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Abstract 
 

 

To achieve a sustainable development in accordance with the UN report “Our common 

future” the Swedish government has instituted 16 national environmental goals. The 

municipalities in Sweden have different means of reaching those goals. The purpose of this 

study was to see if there are any differences in that work regarding the size and location of the 

municipality. The purpose was also to find out what obstacles the municipalities face and 

come up with suggestions to overcome those obstacles. The results showed that smaller 

municipalities generally lack resources for the environmental work and that the issues 

hindering the bigger municipalities in their work is that other issues such as health care are 

prioritized over environmental matters. The issues that will be prioritized in the Swedish 

municipalities are decided by the ruling politicians. One problem with this is that the 

politicians tend to prioritize issues that are more popular with the inhabitants and that 

environmental issues thus get overlooked. To improve the environmental work in the 

Swedish municipalities this have to change. If the environmental work gets more visibility the 

attitudes of the people might change and that might affect the politicians to make different 

priorities. If the municipalities have a lack of funds there are special grants that can be 

applied for from the EU. Those funds can then be used to hire more personnel to work with 

environmental issues. The municipalities will play an important role if the national 

environmental goals are to be reached in time.  

 

Key words; sustainable development, municipalities, northern Sweden, Swedish 

environmental goals, ecological sustainable development  
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1 Inledning 
 

 

Begreppet hållbar utveckling kom till när Brundtlandkommissionen publicerade sin 

utredning 1987 (Nationalencyklopedin 2017). Rapporten Our Common Future, som i 

folkmun numera kallas Brundtlandsrapporten, togs fram på order av FN och hade som syfte 

att ta fram en plan för att få till en långsiktig hållbar utveckling fram till år 2000 som alla 

världens länder kunde vara med på. Man hade börjat uppmärksamma skador på miljön som 

till exempel att ozonlagret förtunnades och att planetens medeltemperatur börjat stiga. Man 

började även inse att ekologisk hållbarhet också hänger samman med social- och ekonomisk 

hållbarhet (Förenta Nationerna 1987). FN har tagit fram en rapport med globala klimatmål 

som kallas Agenda 2030 (Förenta Nationerna 2015). Där nämns 17 olika mål som ska 

uppfyllas innan år 2030. Målen med Agenda 2030 är bland annat att fattigdomen i världen 

ska utrotas, att världen ska uppnå fred och jämställdhet och att planeten och mänskligheten 

ska föras in på en hållbar utveckling som går emot klimatförändringarna (Förenta nationerna 

2015). Att nå en global hållbar utveckling och minska utsläppen av växthusgaser börjar idag 

bli allt mer bråttom. Isarna i Arktis smälter och känsliga ekosystem skadas av de förhöjda 

temperaturerna i världen (Descamps et al. 2017). I år har temperaturerna i de norra delarna 

av jordklotet varit så pass höga att permafrosten på Svalbard har tinat vilket har lett till att 

smältvatten nära på trängt in i det globala frölagret (Carrington 2017). 

 

Myndigheterna och regeringen har idag ett ansvar att se till att en hållbar utveckling uppnås 

och det finns olika tillvägagångssätt att arbeta mot detta mål. Sveriges regering har för att 

underlätta arbetet för kommuner och myndigheter instiftat 16 nationella miljömål 

(Naturvårdsverket 2017 a). Dessa mål främjar en hållbar utveckling samt det så kallade 

Generationsmålet. Generationsmålet innebär att vi ska lämna över ett samhälle till nästa 

generation som har löst de största miljöproblemen. Detta ska samtidigt innebära att vi inte 

ska orsaka någon skada på miljön i andra länder. De svenska nationella miljömålen handlar 

bland annat om att vi ska ha en god bebyggd miljö, en storslagen fjällmiljö, myllrande 

våtmarker och bara naturlig försurning. De nationella miljömålen är inte bara viktiga för 

miljöns skull, utan främjar även människors hälsa. Att vi ska minska gifterna i vårt samhälle 

och ha en säker strålmiljö är ytterligare två av de nationella miljömålen och att arbeta med de 

här målen gör att både miljön och människors hälsa kan förbättras (Naturvårdsverket 2017 

a).  

