att marknaden kollapsar, vilket innebär stora 

kostnader för den som orsakar klimat- och miljöeffekter. I risksamhället har media en 

avgörande roll då argumentation har betydelse vid upptäckterna. I media kan uttryck och 

argument för exempelvis företag till allmänhet ta form (Beck 1986).  

Risksamhället som Beck talar om ses som moderniseringens baksida (Beck 1986). Han talar 

också om bumerangeffekten där risker även drabbar dem som skapat eller dragit nytta av dem. 

Det kan handla om risker som drabbar hälsa, ekonomi, egendom och legitimitet. Beck tar upp 

flera exempel kring bumerangeffekten; en tomtmark köps, för att köparen sedan ska bygga ett 

kärnkraftverk på platsen vilket i sin tur leder till att tomtpriset sjunker. Ett annat exempel är hur 

fisk som förorenas i hav utsätter konsumenter för fara och därmed även de som lever på fisket 

(Beck 1986).         
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Beck diskuterar tre möjliga framtidsscenarier (Lidskog & Sundqvist 2011). Det första är ett 

scenario där samhället fortsätter med moderniseringen och hopp om teknikens lösningar. Här 

tar då staten inte ansvar för utvecklingen. Vid det andra scenariot tar staten ansvar för 

utvecklingen genom att kontrollera ekonomi och teknik. Här kommer på så vis ett större ansvar 

på forskare och företag. Här ska då effekter granskas innan forskningen görs eller företaget 

producerar för att på ett bättre sätt kontrollera den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Det 

tredje scenariot utgår från att staten inte kan lösa miljöproblem. Här blir då andra aktörer än 

staten lösningen och övertar den politiska roll som staten har (Lidskog & Sundqvist 2011).   

2.3.3 Politisk ekologi  

Politisk ekologi berör ämnet makt och rättvisa, genom detta följer också konflikter (Hermele 

2017). Makt är något som utövas och finns i relationer, där makten tar uttryck i handling 

(Alvesson & Sköldberg 2017). Makt kan inte avgränsas till exempelvis en stat, ett företag eller 

liknande och kan heller inte mätas. Institutioner organiserar och förstärker redan befintliga 

förhållanden där de som dominerar gynnas. Genom att studera det centrala; praktiker, 

procedurer och tekniker som tillämpas kan maktrelationer och dess effekter synliggöras 

(Alvesson & Sköldberg 2017). Politisk ekologi kan alltså synliggöra mönster som annars är 

svåra att se (Robbins 2012). Exempel som Paul Robbins (2012) tar upp är att det som uppfattas 

som tröga politiska system kan ha bakomliggande orsaker som att systemet är maktbelastat, här 

nämns exempelvis förhållandet mellan makt och miljö inom politiken.  

Som nämnt ligger makt till grund för beslut (Leach m.fl. 2010) och generellt är tilltron till teknik 

hög (Myrdal 2008) men Eriksson (1989) beskriver att det finns två uppfattningar där den ena 

uppfattningen är att teknik inte är en lösning på miljöfrågor och tillväxt anses skapa problem. 

Där förändringar inom samhällsstrukturer och livsstil istället ses som lösningen. Den andra 

uppfattningen är att tillväxt och teknik är lösningen och att förändringar i samhällsstrukturer 

inte är nödvändigt. Graden av systemförändringar som krävs avgör hur stora problemen blir vid 

införandet av ny teknik, då systemförändringar kan påverkar och rubbar maktförhållanden samt 

etablerade positioner. Systemförändringar som hotar nuvarande förhållanden ger högre 

motstånd inför införandet och ju mer välorganiserad en sektor är för att lösa uppgifter på 

bestämt tillvägagångssätt, desto effektivare motstånd kommer ske. Eriksson (1989) beskriver 

att detta motstånd leder till inlåsningar. Nya stora investeringar som skulle kunna leda till 

systembyten kan också leda till ytterligare begränsningar. En situation som människan vill 

komma ur kan alltså istället bli en inlåsning.  
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2.3.4 Centrum/periferi-teorin 

Centrum/periferi-teorin kan förklara förutsättningar och relationen mellan stad och land. 

Centrum och periferi kan ses om två sidor, två områden (Eriksson 1989) där det finns 

ekonomiska och sociala skillnader (Botterill m.fl. 2000). Störst och starkas är den sida som 

driver utvecklingen mot att centralisera och koncentrera (Eriksson 1989). Här finns generellt 

de viktigaste delarna av näringslivet (Eriksson 1989) och en hög ekonomisk standard (Botterill 

m.fl. 2000). Centralt för denna sida är begreppet tillväxt (Eriksson 1989). Den andra sidan har 

mindre delar av näringslivet och bygger på tradition och moral (Eriksson 1989). Här är de 

ekonomiska aktiviteterna lägre, befolkningen glesare och de sociala bekvämligheterna är lägre 

(Botterill m.fl. 2000). Centrumsidan accepteras i större grad och ses som ett allmänintresse 

samtidigt som periferisidan ses som ett särintresse (Eriksson 1989). Periferiområden är mer 

avlägset belägna från den stora massan av näringsliv och industrier vilket ge högre 

transportkostnader, något som ses missgynnande i ett samhälle där konkurrensen är hög 

(Botterill m.fl. 2000). De viktigaste beslutet tas ofta i centrumområden, där de flesta 

ekonomiska och politiska institutioner finns. Det resulterar i att organisationer och individer i 

periferiområden kan få känslor av att vara bortprioriterade och saknar kontroll över sitt eget 

öde. Även utflyttningar av unga kännetecknar periferiområden liksom att informationsflödet 

från centrum är större till periferin än tvärtom. Ny teknik och nya idéer tenderar att först införas 

i periferiområdet när tekniken och idéerna är relativt utvecklade (Botterill m.fl. 2000).      
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3 Metod och material  

Här presenteras det material och de metoder som används i studien.  

3.1 Insamling av material  

För att besvara frågeställningen, vilka möjligheter och hinder finns för landsbygdskommuner 

att nå målet fossilfritt Sverige till senast år 2045?. har kvalitativ data använts, och samlats in 

genom metoden intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys har tillämpats för analys av data.  

Naturvårdsverkets (2019c) underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan har utgjort 

starten för studien. För att skapa en överskådlig bild av arbetet kring fossilfrihet och var Sverige 

står idag, har bland annat regleringsbrev från regeringen till myndigheter såsom 

Naturvårdsverket och Tillväxtverket undersökts. Den så kallade snöbollsmetoden har lett till att 

mer material inom aktuellt ämne kunnat samlas in.  

3.1.1 Intervjuer 

Intervjuer har som syfte att försöka klargöra den bild av världen som respondenten uppfattar 

(Kvale & Brinkmann 2014) vilket är aktuellt här för att besvara frågeställningen. För att få en 

så korrekt bild som möjligt från respondenten är det viktigt att denne känner trygghet 

(Nieuwenhuis & Smith 2012). Att ifrågasätta de svar som fås riskerar att respondenten uppger 

en inkorrekt bild av sin uppfattning (Nieuwenhuis & Smith 2012). Fördelar med metoden, 

utöver att frågeställningen kan besvaras, är att svarsfrekvensen och deltagandet ofta är högt 

(Mentz 2012). Hur metodens nackdelar undviks kommer besvaras under 3.1.3 Genomförande.   

3.1.2 Urval  

Ett första steg i urvalet har varit att välja ut kommuner som definieras som 

landsbygdskommuner. Som tidigare nämnts är definitionen av landsbygd varierande men 

Tillväxtverket (2014) har arbetat fram en landsbygdsuppdelning på uppdrag av regeringen. 

Denna uppdelning utgör grunden för urval i studien. Tillväxtverket (2019) definierar 130 av 

Sveriges 290 kommuner som landsbygdskommuner. Definitionen av en landsbygdskommun 

bygger här på tre faktorer; restid med bil, antal invånare och rurala områden (lantligt område). 

Inom definition landsbygdskommuner ryms tre olika typer; “Landsbygdskommuner nära en 

större stad”, “Landsbygdskommuner avlägset belägna” respektive “Landsbygdskommuner 

mycket avlägset belägna” (Tillväxtverket 2019). För att anses vara beläget nära en större stad 
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ska avståndet till en tätort med minst 50 000 invånare var under 45 minuters restid med bil för 

minst hälften av kommuninvånarna. För att anses vara avlägset beläget ska mindre än hälften 

av kommuninvånarna nå en tätort med minst 50 000 invånare under 45 minuter restid med bil. 

Mer än hälften av kommuninvånarna ska även bo i så kallade rurala områden. Mycket avlägset 

beläget är kommunen om hela befolkningen bor i rurala områden och där det tar minst 90 

minuter med bil att nå en tätort med minst 50 000 invånare (Tillväxtverket 2019). 

En till faktor som påverkat urvalet är tillväxtverkets lista över sårbara kommuner. 

Tillväxtverket (2016) har undersökt kommuners sårbarhet och delar in kommuner i grupper där 

sårbarheten är högre (genuint sårbara), där sårbarheten är medelhög och den tredje gruppen där 

sårbarheten är måttlig. Detta har gjorts utifrån vissa kriterier såsom hur beroendet till större 

enskilda företag ser ut, företagandets omfattning i kommunen, det lokala företagsklimatet, vilka 

möjligheter det finns att pendla och andel av kommuninvånarna som är i arbete. Tillväxtverket 

poängterar här att sårbarheten kan ha betydelse för kommuners omställningsförmåga och 

utvecklingskraft. De län med flest sårbara kommuner (i olika stadier) är Västra Götalands län, 

Värmlands län och Örebro län. Alla län i Sverige finns med på listan utom två. Gotland och 

Jönköping har inga sårbara kommuner alls (Tillväxtverket 2016). 