 

Arbetet med miljömålen i Sverige sker idag på alla nivåer i samhället; hos riksdag och 

regering, olika myndigheter samt hos Sveriges kommuner (Naturvårdsverket 2012). Även om 

Sverige har en förhållandevis bra miljö finns det ändå problem i landet med dålig luft i 

städerna, försurning av sjöar och vattendrag och problem med förorenad mark där till 

exempel industrier tidigare legat belägna (Weddfelt et al. 2016). Kommunernas arbete med 

hållbar utveckling och miljömålen är viktigt. Genom att arbeta med kommuninvånarna kan 

kommunen föregå med gott exempel och även genom olika påtryckningar arbeta för att 

förändra människor attityder till en mer hållbar livsstil. Men Sveriges kommuner har idag 

olika förutsättningar att arbeta med miljöfrågor (Sveriges länsstyrelser och 

samverkansorganet RUS 2012). Arbetet med hållbar utveckling och miljömålen kan ske 

genom hur man lägger upp översiktsplaner, genom utformning av infrastruktur, instiftande 

av fiskevårdsåtgärder, eller genom regler för upphandlingar inom kommunen. En del 

kommuner har även antagit egna, lokala miljömål baserade på de nationella miljömålen. I 

och med att kommunernas arbete är så pass viktigt för att vi ska kunna uppnå miljömålen 

och därmed uppnå en hållbar utveckling i Sverige är det viktigt att studera hur arbetet går till 

och se vilka begränsningar gällande det arbetet som kommunerna upplever. Mindre 
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kommuner kan ha andra förutsättningar än större kommuner, beroende på ekonomiska 

resurser i from av skatteintäkter och så vidare. Den här undersökningen ska ge svar på vilka 

begränsningar kommunerna upplever att de har när det kommer till arbetet med ekologisk 

hållbar utveckling, och visa på vad som är viktigt att göra för att motverka dessa 

begränsningar och få till ett bra miljöarbete i alla kommuner.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med att göra den här undersökningen är att ta reda på hur kommuner i Sverige arbetar 

med hållbar utveckling med fokus på miljöfrågor, det vill säga ekologisk hållbarhet. Syftet är 

även att se om det finns några skillnader mellan större och mindre kommuner samt mellan 

kustkommuner och inlandskommuner och få svar på vad dessa skillnader i så fall kan tänkas 

bero på.  

 

1.2 Frågeställning 

• Vilka skillnader och likheter finns när det gäller arbetet med hållbar utveckling inom 

miljöfrågor i större kommuner jämfört med mindre kommuner samt mellan 

kustkommuner och inlandskommuner? 

• Vilka begränsningar upplever kommunerna själva att det finns för arbetet med 

miljömålen? 

• Hur kan arbetet med hållbar utveckling och miljömålen utvecklas i kommunerna? 

 

1.3 Avgränsning 
Hållbar utveckling är ett brett och omfattande område. Jag har valt att avgränsa mig till 

ekologisk hållbar utveckling genom att fokusera på de 16 svenska miljömålen. För att göra 

datamaterialet mer hanterbart och för att kunna slutföra arbetet inom den tidsram som 

angetts valde jag att avgränsa mig till att undersöka en del av kommunerna i Lappland, 

Norrbotten och Västerbotten istället för att skicka enkäten till alla Sveriges kommuner.  

 

2 Material och metod 
 

 

För att få fram ett dataunderlag till den här undersökningen skickades en enkät med 9 frågor 

ut via e-post till 21 kommuner; Gällivare, Överkalix, Övertorneå, Pajala, Nordmaling, 

Haparanda, Jokkmokk, Arvidsjaur, Arjeplog, Kiruna, Luleå, Skellefteå, Vindeln, Umeå, 

Robertsfors, Sorsele, Vilhelmina, Malå, Boden, Storuman och Kalix. Enkäten gjordes i Google 

drive (se Bilaga 1 Frågeformulär).  

 

Eftersom många kommuner har en gemensam e-postadress till hela kommunen som man 

kan kontakta via deras hemsidor valde jag först att skicka ut ett mail till varje kommun där 

jag presenterade mig själv och ämnet för rapporten jag skriver. Därefter frågade jag om 

kontaktuppgifter till den person på kommunen som bäst kunde besvara mina frågor. Enkäten 

skickades därefter ut till kommunerna den 31 mars. En påminnelse skickades ut den 10 april 

och enkäten stängdes för svar den 12 april då alla tillfrågade kommuner hade inkommit med 

sina svar.  

 

En hypotesprövning för andelar med dubbelsidig eller enkelsidig mothypotes beräknades för 

hand genom ett Z-test för att testa skillnader mellan kommuner (Körner och Wahlgren 

2005). Signifikansnivån 5 % valdes. Z-krit sattes till 1,96 eller -1,96 för dubbelsidigt test och 

1,64 för enkelsidigt test. 
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3 Resultat 
 

3.1 Fördelning av kommuner som deltog i undersökningen 
Enkäten skickades ut till 21 kommuner och samtliga kommuner svarade på den. 62 % av de 

tillfrågade kommunerna är inlandskommuner och 38 % av kommunerna är kustkommuner. 

Majoriteten av kommunerna är befolkningsmässigt små kommuner med ett invånarantal 

mellan 2000 och 9999. Dessa kommuner står för 71 % av det totala antalet kommuner som 

deltog i undersökningen (Figur 1).  
 