Utgångspunkten i den här studien har varit att söka lokalt då för- och nackdelar med hur 

intervjuer ska gå till har övervägts. Genom personliga möten kunde platser som 

intervjupersonerna nämnde besökas och en förståelse kunde fås för hur kommunen ser ut vad 

gäller till exempel infrastruktur, industrier, friluftsområden etc. Hade intervjuerna genomförts 

över exempelvis telefon missas ansiktsuttryck och kroppsspråk vid intervjun vilket är av 

betydelse för att visa engagemang och intresse för respondenten (Nieuwenhuis & Smith 2012). 

Valet att göra intervjuer genom personliga möten, begränsade därmed området till Värmland 

med angränsande län. Totalt tillfrågades tio kommuner i fem olika län. Från varje län har minst 

en kommun tillfrågats. Fyra kommuner valde att delta i studien. De kommuner som valt att 

delta är Malung-Sälens kommun (Dalarna), Eda kommun (Värmland), Bengtsfors kommun 

(Västra Götaland) och Melleruds kommun (Västra Götaland).  

Faktorer som var avgörande vid urvalet nämns i listan nedan. Dessa kan tänkas ha en påverkan 

på kommunens förutsättningar och arbete vilket påverkar möjligheter och hinder i strävan mot 

fossilfrihet;  

• vilket län och vilken region kommunen tillhör,  
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• vilken näring som är störst i kommunen,  

• hur Tillväxtverket definierat kommunens sårbarhet, samt 

• hur Tillväxtverket definierat kommunen utifrån de tre olika typerna av 

landsbygdskommuner; “Landsbygdskommuner nära en större stad”, 

“Landsbygdskommuner avlägset belägna” respektive “Landsbygdskommuner mycket 

avlägset belägna” (Tillväxtverket 2019).  

För dessa ovan nämnda faktorer var det önskvärt med ett stort spann för att försöka skapa en så 

stor bredd och räckvidd som möjligt för att synliggöra tänkbara möjligheter och hinder som kan 

uppstå i strävan för en landsbygdskommun mot fossilfrihet.  

Av de kommuner som valt att delta såg förhållandena ut på följande vis:  

Melleruds kommun, Västra Götalands län, definieras som en landsbygdskommun nära en större 

stad, medan Bengtsfors om ligger i samma län definierats som landsbygdskommun avlägset 

beläget (Tillväxtverket 2019). Både Mellerud och Bengtsfors har jord- och skogsbruk som 

viktiga näringar (Melleruds kommun 2020; Bengtsfors kommun 2019). I tillväxtverkets 

bedömning har Mellerud gått från måttligt sårbara till icke-sårbara från 2011 till 2016, medan 

Bengtsfors kommun ses som genuint sårbar (Tillväxtverket 2016).     

Eda definieras som landsbygdskommun avlägset beläget (Tillväxtverket 2019) men har stor 

turismnäring, med handel som fokus (Eda kommun 2019). Tillväxtverket (2016) ser Eda 

kommun som genuint sårbara.  

Sälen-Malung definierad som landsbygdskommun mycket avlägset beläget (Tillväxtverket 

2019). Besöksnäringen är en viktig basnäring för kommunen, och turismen hos Sälens 

skidanläggning är viktig för kommunen (Malung-Sälens kommun 2020). Kommunen äger 

också en stor del skogsareal (Rolfsson 2018).  

3.1.3 Genomförande  

Intervjuer har genomförts med utvalda landsbygdskommuner mellan 6–18 februari 2020. 

Kommuner tillfrågades om deltagande via mail där även studiens syfte delgavs. De deltagande 

har varit kommunchefer eller samhällsbyggnadschefer. I en av intervjuerna deltog utöver en 

tjänsteperson, även en kommunpolitiker. Kommunerna har själv valt ut den eller de personer 

som de anser kunna besvara frågor utifrån studiens syfte. Respondenterna har också fått välja 

tid, dock under ett begränsat antal veckor. Detta för att respondenterna förhoppningsvis ska 
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känna trygghet som Nieuwenhuis och Smith (2012) nämner som viktigt. Samtliga deltagande 

har informerats om GDPR och godkänt samtycke. Alla intervjuer har genomförts på respektive 

kommunhus. En intervjuguide har arbetats fram och agerat stöd i intervjuerna. Intervjuguiden 

hittas som bilaga, Bilaga 1. Genom att ha intervjuguiden som hjälpmedel har ledande respektive 

långa frågor kunnat undvikas i hög grad, något Nieuwenhuis och Smith (2012) poängterar i sin 

frågestrategi där syftet är att skapa en så opartisk och icke-styrande intervju som möjligt. Vid 

ett personligt möte kan respondentens uppleva att anonymiteten är låg vilket kan påverka svaren 

från respondenten (Nieuwenhuis & Smith 2012). Genom att lova konfidalitet har detta 

förhoppningsvis gett en högre trygghet och känsla av anonymitet. Intervjuerna har varit semi-

strukturerade så alla frågor har inte ställts vid varje intervju och ordningen har inte varit exakt 

densamma som guiden. Detta ger respondenten utrymme och bredd att svara på frågan vilket 

kan ge intervjuaren möjlighet att utforska frågan djupare (Nieuwenhuis & Smith 2012). I vissa 

fall har även följdfrågor ställts vilket enligt Nieuwenhuis och Smith (2012) är fördelaktigt då 

det visar intresse och kräver att den som intervjuar lyssnar och intresserar sig för respondenten, 

vilket då är positivt för metoden. Intervjuerna har tagit ca 45–70 minuter var. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades sedan. Ord som “mm”, “öh” och andra icke relevanta ljud har 

inte transkriberats.    

3.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Kvalitativ innehållsanalys har använts som analysmetod för intervjuerna för att synliggöra 

faktorer som påverkar möjligheter och hinder för landsbygdskommuner att bli fossilfria till 

senast år 2045. Metoden är flexibel och användbarheten är bred vilket är fördelaktig då 

manifesta och underliggande budskap kan synliggöras (Lundman & Graneheim Hällgren 2012) 

och sedan kopplas till nämnda teorier. Kvalitativ innehållsanalys beskriver variationer och 

mönster i texten genom att likheter och skillnader identifieras (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012). Dessa synliggörs genom att meningsbärande enheter plockas ut och sedan kortas ned 

(kondensering) för att därefter kodas och placeras i kategori respektive tema (Lundman & 

Graneheim Hällgren 2012). En utmaning som bör has i åtanke är att på ett övertygande sätt 

exponera de dolda strukturer som finns och påverkar människors handlande (Esaiasson m.fl. 

2012).  
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3.2.1 Genomförande 

Meningsenhet, kondensering, kod, kategori och tema har fått utgöra rubriker i tabeller. En tabell 

skapades för respektive intervju. Teman har sedan markerats efter vad som uppenbart kunde 

ses som fördelar (ljusgrön) liksom nackdelar (ljusröd). Det som kan utgöra både för- och 

nackdel markerades med annan färg (ljusgul). Ett exempel på hur detta arbete genomförts visas 

i Tabell 1. Uppdelningen av för- och nackdelar underlättade arbetet att synliggöra vad som kan 

utgöra möjligheter och hinder för landsbygdskommunerna. Det agerade också stöd när 

diskussionen skrevs. När analysen var klar gjordes ytterligare en tabell för varje intervju där 

resultat blev lättare att överblicka. Rubrikerna här utgjordes då istället av vad som kunde ses 

som fördelar, vad som kunde ses som nackdelar och vad som kunde ses som både för- och 

nackdelar i strävan mot fossilfrihet. I kolumnerna lades kategorierna från tidigare tabell in, se 

Tabell 2. 

Tabell 1 - Exempel från första steget i analysen av intervjuer  
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Tabell 2 - Exempel från andra steget i analysen av intervjuer  
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4 Resultat  

Här presenteras positiva och negativa faktorer kopplat till sju olika teman (se Tabell 3) som 

varit återkommande under intervjuerna. I dessa teman återfinns för- och nackdelar som 

påverkar förutsättningar och därmed också möjligheter och hinder i landsbygdskommuner 

arbete mot fossilfrihet. 

Tabell 3 - Teman som berörs i resultatet och diskussionen  

 

För presentation av resultatet är konfidentialitet aktuellt, det vill säga att information som kan 

identifieras med deltagarna inte avslöjas (Kvale & Brinkmann 2014). Resultatet presenteras 

därför gemensamt för alla deltagande kommuner, de fyra tidigare nämnda. Det är viktigt att 

nämna att det finns olika uppfattningar bland kommunerna om hur vägen framåt bör se ut även 

om målet om fossilfrihet varit i samma fokus för alla deltagande kommuner. 

 4.1 För- och nackdelar  

4.1.1 Samarbete  

Samarbete sker för alla deltagande kommuner. Det kan exempelvis vara samarbete med 

regionen, andra kommuner eller kommunalförbund. Fördelar med samarbete som 

framkommit är att det kan ge draghjälp och stöttning i miljöfrågor. Det kan ge resursfördelar 

som kunskap och finansiella medel vilket ökar kapacitet för landsbygdskommuner. Det kan 

synliggöra nya lösningar till problem som kommunen ställs inför.  
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Genom samfinansiering kan fler kommuner delta i målet att nå fossilfrihet då effektiviteten kan 

öka och riktade insatser kan göras. Flera kommuner beskriver möjligheten att söka finansiella 

medel genom externa finansiärer och aktörer. Det handlar ofta om olika former av projekt. 

Genom samarbeten med exempelvis företag som matbutiker kan servicen fungera även i mindre 

samhällen och bilberoendet kan eventuellt minska. Butiken fungerar då som ombud för till 

exempel apoteket och systembolaget, men kan också levererar hem varor till privatpersoner. 

Samarbeten kan även skapa en gemensam målbild.       

Flera av landsbygdskommunerna har uttryckt ett behov av samarbete. Det finns tillfällen då 

andra parter inte vill och inte har behov av att samarbeta. Det resulterar i att landsbygden känner 

sig bortprioriterad. Nämnda nackdelar som uppstått då samarbete genomförts är att; krav ställs 

utan att ta hänsyn till olika landsbygdskommuners lokala förutsättningar för att uppnå kraven, 

ansvarsfördelning liksom mål och visioner är otydliga. Kunskapsluckor kan uppstå på grund av 

detta. Även olikheter i åsikter kan försvåra vissa samarbeten. 

4.1.2 Landsbygdens resurser 

Flera landsbygdskommuner uppger att de har goda förutsättningar att nå målet då resurser (dock 

ej ekonomiska resurser) som krävs för att skapa möjligheter att nå målet finns. Exempel på 

resurser som tagits upp är skog, jordbruksproduktion, köttproduktion, avfall från jord- och 

lantbruk samt spillvärme från industrier. Resurserna kan användas för fossilfri uppvärmning, 

fossilfritt drivmedel (exempelvis biogas), lagra koldioxid och framställa närproducerade 

livsmedel som möjliggör kortare transporter. Resurserna skiljer sig något beroende på lokala 

och geografiska förutsättningar men kan användas för att nå målet.  
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Då landsbygdskommunerna är små och ofta inte har en anställd för att enbart arbeta med klimat- 

och miljöfrågor, tvingas kommunen att arbeta gemensamt för detta. En kommun uppger 

fördelen med att miljöfrågor flyttas ut till varje enhet, där miljöarbetet då hamnar nära det 

praktiska arbetet och ett gemensamt ansvar inom kommunen tas. Detta har enligt kommunen 

skapat möjlighet att arbeta med miljö även om finansiella medel inte avsatts enbart för 

miljöåtgärder. Det finns även exempel som framkommit under intervjuerna där miljöarbete 

pågår trots att politiker inte ställt krav kring det, där då ekonomi och miljö får gå hand i hand.  

 

Flera landsbygdskommuner uppger att ekonomin ofta är ansträngd, vilket får betydelse i strävan 

mot målet. Även avfolkning av landsbygden skapar svårigheter för kommuner att nå målet.    

Någon kommun nämner att det är svårt att locka företag och att många företag väljer att inte 

etablerar sig på landsbygden då lönsamheten är låg. Landsbygden sätts på så vis i ett 

utanförskap. Flera kommuner har uttryckt att människor på större orter prioriteras före 

människor på landsbygden vilket inte enbart gäller frågan kring företagsetablering utan även i 

statliga beslut. Samtidigt som det är svårt att locka företag ser någon kommun att vissa företag 

har stor klimatpåverkan vilket kan leda till svårigheter för kommunen att nå fossilfrihet.  

 

4.1.3 Krav i upphandlingar  

Flera kommuner anger att de kan påverka användningen av fossila bränslen genom att ställa 

krav i upphandlingar. Det har även nämnts att kommuner kan samarbeta för att ställa 

gemensamma krav inom upphandling. Det framgår dock inte som ett vanligt förekommande 

krav i kommunernas upphandlingar. Exempel som omtalats vid intervjuerna har handlat om 

krav för materialval vid byggnation, som då kan ge kortare transporter.  
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Någon kommun berättar att det är svårt att ställa krav i upphandlingar på grund av regler som 

krockar. En annan kommun beskriver oroligheten kring att ställa högre krav i upphandlingar då 

det kan resultera i att få eller inga anbud läggs. Det kan innebära att kommunen får betala mer 

för en tjänst då kraven kring fossilfrihet ställs. Det beror på hur gott det är om andra arbeten där 

kraven inte är lika höga. 

4.1.4 Målet med fossilfrihet  

Målet om fossilfrihet ställer krav, inte enbart på Sveriges kommuner, utan även på företag, 

industrier etc. Genom att fler deltar i strävan mot målet kan det ge dragkraft åt 

landsbygdskommuner. Teknik utvecklas och kan bidra till utveckling på landsbygden. Flera 

kommuner uppger också att målet tvingar kommuner att se och prioritera miljön och 

klimatfrågan, något som annars kanske inte gjorts eller varit lättare att bortprioritera utan mål.  

Målet ses också som en möjlighet att få bort buller av tung trafik. Det kan även tänkas bidra till 

ökade bostadspriser i områden som idag är utsatt för högt buller. Någon kommun uppger också 

att relationen mellan kommun och företag stärkts genom att arbeta mot fossilfrihet.  

Åtgärder som vidtas för att nå målet kan tänkas bidra till att andra mål som kommunen har nås. 

Distansarbete har nämnt som lösning för att minska fossila användningen, både inom 

kommunen men även till andra arbetsgivare. Någon kommun ser detta som en möjlighet att öka 

inflyttningen till kommunen då distansarbete ger flera människor en större möjlighet att bo på 

landet.  

Även om målet med fossilfrihet tvingar kommuner att se och prioritera miljön och klimatfrågan, 

framgår det att viljan att arbeta med miljö och klimat har betydelse. Viljan uttrycks som en stark 

drivkraft i arbetet.  

Som nackdelar i arbetet mot målet nämns ekonomi, konflikter, NIMBY och att målen inte är 

tillräckligt konkreta inom kommunen. Det framgår från någon intervju att ekonomi är prioriterat 

före miljö, där kommunens dagliga arbete prioriteras framför målet med fossilfrihet. Flera 

kommuner vet också vad de kan göra för att minska den fossila användningen men på grund av 

de ekonomiska förhållandena genomförs inte arbetet. Vad gäller konflikter har flera exempel 

tagits upp under intervjuerna där miljöfrågor utgör grunden för splittrade åsikter varvid konflikt 

kan uppstå mellan kommun och kommuninvånare. Det kan handla om tvingande krav som 

kommunen måste ställa på kommuninvånare eller frågor där NIMBY blir aktuellt. 
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Under intervjuerna har kommunens arbete diskuterats men även kommunen med dess invånare. 

Fler kommuner har uttryckt svårigheten i en omställning när invånare också ska inkluderas. 

Någon kommun har påtalat att de inte har kunskapen om hur hela samhället ska inkluderas i 

målet.   

4.1.5 Efterfrågan och ny teknik   

De flesta kommunerna har hög eller mycket hög tilltro till tekniska lösningar i frågan, men 

genom att inte vara ledande i utvecklingen kan landsbygdskommuner göra bättre val. Tekniken 

testas då i större städer och det som inte fungerar kan landsbygden välja bort. 

 

Vad gäller trender och utveckling har flera av de kommuner som deltagit norska besökare. 

Någon kommun berättar att Norge har en hel del elbilar och att det kan tänkas påverka svenska 

bilägare i positiv riktning för målet fossilfrihet. En annan kommun anger att en ökad 

medvetenhet hos befolkning kan komma att efterfråga miljövänligare transportalternativ vilket 

kan driva på kommunen i arbetet. Landsbygdskommuner kan även vara föregångare och sprida 

klimatarbetet då kommunen arbetar för målet. Arbete och tankesätt kan spridas från 

kommunens anställda till deras hem och i sin tur vidare.  

Angående ny teknik är den ofta för dyr för landsbygden vilket nämns av flera kommuner. Någon 

kommun nämner förutsättningen om att investeringar behöver vara lönsamma relativt snabbt 

om de ska genomföras. Flera kommuner påtalar att det finns teknik som inte är lämplig för 

landsbygden som exempel har elcykeln nämnts. Den anses inte vara aktuell som 

transportmedel, del på grund av avstånden och dels på grund av bristen på cykelvägar. Även att 

byta till enbart elbilar inom exempelvis hemtjänst kan bli problematiskt då dessa bilar i en 
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landsbygdskommun används så mycket att de inte skulle hinna laddas. I någon kommun går 

alla bilar på fossila drivmedel och i någon är åtminstone några bilar elhybrider. Elbilen har inte 

haft någon större framfart hos kommunerna och många kommuner talar om begränsningen då 

det finns få laddstationer eller inga alls. Den tekniska utvecklingen anses ojämnt fördelad 

mellan stad och land. Kommuner anger också att de anpassar sig till det behov som finns idag.  

 

4.1.6 Småskaliga lokala lösningar 

Flera kommuner nämner vikten av småskalighet som lämpliga lösningar och åtgärder i strävan 

mot målet. En orsak till detta är att landsbygden ofta omfattar få människor till skillnad från en 

stad. Av en anställd på en landsbygdskommun krävs mycket kunskap då ansvarsområden inom 

en tjänst ofta är många och breda. Någon kommun anger att lösningar för landsbygdskommuner 

är de som inte fokuserar på ekonomisk vinning med utbud och efterfrågan som utgångspunkt. 

Flera kommuner har lösningar som bygger på återanvändning, meranvändning och/eller 

lösningar där användningsområde för restprodukter hittats. Exempel där detta kommit upp är 

frågor om bland annat lokaler, energifrågor och byggnation.  

 

Andra lösningar som diskuterats är digitala hjälpmedel som kan bidra till minskade transporter. 

Det kan handla om distansarbete eller nyckelfria lås. Flera kommuner påtalade möjligheten 

leasingbilar ger; att kunna prova ny teknik utan att äga. Det ger möjlighet för kommuner att 

anpassa sig till rådande situation. Idag kanske laddstationer eller gastankstationer saknas men 

inför framtiden när leasingavtalet tecknas om kanske det är en möjlighet.    