 
Figur 1. Fördelningen av befolkningsmängden för samtliga av de tillfrågade kommunerna.  

 

Figur 1 illustrerar på ett tydligare sätt hur fördelningen av de tillfrågade kommunerna ser ut. 

Endast 5 % av kommunerna har en befolkningsmängd över 100 000 invånare. Detsamma, 5 

%, gäller för kommuner med ett invånarantal mellan 20 000 och 49 999 invånare.  

Kommuner med ett invånarantal mellan 50 000 till 100 000 invånare och mellan 10 000 till 

19 999 invånare utgör vardera 9,5 % av de tillfrågade kommunerna.   
 

Av inlandskommunerna är 84,6 % små kommuner med en befolkningsmängd mellan 2000 – 

9999 invånare (Figur 2). 50 % av kustkommunerna är av den storleksordningen. 7,7 % av 

inlandskommunerna har en befolkningsmängd som ligger mellan 20 000 – 49 999 invånare. 

25 % av kustkommunerna har en befolkningsstorlek som ligger mellan 50 000 och 100 000 

invånare. 12,5 % av kustkommunerna har en befolkningsmängd som är större än 100 000 

invånare (Figur 2).  

 
Tabell 1. Frekvensen av fördelningen av befolkningsmängd i kustkommuner och inlandskommuner.  

Befolkningsmängd (invånare) Kustkommuner (%) Inlandskommuner (%) 

2000 - 9999 50 84,6 

10 000 - 19 999 12,5 7,7 

20 000 - 49 999   7,7 

50 000 - 100 000 25   

Mer än 100 000 12,5   
 

 

 

71%

9.5%

5%

9.5%

5%

2000 - 9999 invånare 10 000 - 19 999 invånare 20 000 - 49 999 invånare

50 000 - 100 000 invånare Över 100 000 invånare
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3.2 Skillnader och likheter gällande miljömålsarbetet i olika kommuner 

95 % av de tillfrågade kommunerna arbetar med minst ett av Sveriges 16 nationella miljömål 

(Figur 3). Av dessa svarade alla att de arbetar med målet ”God bebyggd miljö”. Endast en 

kommun, dvs 5 %, svarade att de inte arbetar alls med några miljömål. Den kommunen var 

en inlandskommun. 95 % av de tillfrågade kommunerna som arbetar med miljömål svarar att 

de arbetar med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Därefter är fördelningen lite olika 

mellan vilka av miljömålen kommunerna väljer att arbeta med. ”Storslagen fjällmiljö” och 

”Hav i balans samt levande kust och skärgård” är mål som endast inlandskommuner 

respektive kustkommuner kan arbeta med, därav de låga sifforna jämfört med övriga 

miljömål (Figur 3).  

 

 
Figur 2. Hur stor andel av kommunerna som arbetar med de olika miljömålen.  

 

Mellan inlandskommuner och kustkommuner ser fördelningen av vilka miljömål kommunen 

arbetar med lite annorlunda ut (Figur 4). En lägre andel av inlandskommunerna arbetar 

generellt med samma miljömål som kustkommunerna gör. Till exempel arbetar 33 % av 

inlandskommunerna med miljömålet Levande skogar, medan andelen kustkommuner som 

arbetar med det miljömålet är 62 %. Det samma gäller för miljömålet Levande 

odlingslandskap. 33 % av inlandskommunerna svarar att de arbetar med det målet medan 

andelen kustkommuner är 75 %. Miljömålet Bara naturlig försurning arbetar endast 17 % av 

inlandskommunerna med jämfört med 50 % av kustkommunerna. Miljömålet Giftfri miljö är 

däremot ett miljömål som en stor andel av både kustkommuner, 87 %, och 

inlandskommuner, 75 %, arbetar med, men även med det målet ligger inlandskommunerna 

efter. Det är endast två miljömål som det är större andel inlandskommuner än 

kustkommuner som arbetar med. Det är miljömålet Säker strålmiljö, 58 % av 

inlandskommunerna och 50 % av kustkommunerna, och miljömålet Ingen övergödning, 75 % 

av inlandskommunerna och 62 % av kustkommunerna (Figur 4).  
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Figur 3. Fördelningen av vilka miljömål som kust- och inlandskommuner arbetar med och hur stor andel av 

kommunerna i varje grupp som arbetar med varje mål. 

 

Om man därefter tittar på hur kommunerna prioriterar att arbeta med de här målen ser man 

en viss skillnad mellan kustkommuner och inlandskommuner (Figur 5). Undersökningen 

visar att arbetet med miljömålen är mer prioriterat i kustkommunerna än i 

inlandskommunerna. För att säkert kunna säga att det finns en skillnad i hur många 

kommuner som arbetar aktivt med miljömålen gjordes en statistisk analys. 