Alla kommuner påtalar att landsbygden är beroende av bil både inom arbete och i privatliv. Här 

utpekas en skillnad mellan stad och land. Även kollektivtrafik saknas helt eller delvis på 
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landsbygden. Orsakerna är att människorna är få och de geografiska avstånden långa. Många 

järnvägsspår har också lagts ned. Lösningar som distansarbete diskuteras men det är inte en 

möjlighet för alla tjänster. Det kan även kräva att vissa digitala verktyg uppdateras. 

Distansarbete kan även riskera att människor hamnar i utanförskap och/eller ensamhet. En 

mildrande åtgärd kan vara att distansarbete sker ett begränsat antal dagar per vecka. I 

intervjuerna diskuterades även transporteffektivisering, vilket inte anses möjligt i alla 

sammanhang exempelvis i arbeten som inte kan planeras och där det krävs att personal snabbt 

är på plats.   

Lösningar i kommunarbetet ser olika ut för varje kommun och skiljs åt genom olika 

strategier.  Vissa kommuner genomför det som efterfrågas i till exempel plan- och bygglagen 

medan andra kommuner gör ytterligare arbete utöver kraven som ställs. Vissa kommuner ser 

att det första steget mot minskad användning av fossila bränslen är lättare och ju mer kommunen 

gör desto mer insats krävs för att bli ytterligare bättre. Ekonomi är styrande av valen samtidigt 

som någon kommun motiverar beslut om att investera lite extra redan från början så de i 

framtiden slipper att göra om arbete.  

4.1.7 Attityder  

Flera kommuner har påtalat att det inte räcker med att kommunen blir fossilfri utan att 

befolkningen också måste vara delaktig. Flera kommuner nämner också att det finns attityder 

och uppfattningar hos invånare som kan påverka miljöarbetet och att folkets åsikt inte är helt 

tydlig i frågan kring fossilfrihet. De som hörs i beslut är ofta äldre män. Bilen anses dessutom 

som en rättighet (andra fordon som kräver fossila bränslen omfattas också här) och ett bekvämt 

transportmedel där alternativ ofta saknas på landsbygden. Det kan även vara svårt att få igenom 

förändringar om en åtgärd kräver en uppoffring, speciellt om inte alla gör uppoffringen. Här 

kan till exempel olika regler gälla för Norge och Sverige. Det finns dessutom personliga 

intressen som kan påverka inställningen till målet då privatpersoner har företag som har stark 

koppling till användande fossila bränslen. Även äganderätt av land och skog kan komma i 

konflikt med miljöfrågor och målet. Någon kommun nämner också att det finns en konflikt 

mellan målet och kommunens krisberedskapsarbete ett exempel är att diesel är lättare att lagra 

än gas. Det finns också en problematik kring relationen mellan land, stad och miljö som 

framkommer under flera av intervjuerna. Staden (ofta nämns Stockholm eller staten) bestämmer 

vad som ska ske (och så också det här målet) och landsbygden är inte delaktig. Landsbygden 

upplever okänslighet från staten sida och känner sig förbisedda.  
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I många frågor har staten motarbetat landsbygdens arbete och beslut gynnar ofta staden men 

inte landsbygden. Det finns historiska beslut och krav som ligger till grund för detta.  

 

Tilltro är ifrågasatt från flera kommuner och det finns en fundering kring hur framtiden kommer 

se ut; vilka transportmedel är det som kommer gälla, vad kommer staten att gynna och 

missgynna framöver. Vissa kommuner har varit starkare i sitt uttryck kring detta och andra har 

haft en lägre profil. En kommun påtalar en rädsla över att staten kommer höja avgifter kring 

elbilen och att det då inte kommer vara lika förmånligt framöver. Någon kommun har också 

uttryckt att storstäder förväntar sig att landsbygdskommuner ska leverera exempelvis energi till 

staden medan landsbygden är oroliga för att inte få någonting tillbaka.   
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5 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar där den första delen berör valda metoder och annat som 

följer med dessa. I den andra delen diskuteras resultatet från intervjuerna i förhållande till 

teorier och annat empiriskt material som presenterats. 

5.1 Metoddiskusson 

Konfidentialitet har tillämpats i studien, det vill säga att information som kan identifieras med 

deltagarna inte avslöjas (Kvale & Brinkmann 2014). I studien nämns de kommuner som deltagit 

men inte intervjupersonernas namn. Konfidentialiteten bedöms inte haft någon större påverkan 

för resultatet då målet har varit att synliggöra så många tänkbara möjligheter och hinder som 

möjligt kopplat till landsbygden. Hade frågeställningen varit annorlunda kanske 

konfidentialiteten varit mer problematisk. Syftet här har varit att ge en täckande studie som 

beskriver helheten, fokus har alltså inte varit på vem som säger vad. Som tidigare nämnts är 

landsbygden varierande med olika förutsättningar som innebär sociala, ekonomiska och 

miljömässiga skillnader (Länsstyrelserna u.å.), vilket alltså har haft betydelse för urvalet.  

Fyra intervjuer har genomförts vilket kan påverka resultatet. Kanske hade ytterligare faktorer 

som lägger grunden för möjligheter och hinder kunna synliggjorts om fler kommuner hade 

deltagit i studien. Att studien berör just landsbygdskommuner som har knappa resurser har sina 

nackdelar då många tackat nej till medverkan. Studien har ändå lyckats fånga flera relevanta 

möjligheter och hinder. Även om studien inte kan anses generaliserbar så har många möjligheter 

och hinder varit återkommande i de olika intervjuerna. Det kan se annorlunda ut i exempelvis 

Norrland där kommunerna har andra förutsättningar. Men att samma teman berörs oberoende 

av varandra visar att många kommuner står inför liknande hinder liksom ser liknande 

möjligheter i strävan mot målet till fossilfritt. Bryman (2008) förklarar också att en kvalitativ 

studie visar på kontextuell förståelse och inte på generalisering.  

Det har varit fördelaktigt att välja kommuner från olika regioner och kommuner med olika 

huvudnäringar men också sårbarheter då variationer har framkommit och lyckats ge en bredd i 

den kvalitativa studien. Fördelen med att enbart fyra kommuner deltagit har varit att 

intervjuerna kunnat få ta längre tid. Genom en längre intervjutid har problematik lyfts och en 

förståelse för vad respondenten vill fokusera på möjliggjorts. Det är under senare delarna av 

intervjuerna, när respondenten fått prata, fundera och reflektera om ämnet, som respondenterna 
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kommit till kärnan av ämnet. Detta hade troligen inte framkommit om intervjuerna varit kortare 

eller om annan metod används som exempelvis enkäter. Att intervjuerna har varit 

semistrukturerade kan också påverka detta. Frågorna kan då vara mer generella och fokus 

hamnar på intervjupersonernas perspektiv (Bryman 2008). Intervjuerna blir alltså mer opartiska 

då generella frågor inte speglar intervjuarens tankar eller tro (Bryman 2008). Detta ger också 

respondenten utrymme att tala fritt och synliggör det som respondenten tycker är viktigt och 

relevant i frågan (Bryman 2008).  

Nackdelen med semi-strukturerade intervjuer är att de inte har den maximala reliabiliteten och 

validiteten (Bryman 2008). Reliabilitet innebär ”Tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna 

mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är.” (Reliabilitet 

u.å.). Medan validitet innebär ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man 

avser att mäta” (Validitet u.å.). Ett alternativ hade varit strukturerade intervjuer för att stärka 

reliabiliteten. Å andra sidan beskriver Nieuwenhuis och Smith (2012) att strukturerade 

intervjuer är mer användbar när större grupper intervjuas, vilket inte var fallet här. En 

semistrukturerad intervju ger dessutom mer utrymme till respondenten att svara vilket ger bredd 

i studien (Nieuwenhuis & Smith 2012). Något som också märkts under intervjuerna. Det har 

också varit viktigt för att besvara frågeställningen och ger därmed en hög validitet. Studien kan 

också stärkas med att resultat i tidigare forskning är likvärdigt Naturvårdsverkets (2019c) 

underlag, Klimatpolitiska rådets (2019) rapport, Boyes (2019) enkätundersökning även om fler 

för- och nackdelar, och därmed möjligheter och hinder, framkommit här. Vilket beror på att 

fokus har varit landsbygdskommuner i sammanhanget med målet fossilfrihet, något som inte 

varit aktuellt i tidigare forskning.   

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatdelen visar flertalet för - och nackdelar. Avgörande för om dessa ska ses som 

möjligheter eller hinder i landsbygdskommuners arbete beror på hur för- och nackdelarna 

hanteras. Beslut som tas och vägar som väljs gynnar liksom missgynnar olika mål, risker och 

grupper i samhället (Leach m.fl. 2010) vilket också påverkar möjlighet och hinder i kommuners 

klimatarbete men även riskhantering. Beslut och val som tas kan leda till hinder och inlåsningar 

i nuvarande system vilket kan resultera i att miljömål inte nås (Hagbert m.fl. 2018). Samtidigt 

kan ett synliggörande av risker visa nya möjligheter (SMHI 2019). Genom att sätta för- och 

nackdelar i perspektiv med tidigare forskning och teori kan diskussionen besvara 

frågeställningen; vilka möjligheter och hinder finns för landsbygdskommuner att nå målet 
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fossilfritt Sverige till senast år 2045?. Diskussionen utgår från de sju teman som återkommit 

under intervjuerna (se Tabell 3 under 4 Resultat). Efter varje tema som diskuteras finns en lista 

med de möjligheter och hinder som identifierats genom resultat men även i förhållande till 

tidigare forskning och teori. Möjligheterna och hindren i listorna har alla diskuterats, listan finns 

där för förtydligande och för att skapa en överblick. 