Hypotesprövningen visade att det är signifikant skillnad (Z-obs = -2,35 Z-obs< Z-krit) mellan 

hur många kustkommuner som arbetar aktivt med miljömålen jämfört med andelen 

inlandskommuner.  

 

 
Figur 4. Prioriteringen av miljömålen hos kust- respektive inlandskommuner.  

 

87%

75%

50%

87%

50%

50%

62%

100%

75%

75%

50%

62%

75%

100%

62%

67%

50%

17%

75%

50%

58%

75%

92%

67%

33%

33%

33%

42%

100%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Andel kommuner

M
ilj

ö
m

ål

Inlandskommun Kustkommun

8%

69%

23%

0

25%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Inte alls

Visst arbete förekommer

Arbetet sker aktivt

Andel kommuner

A
rb

et
e 

m
ed

 m
ilj

ö
m

ål
en

Kustkommun Inlandskommun



6 
 

75 % av kustkommunerna svarar att arbetet med miljömålen sker aktivt, medan bara 23 % av 

inlandskommunerna säger samma sak. 8 % av inlandskommunerna svarar att det inte 

förkommer något arbete alls med miljömålen i deras kommun (Figur 5).  

 

 
Figur 5. Prioriteringen av miljömålen hos stora respektive små kommuner. 

 

Om man därefter jämför hur aktiva små kommuner (invånarantal 2000 – 9999) och stora 

kommuner (invånarantal <9999) är med att arbeta med miljömålen ser man dock att det inte 

finns någon statistisk skillnad. Ett Z-test test där andelarna jämfördes gav resultatet Z-obs = 

0,56 (Z-obs<Z-krit). Det betyder att även om det ser ut som att de små kommunerna arbetar 

mer aktivt än de stora när man tittar på procentsatserna finns det inget statistiskt stöd för att 

det är så (Figur 6). De stora kommunerna svarar till största delen att ett visst arbete med 

ekologisk hållbar utveckling och miljömålen förekommer i deras kommun (Figur 6). 
 

3.2.1 Kommunernas hållbarhetsarbete i praktiken  

87,5 % av kustkommunerna och 84 % av inlandskommunerna svarade på hur de arbetar med 

hållbarhet i praktiken. 28 % av kustkommunerna som svarade på frågan angav att de arbetar 

med lokala miljömål. 42 % av kustkommunerna arbetar med miljömålen i form av planer så 

som handlingsplaner och översiktsplaner. En kustkommun svarar att elektriciteten i 

kommunen produceras genom vattenkraft och vindkraft och att kommunala byggnader 

värms med pellets. De har även fria bussresor inom hela kommunen vilket främjar minskade 

koldioxidutsläpp. En annan kustkommun skriver att de arbetar med tre miljömål i taget. 

Dessa miljömål byts ut varje år. Utifrån dessa tre utvalda miljömål görs en tillsynsplan, som 

konkret kan innebära till exempel att om kommunen arbetar med miljömålet ”Levande sjöar 

och vattendrag” kan de fokusera på lantbruksverksamheter och ställa krav på dessa att ett 

skyddsavstånd på minst 6 meter måste finnas till vattendrag när lantbrukaren ska sprida 

gödsel. Arbetet med det miljömålet kan även ske genom att kommunen startar olika 

restaureringsprojekt av vattendrag.  

 

18 % av inlandskommunerna arbetar med lokala miljömål och ytterligare 18 % av 

inlandskommunerna arbetar med de nationella miljömålen genom olika planer, till exempel 

översiktsplaner. Därefter är svaren för inlandskommunerna olika. En inlandskommun 

skriver att de arbetar med inventering av förorenad mark inför byggnation och genomför 

kontroll av marken efter tidigare användningar. De arbetar även med att ta fram 

skyddsområden för vattentäkter och genomför inventering av avloppsanläggningar samt att 

de har lämnat synpunkter och yttranden angående en planerad gruvbrytning inom 
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kommunen. En annan inlandskommun skriver att de har lycktas minska sina utsläpp av 

fossilt CO2 med >50 % mellan åren 1990 – 2010. Vilken metod som använts för detta 

beskrivs dock inte i svaret. En inlandskommun svarar att de till exempel har bytt ut alla 

kvicksilverkomponenter i kommunens gatubelysning och att skolköken arbetar med mer 

ekologiska livsmedel än tidigare. En annan inlandskommun säger att deras arbete med 

miljömålen sker genom arbete kopplat till tillsyn, till exempel genom inventering av enskilda 

avlopp som på så sätt motverkar övergödning, eller genom att utfärda bygglov kopplat till 

miljömålet God bebyggd miljö. Ytterligare en annan inlandskommun arbetar med 

miljömålen genom skoterplanering, turistplanering, bebyggelseplanering och 

fiskevårdsåtgärder.  