5.2.1 Möjligheter och hinder  

Samarbete  

Resultatet visar att samarbete kan ge draghjälp och stöttning i kommuners miljöarbete. Att det 

kan skapa en gemensam målbild. Det kan öka kapaciteten på landsbygden genom ekonomiska 

fördelar och ökad kunskap. Detta skapar möjligheter till ett ökat och bättre klimatarbete då till 

exempel riktade klimatinsatser kan göras vid behov. Hagbert m.fl. (2018) påpekar att ökad 

kunskap kan synliggöra nya vägar och lösningar samt ge insikt i klimatarbetet som tidigare 

saknats något som samarbeten kan bidra till. Samarbeten som fungerar bra, har och kan stärka 

relationen mellan kommun och företag. Detta kan också leda till att nya vägar och möjligheter 

synliggörs.  

I centrum/periferi-teorin ses staden som centrum och landet som periferin. Här beskrivs att 

centrum är den största och starka sidan (Eriksson 1989). Att informationsflödet från centrum är 

större till periferin än tvärtom liksom att ny teknik och nya idéer tenderar att först införas i 

periferiområdet när tekniken respektive idéerna är relativt utvecklade (Botterill m.fl. 2000). 

Detta kan kopplas till ämnet makt som nämnts genom uppsatsen. Olika möjligheter och hinder 

i landsbygdskommuners samarbeten med andra kan därmed finnas. Vid samarbeten kan både 

centrum- och periferisidan vara representerade (utan tvekan i det samarbete som krävs för att 

hela Sverige ska bli fossilfritt). De två sidorna kan tänkas påverka hur åsikter, normer och val 

görs då makt skapar ojämlikhet och förutsättningar för ett inkluderande och ett exkluderande 

(Kaijser & Kronsell 2014). Det finns också en sannolikhet att samarbeten kan påverka hur 

kommunen förstår och arbetar med klimatförändringar (Kaijser & Kronsell 2014), vilket kan 

ge både möjligheter och hinder i arbetet i strävan mot målet. Till exempel visas i resultatet hur 

vissa aktörer inte vill eller inte har behov av samarbete medan landsbygden har ett behov. Andra 

aktörer kan därmed påverka landsbygdens förutsättningar och därmed arbetet genom att inte 

samarbeta. Det går dock inte att urskilja några hinder när ett samarbete inte blir av, förutom att 

det kan försvåra arbetet för landsbygdskommuner att bli fossilfria.     
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Som nämnts tidigare finns markförhållanden i alla relationer (Kaijser & Kronsell 2014) och i 

centrum/periferi-teorin anges centrumsidan ha makten (Eriksson 1989). Makten skapar 

ojämlikhet (Kaijser & Kronsell 2014). Om en aktör väljer att samarbeta med en 

landsbygdskommun som har ett stort behov av samarbete, kan det leda till att 

landsbygdskommunen hamnar i ett underläge och skapar beroenden till andra aktörer. Ett ökat 

beroende kan öka sårbarheten för kommunen vilket kan ha betydelse för kommuners 

omställningsförmåga och utvecklingskraft (Tillväxtverket 2016). Det kan alltså påverka hur väl 

kommunen kan arbeta med klimatmildrande åtgärder men även klimatanpassning. 

Centrumsidan accepteras dessutom i större grad och ses som ett allmänintresse samtidigt som 

periferisidan ses som ett särintresse (Eriksson 1989). Det kan styra vilka normer som får ta plats 

och vilka krav som ställs i samarbetet. Leach m.fl. (2010) menar att detta kan påverka beslut 

och val av vägen framåt. Vid ett samarbete ges befogenhet till andra än kommunen själv att 

hantera arbetet vilket har betydelse för vilken väg som väljs då de dominerande vägar ofta 

handlar att upprätthålla maktpositioner (Leach m.fl. 2010). Risken är att dessa vägar leder till 

universella och generella lösningar som inte tillåter alternativ. Det finns även risk att de 

alternativa vägarna inte ens synliggörs (Leach m.fl. 2010). Rådande maktförhållande ses i det 

här fallet därför som ett hinder i landsbygdskommuners klimatarbete. Som teorin politisk 

ekologi berör kan även makt leda till konflikter (Hermele 2017), vilket kan benämnas utgöra 

en risk i samarbetet men inte ett hinder för att samarbeten ska genomföras.  

 Möjligheter som ges genom samarbete:  

• Ökat och bättre klimatarbete 

• Synliggör nya vägar och lösningar  

• Ger insikter i klimatarbetet som tidigare saknats  

Hinder som ges genom samarbete:  

• Samarbete kan försvåra arbetet för landsbygdskommuner att bli fossilfria  

• Ökar sårbarheten hos landsbygdskommuner p.g.a. beroende till samarbetspartners 

• Rådande maktförhållanden förstärks 

• Alternativa vägar kan osynliggöras    

Landsbygdens resurser  

Från resultatet uppges att flera landsbygdskommuner har goda förutsättningar att nå målet då 

resurser som krävs för att skapa möjligheter att nå målet finns. Här omfattas inte ekonomiska 

resurser utan istället resurser som livsmedelsproduktion, skog, avfall för fossilfritt drivmedel 
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etc. Då landsbygden kan producerar mycket av den svenska maten skapas möjligheter för 

landsbygden att minska beroendet av andra aktörer. Det kan också omfatta beroende av 

importerad mat. Med dessa goda förutsättningar kan ändå frågas varför landsbygden inte redan 

är fossilfri. Detta beror troligen delvis på den historiska väg som hittills gynnats och som lett 

till att landsbygden utvecklat ett stort beroende av bilen. Järnvägens, en gång omodern 

anseende, spelar till exempel roll i frågan, då järnvägen missgynnades till förmån för bilens 

framfart (Lambert 2018). Det handlar alltså om path dependency (stigberoende), som visar att 

tidigare händelser och beslut påverkar nuvarande beslut och framtida arbetssätt (Uusitalo & 

Lavikka 2020). Som nämnt pekar teorin på hur tidigare beslut begränsar framtida val och 

minskar flexibiliteten inför framtiden vilket också gör det svårt att genomföra förändringar 

(Uusitalo & Lavikka 2020). Hagbert med fleras (2018) scenarier visar hur flera vägar som 

uppfyller samma mål är möjligt men hur olika grupper och risker gynnas respektive missgynnas 

av vägen. Detta kan vara en förklaring till varför landsbygden inte är fossilfri fast den möjligen 

kunde ha varit om en annan väg valts. Ett hinder för landsbygdens arbete i strävan mot målet är 

därmed, genom historiska beslut och val, landsbygdens bilberoende. Detta kan ses som en 

inlåsning som Hagbert m.fl. (2018), Leach m.fl. (2010) liksom Eriksson (1989) talar om, då 

resultatet visar att flera kommuner ser svårigheter till en omställning. Någon kommun har 

påtalat att de inte har kunskapen om hur hela samhället ska inkluderas i målet.   

Tillväxtverket (2014) har också nämnt vikten av utbytet mellan stad och land gällande varor, 

tjänster och resurser. Landsbygdskommuner har även uttryck en rädsla för att inte få något 

tillbaka från staden när landsbygden exempelvis ger energi. På så vis finns också ett beroende 

från stadens sida då landsbygden förser staden med mat, energi etc. Ändå kan 

extrationsekonomi fortgå vilket troligen beror på det maktövertag som staden innehar. Dock 

påverkar detta tillit och kan leda till misstro vilket kan påverka framtida utveckling enligt 

Matsson (2011). Det är också något som framkommit i resultatet, att tilltron till staten är 

ifrågasatt från landsbygdskommunerna och det finns oklarheter kring framtidens 

transportlösningar. Vad kommer gynnas och vad kommer missgynnas. Det blir tydligt att 

landsbygden påverkas mycket av statens beslut. Det borde därför vara ännu viktigare att 

verkligen överväga de beslut som tas inför framtiden för att se hur det faktiskt kommer gynna 

eller missgynna olika delar av samhället. Som regeringen (2019) beskriver ska välfärden bidra 

till ett jämlikt och jämställt samhälle som gör det möjligt för alla att arbeta. Det räcker då inte 

med att landsbygden kan låta en lanthandel agera ombud och stå för viss kommunal service för 

att minska transporterna som Naturvårdsverkets (2019c) underlag beskriver. Det räcker heller 
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inte med att vissa sträckor bör få fossilfria kollektiva transporter som också är ett förslag 

(Naturvårdsverket 2019c), inte om alla Sveriges invånare ska ha samma välfärdsutbud som 

Hansen (2008) nämner och som regeringen definerar målet: ett av världens första fossilfria 

välfärdsländer (Regeringskansliet u.å.). Förutsättningarna skiljer sig dessutom mellan 

landsbygdskommuner, exempelvis har vissa kommuner järnvägssträckor medan vissa inte har 

det. Dessa förutsättningar kommer innebära skillnader i klimatarbetet. Det kan tänkas vara 

lättare att bli fossilfri i områden där järnväg finns. De områden som inte har järnväg kan tänkas 

påverkas ekonomiskt negativt då dessa områden troligen kräver mer satsningar än de områden 

som har järnväg. Den ekonomiska påverkan kan även påverka kommunens övriga arbete.       

Nackdelar i landsbygdskommuners strävan i målet mot fossilfrihet som resultatet beskriver är 

ansträngd ekonomi och tidsbrist. Av de kommuner som blivit tillfrågade men inte deltagit har 

svaren framförallt varit att kommunen inte kan delta på grund av tidsbrist. En kommun 

meddelade att de inte har någon anställd som systematiskt och strategiskt arbetar med 

miljöfrågor. Att kommunen med små medel försöker så gott de kan att bidra med kunskap och 

miljötänk inom kommunen. Detta visar tydligt att det finns hinder i form av resursbrister. 