 

3.3 Begränsningar i kommunernas hållbarhetsarbete 

95 % av kommunerna som deltog i undersökningen anger att de upplever att det finns 

begränsningar i arbetet med miljömålen, men därefter svarar dock 100 % av kommunerna på 

vilka begränsningar de upplever. Figur 7 visar en sammanställning av de begränsningar i 

arbetet som kustkommunerna och inlandskommunerna svarar att de upplever. Alla 

kustkommuner upplever att de har brist på resurser medan 85 % av inlandskommunerna 

upplever att resurser är något som fattas hos dem. Däremot svarar 85 % av 

inlandskommunerna att de upplever att de inte har nog med tid till miljöarbetet medan detta 

inte är ett lika stort problem i kustkommunerna. 50% av kustkommunerna tycker att tidsbrist 

är ett problem hos dem. Ett Z-test beräknades vilket gav Z-obs 1,75 och det visar att det är 

statistiskt säkerställt att det är en större andel av inlandskommunerna än kustkommunerna 

som upplever att deras tid till miljöarbetet är begränsad (Z-obs>Z-krit). Ekonomiska 

begränsningar är ett större problem i inlandet än vid kusten (Z-obs =1,85, Z-obs>Z-krit).  77 

% av inlandskommunerna upplever att ekonomin begränsar arbetet med miljöfrågorna 

medan det är 38 % av kustkommunerna som anger detta som en begränsning (Figur 7).  

 

 
Figur 6. Jämförelse mellan andelen kustkommuner och andelen inlandskommuner och de olika begränsningar de 

upplever med miljöarbetet. 

 

De två kommuner som kryssade i alternativet ”övrigt” (Figur 7) är inlandskommuner och de 

lade till kommentarerna ”Tillväxt prioriteras i en typisk kommun som tappar sin befolkning” 

och ”Kommunledningen har ingen biolog/biokemist i ledningsgruppen”. Av de 
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kommuner som angett att visst arbete med miljömålen förekommer, och det är 100 % av de 

som angett att de inte arbetar med miljömålen alls. 100 % av de kustkommuner som angett 

att visst arbete med miljömålen förekommer anger att de vill ha mer resurser till arbetet.  

 

Om man därefter jämför små kommuner (invånarantal 2000 - 9999) med stora kommuner 

(invånarantal <9999) ser man att alla små kommuner upplever att resursbrist är något som 

hindrar deras arbete med miljömålen (Figur 8). Det största hindret för arbetet med 

miljömålen i stora kommuner är att annat arbete prioriteras framför arbete som rör 

miljöfrågor (Figur 8).  

 

 
Figur 7. Andelen små och stora kommuner som upplever vissa typer av begränsningar med miljöarbetet. 

 

50 % av de stora kommunerna upplever att de har en brist på kunskap medan andelen små 

kommuner som upplever denna typ av begränsning endast är 27 %. Genom att beräkna 

statistik med ett Z-test kan man dock inte säga att den här skillnaden är statistiskt signifikant 

(Z-obs =1,04 Z-krit >Z-obs). 67 % av de små kommunerna upplever att ekonomin begränsar 

miljöarbetet medan 50 % av de stora kommunerna har den upplevelsen (Figur 8). Av de 

kommuner som räknas som små är 27 % kustkommuner och 73 % inlandskommuner. Av de 

kommuner som räknas som stora kommuner är 67 % kustkommuner och 33 % 

inlandskommuner.  

 

3.4 Förslag på förbättringar för kommunernas miljöarbete 

Sammanlagt 38 % av kommunerna som svarade på enkäten angav att de ville ha mer resurser 

till miljöarbetet. 9,5 % av kommunerna vill ha en anställd kommunekolog eller 

kommunbiolog. Ytterligare 9,5 % av kommunerna vill också ha mer ekonomiska resurser.  

Därefter är svaren väldigt varierande mellan de övriga kommunerna. Det går inte heller att 

säga att det finns något speciellt utmärkande för inlandskommuner eller för kustkommuner. 

Den gemensamma nämnaren är att det behövs mer resurser. 38 % av kustkommunerna vill 

ha fler resurser och det svarar även 38 % av inlandskommunerna.  

 

En av kustkommunerna vill se att det upprättas ett övergripande hållbarhetsprogram i 

kommunen som innefattar miljömålen. En annan av kustkommunerna skriver att dagens 

situation i kommunen gör att de ekonomiska begränsningarna som finns gör det svårt för 
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miljöfrågorna att prioriteras. Istället prioriterar kommunen frågor som rör vård, skola och 

omsorg och det är så stora frågor att det är svårt för miljöfrågorna att få plats. Kommunen 

skriver att det skulle behövas en förändring av det ekonomiska systemet för att inte arbetet 

med ekologisk hållbarhet ska hamna i skymundan. En tredje kustkommun vill se ett större 

intresse för miljöfrågor hos de ledande politikerna. 