Ekonomi definieras som hinder i tidigare forskning av Boye (2019). Hansen (2008) pekar också 

på att landsbygdskommuner har en högre ekonomisk sårbarhet, vilket enligt Tillväxtverket 

(2016) kan påverka kommuners omställningsförmåga och utvecklingskraft. Det kan alltså 

påverka hur väl kommunen kan arbeta med klimatmildrande åtgärder men även 

klimatanpassning. 

Regeringen använder en styrning som har utgångspunkt i teorin ekologisk modernisering (SOU 

2017:22; Hagbert m.fl. 2018; Regeringskansliet u.å). Som nämnt kan miljöproblem lösas 

genom effektivisering utan att kräva stora uppoffringar i den materiella välfärden (Lidskog & 

Sundqvist 2011). Ekonomi och miljö som tidigare kommit i konflikt kan genom ekologisk 

modernisering gå hand i hand. Genom teorin borde även landsbygden uppleva att arbete med 

miljö och ekonomi kan ske jämsides. Någon kommun visar att detta arbete är möjligt medan 

resterande kommuner anger att en ansträngd ekonomi är hindrande i miljöarbetet. Denna 

skillnad kan bero på vilka i kommunen som arbetar med miljöfrågorna som Goldmann och 

Larsson (2017) beskriver är personligt engagemang från politiker och tjänstemän avgörande i 

det lokala klimatarbetets utveckling.  

Att landsbygdskommunerna är relativt små ses som fördelaktigt då frågor kan ske nära det 

praktiska arbetet ute i enheterna. Det skapar möjligheter att faktisk arbeta med målet. Det ger 
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effekter som att ett gemensamt ansvar kan tas vilket resulterar i att det inte är lika lätt att ämnet 

faller mellan stolarna. Detta ses också skapa möjlighet att arbeta med miljö trots att finansiella 

medel inte direkt avsatts för det. Det är också tänkbart att en mindre organisation är lättare att 

överblicka och därmed kan både möjligheter och hinder ses samt utnyttjas fördelaktigt jämfört 

med exempelvis större organisationer. Kanske kan redan inbyggda mekanismer i kommunens 

arbete synliggörs och lägga grunden till en förändring inför framtida val. Historiska händelser 

och därmed dagens händelser, kan ha stor betydelse idag, men också i framtiden, då samhället 

formas efter dessa (Robbins 2012). De omställningar som kräver livsstilsbyten kan vara svåra 

att genomföra (Gullstöm 2008) och kan beslut som tas nu minska framtida krav på livsstilsbyten 

är det positivt. Det minskar på så vis risken för inlåsningar. Ett exempel på inbyggda 

mekanismer som tidigare nämnts är infrastrukturen där bland annat mataffärens placering får 

betydelse för transportval (Gullström 2008). Teorin om risksamhället beskriver att samhället 

genom sin modernisering skapar en ojämn fördelning av risker (Beck 1986), något att också 

vara medveten om när beslut tas och styrningar införs.  

Möjligheter som ges genom landsbygdens resurser: 

• Goda förutsättningar att nå målet  

• Minskat beroende av andra producenter och importerad mat  

• Personligt engagemang från politiker och tjänstemän, en stark drivkraft 

• Områden med befintliga järnvägssträckor beräknas ha lättare att nå fossilfrihet 

• Klimatarbetet kan ske nära det praktiska arbetet vilket leder till att ett gemensamt ansvar 

kan tas. Det ger även möjlighet att arbeta med klimatfrågan fast finansiella medel inte 

avsatts.   

• En mindre organisation är lättare att överblicka vilket gör att möjligheter och hinder i 

arbete lättare kan identifieras. Vilket påverkar vägen framåt.  

Hinder som ges genom landsbygdens resurser: 

• Landsbygden befinner sig i en inlåsning; bilberoendet 

• Det är svårt att uppfylla välfärdsutbudet som ska finnas på landsbygden, genom 

föreslagna åtgärder i målet mot fossilfrihet 

• Kommuner har brist på tid och finansiella medel 

• Saknar möjlighet att anställa därmed kompetensbrist  

• Områden utan befintliga järnvägssträckor beräknas få det tuffare ekonomiskt att nå 

fossilfrihet  
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• Låg omställningsförmåga och utvecklingskraft  

• Ojämn fördelning av risker  

Krav i upphandlingar  

Kommuner kan ställa krav i upphandlingar vilket ger möjligheter att påverka utvecklingen mot 

fossilfrihet. Det finns dock risk som uppges i resultatet att höga krav kan göra att kommunerna 

blir bortprioriterade som upphandlare och att det försvårar för kommunen att upphandla tjänster 

om inte andra aktörer ställer samma krav som kommunen.  

Möjligheter som ges genom att ställa krav i upphandlingar  

• Påverka utvecklingen mot fossilfrihet 

Hinder som ges genom att ställa krav i upphandlingar  

• Försämrad konkurrens vid upphandlingar om kommunen har högre krav än andra 

aktörer 

Målet med fossilfrihet  

I resultatet framgår att kommuner tvingas arbeta med målet vilket kommunerna ser som 

positivt. Det märks dock att viljan att arbeta med miljön och klimatet är av betydelse för arbetet. 

Som nämnt anses viljan vara en viktig faktor för att lyckas i det kommunala arbetet (Goldmann 

och Larsson 2017). Tvingande mål kan därför tänkas påverka hur attityden till målet är. Som 

tagits upp finns attityder och relationer mellan stad och land. Myrdal (2008) beskriver begreppet 

landskapsutveckling; landsbygden ska förändras i en riktning alternativt att förändringen ska 

innebära en utvidgning och ökad komplexitet. Detta har skapat problem då det endast ger en 

alternativ väg (Myrdal 2008). Denna risk finns också när landsbygden ska utvecklas till att bli 

fossilfri. Att enbart en väg är möjlig ses då som ett hinder i arbetet mot fossilfrihet då 

landsbygdens förutsättningar varier. Detta berör även som tidigare nämnts risken för eventuella 

inlåsningar där till exempel nya stora investeringar som skulle kunna leda till systembyten, 

också kan leda till ytterligare begränsningar (Eriksson 1989). En situation som människan vill 

komma ur kan då istället bli en inlåsning. Detta bör has i åtanke inför nya lösningar i 

klimatfrågan då dagens förutsättningar påverka kommuners framtida förutsättningar. Det kan 

påverka hur kommuner kan rusta samhällen inför klimatförändringar, det vill säga 

klimatanpassa, och vilka risker samhällen kommer möta. Genom klimatanpassning minskar 

riskerna (SMHI 2019). Om detta arbete inte kan ske kan dessa områden utsättas för högre risk 
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med effekter som samhälleliga skador, ekonomiska kostnader och lidande för människor 

respektive djur (SMHI 2019).   

Som möjlighet ses kommunens medvetenhet om målet. Om det finns en medvetenhet redan 

från start kan bättre beslut i klimatarbetet tas. Att även tänka på miljö genomgående ger positiva 

resultat och gynnsamma beslut respektive val kan göras om medvetenheten genomsyrar 

kommunen. Landsbygdskommunen kan undvika arbeten som leder till “ gör-om-gör-rätt”.    

Det kan finnas problem i att kommunen själva inte bestämt målet att bli fossilfira utan att det 

är ett nationellt mål. Klimatpolitiska rådet (2019) föreslår att styrmedel för land och stad ska 

fördelas och differentieras för att bättre kunna ta till vara på de olika förutsättningarna. Detta 

kan skapa lösningar för landsbygdskommuners olika villkor.   

Möjligheter som ges genom målet med fossilfrihet  

• Kommuners miljömedvetenhet ökar och bättre beslut kan tas  

• Arbetet av typen “gör-om-gör-rätt” kan undvikas.  

Hinder som ges genom målet med fossilfrihet  

• Tvingande mål kan påverka attityden till arbetet  

• Risk att en väg enbart blir möjlig  

• Risk för framtida inlåsningar  

• Målet är inte anpassat efter att olika förutsättningar finns 

Efterfrågan och ny teknik   

Resultatet visar fördelar som att målet med fossilfrihet ställer krav på samhällets alla delar och 

genom att fler deltar kan det ge dragkraft åt landsbygdskommuner. Staden är den sida som först 

anpassar sig och som resultatet, tidigare forskning (Hagbert m.fl. 2018; Rönnblom 2014) och 

centrum/periferi-teorin visar har landsbygden inte något övertag i situationen. När tekniken 

fortsättningsvis kommer utvecklas i staden kommer detta förhållande kvarstå och därmed 

maktförhållanden. Vilket bekräftar Leach med fleras (2010) uttalande om att vägar ofta är 

självförstärkande.  

Studien visar att de flesta kommunerna har hög eller mycket hög tilltro till tekniska lösningar. 

Myrdal (2008) beskriver att många människor hoppas på ny teknik eller att marknaden ska 

minska klimathotet då det kommer bespara människor från stora livsomställningar. 

Transportsektorn har inte genomgått några större omställningar som kräver energibesparingar 
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och därmed kan tilltron till tekniken vara ännu högre (Myrdal 2008). Resultatet visar ändå att 

landsbygdskommunerna kan göra bättre val genom att inte vara ledande i utvecklingen vilket 

då ger kommunerna möjlighet att välja och undvika onödiga risker. Det här hjälper också till 

att tillslut nå grön teknik som innebär att samhället genom teknik som är renare, mer effektiv 

och mindre resurskrävande kan mildra miljöproblem (Lidskog & Sundqvist 2011). 

Problematiskt är att viss teknik är uppbunden till annan teknik. Som resultatet visar har elbilen 

har inte haft någon större framfart hos kommunerna. Idag finns inte laddstationer överallt 

(Klimatpolitiska rådet 2019), vilket behövs för att elbilen ska kunna användas. Det finns dock 

ingen anledning att investera i laddstationer om ingen har elbilar. Detta påminner om exemplet 

kring biltransporters utveckling. I resultatet visas en viss oro från landsbygden, att staten ska 

höja avgifter kopplat till elbilen och att den då inte kommer vara lika förmånlig att äga framöver. 

Denna osäkerhet kring elbilens framtida driftkostnader anses utgöra ett hinder för 

elbilsutvecklingen, som annars är ett steg mot fossilfrihet.  

Det finns dock teknik som fungerar på landsbygden, då landsbygden och staden har samma 

eller liknande förutsättningar, som exempelvis digitaliseringsmöjligheter som underlättar i 

arbetet mot målet. Flexibilitet har också visat sig fungera väl som exempelvis leasingbilar.  

Beck (1986) menar att risker genom teknologi kan förvaltas, avslöjas, inkluderas, undvikas och 

döljas. På så vis reflekteras inte frågor om teknikens användning eller utveckling. Något som 

medför problem i form av en ojämn fördelning av risker som leder till konflikter (Beck 1986). 

Det finns också motsatser till Becks risksamhälle som tror på teknik som en möjlighet, 

exempelvis IPCC (2007) som menar att det är modern teknik som kommer leda till 

utsläppsminskning i icke-industrialiserade länder. Dock kan tilltron till teknik påverka hur 

problemet ses och hanteras. Viktiga delar kan missas då inställningen är så fokuserad på 

tekniska lösningar. Precis som Storbjörk m.fl. (2017) beskriver kan det låsa kommuner och 

framtida utveckling till en ohållbar väg med ökad sårbarhet och fortsatt hög klimatpåverkan. 

I ekologisk modernisering (Lidskog & Sundqvist 2011) nämns att företag som anpassat sig till 

högre miljökrav kommer ha konkurrensfördelar på marknaden och kan ta marknadsandelar från 

företag som inte kommit lika långt i anpassningen. Här nämns andra länder men detta kan även 

tillämpas genom centrum/periferi-teorin inom stad-och-land-situationen. Centrum/periferi-

teorin beskriver att begreppet tillväxt är centralt för staden medan landsbygden står för mindre 

delar av näringslivet (Eriksson 1989).  Det är troligt med stöd från teorin att företag från staden 

kommer anpassa sig snabbare till miljökrav och då kan konkurrerar ut företag på landet, där 
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anpassningen inte sker lika snabbt. På så vis kan ekologisk modernisering (i linje med statens 

styrning), där tanken är att företag ska anpassa sig vilket anges som en fördel, missgynnar 

Sveriges landsbygdskommuner då det ökar deras sårbarheten och därmed 

omställningsförmågan respektive utvecklingskraft enligt tillväxtverket (2016). Vilket i sin tur 

kan påverka landsbygdskommuners klimatarbete. 

Möjligheter som ges genom efterfrågan och ny teknik:  

• Ställer krav på alla samhällets delar och genom att fler deltar kan det ge dragkraft åt 

landsbygdskommuner 

• Genom att inte vara ledande i teknikutvecklingen kan landsbygdskommuner göra bättre 

val och undvika risker 

• Digitaliseringsmöjligheter underlättar i arbetet mot målet 

• Flexibla lösningar som leasing ger möjlighet till anpassning  

Hinder som ges genom efterfrågan och ny teknik:  

• Rådande maktförhållanden kommer fortskrida  

• Teknik är uppbunden till annan teknik 

• Osäkerhet kring elbilens framtida driftkostnad hindrar elbilsutvecklingen 

• Teknik ifrågasätts inte och kan leda till risker  

• Tilltron till teknik kan påverka hur problemet ses och hanteras. Det kan låsa kommuner 

och framtida utveckling till en ohållbar väg med ökad sårbarhet och fortsatt hög 

klimatpåverkan 

• Sveriges ekonomiska styrning (ekologisk modernisering) kan missgynna 

landsbygdskommuners omställningsförmåga och utvecklingskraft. Vilket i sin tur kan 

påverka landsbygdskommuners klimatarbete. 

Småskaliga lokala lösningar 

Landsbygdskommuner har som nämnt en högre ekonomisk sårbarhet (Hansen 2008) vilket kan 

ha betydelse för kommuners omställningsförmåga och utvecklingskraft (Tillväxtverket 2016). 

De småskaliga lösningarna uppger flera landsbygdskommuner vara nödvändigt då landsbygden 

omfattar få människor. Kanske kan dessa småskaliga lösningar ses som de alternativa 

vägarna.  En kommun angav att landsbygdskommuners lösningar inte kan fokuserar på 

ekonomisk vinning med utbud och efterfrågan som utgångspunkt då det inte finns underlag för 

detta. Genom att fokusera lokalt kan nya lösningar och nya vägar skapas.  
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Möjligheter som ges genom småskaliga lokala lösningar: 

• Småskaliga lokala lösningar kan utgöra alternativa vägar  

• Genom att fokusera lokalt kan nya lösningar och nya vägar skapas 

Hinder som ges genom småskaliga lokala lösningar: 

Inga har hittats i studien. 

Attityder  

Som framgår i resultatet: Staden (ofta nämns Stockholm eller staten) bestämmer vad som ska 

ske (även målet med fossilfrihet) och landsbygden är inte delaktig. Landsbygden upplever 

okänslighet från statens sida och känner sig förbisedda. Detta tas upp i centrum/periferi-teorin. 

Det kan även kopplas till Rönnbloms (2014) beskrivning av det urbana tolkningsföreträde som 

finns. Relationen mellan stad och land ger inte bästa förutsättningarna att arbeta med målet. 

Tilltron till staden är ifrågasatt från landsbygdskommuners sida, medan staden då kan se 

landsbygden som problematisk (Rönnblom 2014). Här behövs en bättre relation, en ökad 

förståelse, från bådas sida för att underlätta arbetet med att hela Sverige ska bli fossilfritt!  

Beck (1986) lyfter i teorin om risksamhället att moderniseringen lett till en ojämn fördelning 

av resurser och risker vilket leder till konflikter (Beck 1986). Här kan både NIMBY och andra 

konflikt mellan till exempel stad och land beröras. Som resultatet visar är 

landsbygdskommunerna rädda för att staden ska begära resurser från landsbygden men att 

landsbygden inte får tillbaka något för detta. Det som Svensson2 kallar extrationsekonomi. 

Massa (2019) beskriver att en lösning för detta är att kompensation utdelas till lokalsamhället, 

men det finns ingen säkerhet att det sker rättvist. Det kan också vara svårt för samhällen att stå 

upp för sina rättigheter om de inte har så mycket makt vilket då leder till en orättvisa (Massa 

2019). Vad gäller NIMBY kan beteendet försvåra klimatarbetet. NIMBY-förhållandet mellan 

landsbygdskommun och kommuninvånare har beskrivits i resultatet, där beteendet uppstått 

kring ämnen som varit miljömässig gynnsamt men åsikter splittrade. NIMBY-beteendet kan 

alltså utgöra hinder i arbetet mot fossilfrihet om invånare inte har samma mål som kommunen. 

Här är det då viktigt för kommunen att i ett tidigt skede låta lokalbefolkningen involveras 

(Massa 2019). Detta för att vinna stöd och förtroende liksom kunna visa på de positiva 

miljöeffekter projektet kan leda till, precis som Massa (2019) beskriver. Det är även viktigt att 

 
2   Eva Svensson, professor i miljövetenskap, Karlstad universitet. Dilemman. Miljö, risk och hållbar 

utveckling, föreläsning 9 april 2019. 
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kommunicera med lokalbefolkningen för att få uppfattningen om var allmänheten står i frågan 

(Massa 2019).  I resultatet beskrivs att de som hörs i beslut ofta är äldre män. Som Hedlund och 

Johansson (2007) nämner spelar olika status och makt en roll för vem som hörs. Men oavsett 

så är det inte säkert att alla invånare tycker likadant för det. 

Resultatet beskriver att det finns personliga intressen som kan påverka inställningen till målet 

då privatpersoner har företag som har stark koppling till användandet av fossila bränslen. Detta 

visar på hur historiska händelser har betydelse för hur samhället formas efter dessa (Robbins 

2012). Det visar också att livsstilsbyten kan vara svåra att genomföra då det redan finns 

inbyggda mekanismer i samhället (Gullström 2008). Även äganderätt av land och skog kan 

komma i konflikt med miljöfrågor och målet. Dessa intressen utgör hinder i arbete mot 

fossilfrihet. Det är stora utmaningar som kommunerna står inför om även kommuninvånarna 

ska inkluderas. 

Möjligheter som ges genom attityder:  

Inga har hittats i studien.  

Hinder som ges genom attityder:  

• Landsbygdskommuners rädsla över att staden ska begära resurser men att landsbygden 

inte får något tillbaka  

• Relationen mellan stad och land 

• NIMBY kan försvåra klimatarbetet 

• Privatpersoners personliga intressen kan påverka inställningen till målet då 

privatpersoner har företag som har stark koppling till fossila bränslen. 

• Privata intressen hotas av miljön genom att krav på livsstilsbyten krävs.   

 

Några avslutande ord 

Hagbert med fleras (2018) framtidsstudier visar att scenariot “Cirkulär ekonomi i 

välfärdsstaten” motsvarar nuvarande styrning bäst, medan scenariot “Lokal självförsörjning” 

då inte gör det. Studeras dessa scenarier ses att det förstnämnda inte direkt gynnar landsbygden, 

då de flesta bor i storstadsregioner (Hagbert m.fl. 2018). I detta scenario får landsbygden sämre 

tillgång till välfärdstjänster och många väljer bort att resa till områden där bil krävs för att ta 

sig. Inte så uppiggande bild för landsbygden. Det intressanta är dock att titta på vem som styr i 

de olika scenarierna. För det scenario som missgynnar landsbygden har staten en stark roll 
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medan i scenariot “Lokal självförsörjning” är det istället kommuner och medborgare som har 

stor makt och inflytande. Med tanke på den diskussion kring makt, ojämlikhet och vägval som 

förts genom arbetet poängteras här att dessa ämnen är viktigt att fundera kring. 