 

En av inlandskommunerna svarar att de förbättringar de skulle vilja se inom sin kommun är 

bättre kunskap inom den kommunala organisationen om svensk miljölagstiftning, 

miljöfrågor samt hur olika beslut påverkar miljön. Personen som besvarar enkäten svarar att 

”om inte vi inom den egna organisationen har tillräcklig kunskap om hur vi ska göra rätt för 

miljön samt minska vår miljöpåverkan hur ska vi då kunna förvänta oss att våra medborgare 

ska ta kloka beslut som bidrar till mindre miljöpåverkan?”. En annan inlandskommun 

skriver att det behövs att kommunen börjar arbeta med miljöfrågorna från centralt håll då 

det idag är främst miljö- och byggnadskontoret som arbetar med miljömålen medan 

kommunledningen inte gör det alls. Att miljönämnden och miljösakkunnig deltar i 

kommunens planeringsarbete är ett förslag från en annan inlandskommun på sådant som 

skulle underlätta arbetet med miljöfrågorna. En synpunkt från ytterligare en inlandskommun 

är att miljöfrågor måste börja prioriteras politiskt. Att ge miljöarbetet en stadig plattform att 

stå på är ytterligare ett annat förslag från en av inlandskommunerna för att förbättra arbetet 

med miljömålsarbetet. En av inlandskommunerna skriver även att det görs för lite inom 

kommunen för att faktiskt synliggöra det miljöarbete som utförs vilket är ett problem.  

 

4 Diskussion 
 

 

Den här studien visar att det finns statistiskt signifikant skillnad mellan hur aktivt 

inlandskommuner och kustkommuner arbetar med ekologisk hållbarhet. Kustkommunerna 

arbetar mer aktivt med miljöfrågor och i studien är det en större procentdel av 

kustkommuner som arbetar med varje miljömål jämfört med inlandskommunerna, förutom 

två miljömål som större andel inlandskommuner arbetar med. Inräknat i detta är inte de två 

miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö eftersom 

alla kommuner som deltog i studien inte kan arbeta med dessa mål då de förutsätter att 

kommunen antingen har kust eller fjäll. Det finns dock inget stöd statistiskt för att små 

kommuner skulle arbeta mer aktivt med miljömålen än de större kommunerna. 

 

Studien visar att det som verkar vara det största problemet när man tittar på alla kommuner 

är brist på resurser. Majoriteten av kommunerna säger att de vill ha mer resurser att fokusera 

mer på miljöfrågorna, både ekonomiska resurser och mer personal som till exempel tillgång 

till en kommunbiolog.  Majoriteten av kommunerna som bara arbetar med miljömålen till 

viss del säger att resurser är en brist.  

 

Varje kommun har en begränsad ekonomi, och som en av de tillfrågade kommunerna svarade 

så prioriteras frågor som vård och omsorg över miljöfrågorna. Dessa frågor tycks nog vara 

viktigare jämfört med hållbarhetsfrågor och det gör att miljöfrågorna hamnar i skymundan. 

Att politikerna och de kommunanställda har bristande kunskaper i miljöfrågor kan även vara 

en bidragande faktor till att man inte prioriterar miljöfrågor. Om man inte vet så mycket om 

frågan prioriterar man andra områden istället. Detta stöds av enkätsvaren där kunskapsbrist 

var ett problem hos 50 % av de stora kommunerna och hos 27 % av de små. Att brist på 

kunskap hindrar arbetet med miljömålen stöds även av en kartläggning av hållbarhetsarbetet 

i kommuner i Östergötland (Weddfelt et al. 2016). Denna undersökning visade att alla 
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kommunerna som deltog i studien arbetade med miljöfrågor på något sätt, men att 

kommunerna dock i de flesta fall inte hade något särskilt dokument ägnat för arbetet med 

dessa frågor, utan arbetsmetoderna fanns implementerade i olika planer så som kommunens 

avfallsplan, energiplaner osv. Hur arbetet med hållbarhet och miljöfrågor skulle gå till i 

kommunen beslutades främst av politiker och kommunalråd (Weddfelt et al. 2016). Vilka 

frågor kommunerna skulle arbeta med bestämdes bland annat genom att ta hänsyn till de 

nationella miljömålen, genom att titta på hur grannkommunerna arbetade och beroende på 

vilka kända miljöproblem som fanns inom den egna kommunen. Weddfelt et al (2016) kom 

även fram till att de nationella miljömålen var ett större stöd till miljöarbetet i de mindre 

kommunerna än de större då de mindre kommunerna hade färre resurser att utveckla egna 

miljömål att arbeta mot. Att politikerna fattar besluten om hur arbetet med hållbarhet och 

miljöfrågor ska gå till kan även vara ett problem då besluten många gånger blir politiskt 

motiverade istället för att de tar hänsyn till de miljöfrågor som kommunen egentligen skulle 

behöva arbeta med (Weddfelt et al. 2016). 