Landsbygdskommuners möjligheter och hinder har nu diskuterats och listats. Några tidigare 

historiska beslut som lett till inlåsningar har lyfts. Dessa har också visat hur möjligheter och 

hinder påverkas inför landsbygdskommuners arbete i målet. Detta visar också vikten av beslut 

och vilken betydelse det får för klimatarbetet men även vilka utmaningar och risker samhället 

står inför.   

Förslag på fortsatt forskning 

Som konstaterats tidigare finns det stora sociala, ekonomiska och miljömässiga skillnader 

mellan landsbygder (Länsstyrelserna u.å.). Det som inte berörts i studien är 

landsbygdskommuner i till exempel Norrland. Boyes (2019) studie har fokuserat på kommuner 

i Skåne län. Det skulle vara intressant att se hur Norrlands landsbygdskommuner, där järnvägen 

inte är lika utbredd och avstånden än längre, uppfattar möjligheter och hinder.  
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6 Slutsats  

Genom intervjuer med landsbygdskommuner har frågeställningen: vilka möjligheter och hinder 

finns för landsbygdskommuner att nå målet fossilfritt Sverige till senast år 2045?, kunna 

besvarats. Här i slutsatsen tas några av möjligheterna och hindren upp.  

Samarbeten ses ge goda möjligheter i landsbygdskommuners arbete mot fossilfrihet. Det kan 

öka resurser både finansiellt och kunskapsmässigt. Det kan också leda till att nya vägar 

synliggörs. Det finns dock maktförhållanden som kan ta uttryck i samarbeten och sätta 

kommuner i en beroendeposition. Det kan leda till ökad sårbarhet som påverkar 

omställningsförmåga och utvecklingskraft i kommunens klimatarbete, vilket då utgör 

hinder. Detta kan påverka kommuners arbeta med klimatmildrande åtgärder men även 

klimatanpassning. 

Det har även konstaterats att landsbygden befinner sig i en inlåsning på grund av tidigare vägval 

som gjorts i samhället. Detta har lett till att beroendet av bil är högt vilket påverkar dagens 

möjlighet och hinder för att bli fossilfri. Fördelaktigt är dock när landsbygdskommuner tidigt i 

processen är medvetna om målet; finns en medvetenhet tidigt kan bättre beslut i klimatarbetet 

tas. 

Många möjligheter kan skapas genom ett starkt personligt engagemang för klimatfrågan från 

till exempel politiker och tjänstemän. Att landsbygdskommuner är relativt små skapar goda 

möjligheter då arbetet med klimatfrågan kan ske nära det praktiska arbetet liksom att ett 

gemensamt ansvar lättare kan tas. I och med detta kan kanske redan inbyggda mekanismer i 

kommunens arbete synliggörs, som då kan påverka beslut inför framtida val. De omställningar 

som kräver livsstilsbyten kan vara svåra att genomföra och kan beslut som tas nu minska 

framtida krav på livsstilsbyten är det positivt. Det minskar på så vis risken för inlåsningar. Det 

kan påverka hur kommuner kan rusta samhället inför klimatförändringar (klimatanpassa) och 

vilka risker samhällen kommer utsättas för.  

Tilltro till teknik är stor och fokus är ofta tekniska lösningar. Detta kan leda till att alternativa 

möjligheter missas. Detta kan låsa kommuner och framtida utveckling till en ohållbar väg med 

ökad sårbarhet och fortsatt hög klimatpåverkan. 
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Det finns personliga intressen hos kommuninvånare som kan påverka deras inställning till målet 

då exempelvis privatpersoner har företag som har stark koppling till användandet av fossila 

bränslen. Fossila bränslen har format samhället, och införs åtgärder som kräver livsstilsbyten 

kan dessa åtgärder som nämnt vara svåra att genomföra. Kommuninvånarnas attityder till 

miljön kan utgöra ett stort hinder i landsbygdskommuners arbete mot fossilfrihet. I relationen 

mellan stad och land är tilltron till staden ifrågasatt från landsbygdskommuners sida medan 

staden kan se landsbygden som problematisk. Detta utgör också hinder i Sveriges arbete mot 

fossilfrihet. Relationer mellan befolkning, kommun och stat behöver arbetas med, en ökad 

förståelse krävs från alla parter för att underlätta arbetet med att hela Sverige ska bli fossilfritt! 

Det blir tydligt i studien att landsbygdens förutsättningar påverkas av statliga beslut. Dessa 

beslut borde därför verkligen övervägas innan de genomförs för att se hur de faktiskt kommer 

gynna eller missgynna olika delar av samhället. Besluten påverkar förutsättningar för 

klimatarbetet men även vilka utmaningar och risker samhället står inför.   
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Bilagor   

Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

Intervjuguide 

Jag skriver min kandidatuppsats på Karlstad universitet inom programmet miljö och 

säkerhet, där jag undersöker frågan: 

 

Vilka möjligheter och hinder det finns för landsbygdskommuner att nå målet med ett 

fossilfritt Sverige till år 2045? 

 

Syftet är att studera hur landsbygdskommuner uppfattar och arbetar med att begränsa 

sin klimatpåverkan samt hur kommuner utifrån sina förutsättningar ser på möjligheter 

och hinder att arbeta med miljömålet.  

 

Jag har 10 frågor, med några följdfrågor, som jag skulle vilja gå igenom.  

 

Förutsättningar för klimatarbete 

1. Hur ser kommunens förutsättningar ut för att tas sig an klimatarbetet?  

a. Vilka på kommunen arbetar med miljöfrågor?  

b. Vad har kommunen för budget att ta sig an och genomföra 

klimatförbättringar? 

c. Vilka andra resurser har kommunen för att genomföra 

klimatförbättringar?   

 

2. Hur fungerar arbetet med att begränsa klimatpåverkan tillsammans med andra 

uppgifter och prioriteringar som kommunen har?   

a. Vill du/ni berätta om något exempel där frågor har behövt ske i 

samförstånd med varandra. Och då hur utfallet mellan dessa frågor såg 

ut.  

Synen på klimatarbete  

3. Hur ser kommunens klimatarbete ut? 

a. Vad gör kommunen för att minska sin klimatpåverkan? 
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b. Vill du/ni ge något exempel på arbete som kommunen genomför med 

hänsyn till minskad klimatpåverkan.  

c. Har kommunen uppsatta mål inom klimatarbetet? I så fall vilka?    

d. Vad är ni på kommunen nöjda över i ert klimatarbete?  

e. Vad anser ni att kommunen skulle kunna förbättra i sitt klimatarbete? 

Om målet i strävan mot ett fossilfritt Sverige till år 2045.   

4. Vilket arbete ser du/ni att kommunen har framför sig i målet med fossilfrihet?    

a. Vilka möjligheter ser du/ni för att nå målet/minska klimatpåverkan 

utifrån kommunens förutsättningar?  

b. Vilka hinder ser du/ni för att nå målet/minska klimatpåverkan utifrån 

kommunens förutsättningar? 

c. Vilka skillnader kring möjligheter och hinder ser du/ni mellan Sveriges 

kommuner? (Ge gärna exempel) 

 

5. Hur tror du/ni att kommunen påverkas av målet till 2045?  

a. Hur tror du/ni att kommunens andra prioriteringar exempelvis 

välfärdsuppdraget, kommer påverkas av målet?  

b. Hur tror du/ni att relationer mellan kommuninvånare och kommunen 

kommer påverkas av målet?  

c. Hur tror du/ni att relationer mellan näringsliv och kommunen kommer 

påverkas av målet?  

 

6. Naturvårdsverket har kartlagt just möjligheter och hinder med målet Fossilfritt 

Sverige till 2045. De pekar i sin sammanfattning på tre stora utmaningar med 

målet och jag skulle vilja höra hur du/ni ser på de utmaningarna utifrån just er 

kommuns perspektiv?  

 

“Naturvårdsverket vill särskilt lyfta fram tre utmaningar som är centrala att 

adressera i den klimatpolitiska handlingsplanen: 

1. Transportsystemet behöver ställas om och bli mer transporteffektivt och 

energieffektivt samtidigt som det övergår till förnybara drivmedel. 

2. Industrins utsläpp måste minska till nära noll genom utveckling och 

marknadsintroduktion av ny teknik samt energieffektivisering och 
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ersättning av fossila bränslen. En skärpning av EU:s utsläppshandel 

(EU ETS) är centralt för att åstadkomma detta.  

3. Förutsättningar för att avskilja, transportera och lagra koldioxid måste 

skapas för att möjliggöra negativa utsläpp och minska utsläpp från 

industrin.”  

 

Detta är alltså Naturvårdsverkets utpekade tre stora utmaningar med målet. Hur ser 

du/ni på de utmaningarna utifrån just er kommuns perspektiv?  

 

7. Hur kan er kommun gynnas alternativt missgynnas av målet med fossilfrihet? 

 

8. Det är 25 år från idag till år 2045. Hur ser du/ni på tidsaspekten i förhållande 

till målet som ska uppfyllas? 

 

9. Riksdagen antog 2017 det klimatpolitiska ramverket som definierar att Sverige 

senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Om du/ni fick 

fria händer att styra vägen mot målet, hur skulle den vägen se ut?  

 

Avslut 

 

10.  Är det något du/ni vill tillägga utöver det som sagt?  

 

Då får jag tacka så mycket för din/er tid och medverkan!  

 

 