En kommun som svarade på enkäten i den här studien skrev att de har ett problem med 

minskande befolkningsmängd. Det är en situation som medför mindre skatteintäkter och det 

kan leda till att man istället lägger sina resurser på andra områden. Enkäten visar att 

kommunen som gav det svaret är en inlandskommun med en befolkningsmängd på 2000 – 

9999 invånare, dvs en liten kommun. Många inlandskommuner lider av avfolkning och 

minskade skatteintäkter. Detta kan vara en orsak till att miljöarbetet inte är lika prioriterat i 

dessa kommuner.  

Att just resurser behövs, särskilt för de mindre kommunerna, konstateras även av RUS 

(Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) i deras rapport (Sveriges 

Länsstyrelser 2012). Även Weddfelt et al. (2016) kom fram till att brist på resurser, både 

ekonomiska resurser samt brist på personal, begränsar arbetet med miljömålen och hållbar 

utveckling i kommunerna (Weddfelt et al. 2016). Det är likande signaler som framkommit 

bland Norrlandskommunerna i den här studien. RUS tar också upp att för att kommunernas 

arbete med miljömålen ska kunna utvecklas behövs mer stöd och samarbete från 

länsstyrelserna och det behövs också en större samverkan kommuner emellan (Sveriges 

Länsstyrelser 2012). Detta tror jag kan ge en bredare kompetens till de kommunanställda.  

Hållbarhetsarbetet ser olika ut i olika kommuner, och kommunerna har även olika 

förutsättningar för hur de kan arbeta med ekologiska hållbarhetsfrågor. För att samhället ska 

kunna bli mer hållbart och för att de svenska miljömålen ska kunna uppnås krävs förutom ett 

engagemang från myndigheterna även att befolkningen är med på noterna (Montin 2007). 

Här har kommunerna en viktig roll att arbeta för förändrade attityder och ändrade 

levnadsvanor hos kommuninvånarna genom bland annat informationskampanjer, 

energirådgivning, eller att använda politiska eller ekonomiska styrmedel för att påverka 

befolkningen (Montin 2007).  Precis detta reflekterar en av kommunerna över. Personen som 

besvarade enkäten skriver ”Om inte vi inom den egna organisationen har tillräcklig kunskap 

om hur vi ska göra rätt för miljön samt minska vår miljöpåverkan hur ska vi då kunna 

förvänta oss att våra medborgare ska ta kloka beslut som bidrar till mindre miljöpåverkan?”. 

 

Slack (2016) skriver att det finns en konflikt mellan utveckling av tätorter och hållbar 

utveckling (Slack 2016). Man vill bygga ut städer och orter men samtidigt vill man ha en frisk 

luft och behålla jordbruksmark för att hålla landskapet öppet och bidra till en god miljö som 

innebär bland annat rekreationsmöjligheter för befolkningen (Slack 2016). Med miljömålet 

God bebyggd miljö i åtanke kan kommunerna utforma detaljplaner och översiktsplaner på ett 

sätt som både ger samhället möjlighet att expandera och som samtidigt tar hänsyn till 

naturvärden. Genom att lämna kvar grönområden när bostadsområden ska byggas kan 

kommunen arbeta med målet God bebyggd miljö. Genom att dra vägar på sätt som minskar 
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störningar till de närboende i form av avgasutsläpp (och även buller) kan kommunen arbeta 

mot att uppfylla miljömålet Frisk luft.  

 

Genom upphandlingar kan kommunen även ställa krav på leverantörer, till exempel att 

leverera ekologiska varor till kommunala verksamheter, eller anlita entreprenörer vid 

samhällsutbyggnad som har ett miljötänk i företaget (Slack 2016). Ekonomiska styrmedel 

kan därför vara ett bra verktyg för kommuner att påverka en hållbar utveckling. Hon skriver 

vidare att prissättningen i kommunen kan påverka bland annat kommuninvånarnas 

konsumtionsvanor eller vilka vanor man har när det gäller transporter till och från arbetet. 

Genom att till exempel ta ut parkeringsavgifter i tätorterna kan kommunerna uppmuntra 

befolkningen att lämna bilen hemma och ta alternativa färdmedel till arbetet (Slack 2016). 

Detta är applicerbart även i kommuner i Sverige och kan också bidra till att miljömålen 

uppfylls. Umeå kommun har till exempel ett erbjudande om gratis bussresor till 

skolungdomar som har ett avstånd större än 6 kilometer mellan hemmet och skolan (Umeå 

kommun 2017). Detta gör att föräldrar slipper skjutsa sina barn vilket kan bidra till en 

minskad biltrafik och med det också minskade utsläpp av bland annat avgaser. Om 

kommunerna bedriver sitt miljöarbete på ett sådant sätt som synliggörs för 

kommuninvånarna ökar chanserna att kommunens invånare tänker till över sitt eget 

handlande och på så sätt bidrar till vägen mot en hållbar utveckling och detta efterlyses även 

av kommuner i min undersökning.  

 

Det finns olika redskap för kommunerna att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Ett av dessa är en 

enkät som Aktuell Hållbarhet varje år skickar ut till alla Sveriges kommuner (Salo 2016).  

Denna enkät sammanställs sedan tillsammans med en enkät från Boverket och en enkät från 

Vattenmyndigheten och publiceras på en hemsida. Det kombinerade resultatet från svaren på 

dessa enkäter resulterar sedan i en lista där kommunerna rankas efter hur långt de har 

kommit med sitt hållbarhetsarbete. Det finns även statistik på hur kommunerna har legat till 

i listan tidigare år vilket kan ge en indikation på om de behöver förbättra sitt arbete inom 

kommunen. De flesta av de kommuner som ingick i min undersökning ligger ganska långt 

ner i ordningen i den här rankningen. De kommuner som stod ut i listan är Haparanda på 

plats 54 och Umeå på plats 14 (Salo 2016). Båda dessa kommuner är kustkommuner, och 

även om befolkningsmängden skiljer sig åt mellan dem är de kommuner som arbetar med 

hållbarhetsfrågor. Umeå kommun har en befolkningsmängd på 122 892 invånare medan 

Haparandas befolkningsmängd ligger på 9864 (Statistiska centralbyrån 2016). I och med att 

min enkät är utformad på det sättet att de som svarar får vara anonyma går det inte att se 

exakt vad dessa kommuner har svarat. I det här fallet hade det varit intressant att kunna se 

det för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan dem.  

 

4.1 Åtgärder 
Brist på ekonomiska resurser i kommunerna är ett problem som även hänger samman med 

brist på resurspersoner. Har kommunerna inte pengar blir det svårt att anställa mer folk som 

kan arbeta med hållbarhetsfrågor. Detta är ett problem som dock till viss del skulle kunna 

avhjälpas med hjälp av bidrag. Om kommunen startar miljöprojekt med viss inriktning finns 

det möjlighet att få pengar från staten eller EU (Naturvårdsverket 2017 b).  

 

Kunskapsbristen i kommunerna kan avhjälpas med hjälp av utbildningar eller nätverkande 

mellan kommunerna. Som RUS skriver i sin rapport är en viktig del i det hela att 

länsstyrelserna utökar sitt stöd till kommunerna (Sveriges länsstyrelser 2012). 

Länsstyrelserna har en specialkunskap som kanske inte kommunerna besitter och om de kan 

dela med sig av denna skulle kommunernas kunskapsnivå höjas och miljöarbetet skulle 
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kunna förbättras. Detta kräver dock en vilja från kommunerna själva att delta i utbildningar 

som ges och att de själva också tar initiativ till att nätverkande sker.  

 

Dessutom krävs det att politikerna börjar ta miljöarbete på större allvar och avsätter mer 

resurser till de frågorna för att arbetet med de nationella miljömålen ska kunna utvecklas på 

ett bra sätt. Det är politikerna som bestämmer hur kommunens budget ska se ut och från 

svaren på enkäten i den här studien efterfrågar de kommunanställda förändrade attityder hos 

kommunpolitikerna. Att allmänheten börjar ställa krav på sina kommunpolitiker skulle 

kanske hjälpa i det här fallet. Men då politikerna är folkvalda väljer de att prioritera frågor 

som vård, skola och omsorg som är frågor som kommuninvånarna bryr sig mycket om då det 

påverkar dem på ett direkt sätt.  

 

5 Slutsats 
 

 

De skillnader som finns mellan kustkommuner och inlandskommuner är att kustkommuner 

arbetar mer aktivt med miljömålen. Likheter mellan hur stora och små kommuner och kust- 

och inlandskommuner arbetar är att alla kommuner arbetar med miljömålet God bebyggd 

miljö. De begränsningar som kommunerna upplever i sitt arbete med miljömålen är främst 

brist på resurser. Detta är vanligast i små kommuner. 100 % av de små kommunerna som 

deltog i den här undersökningen anger att de har resursbrist när det kommer till arbetet med 

miljömålen. Hos de större kommunerna är det största problemet att man prioriterar annat 

arbete över miljöfrågorna.  

 

Kommunerna arbetar idag på lite olika sätt när det gäller ekologisk hållbarhet. Exempel på 

hur arbetet utförs är att man implementerar det i olika planer som till exempel detaljplaner 

eller att man utför arbetet indirekt via miljötillsyn. En del kommuner svarar att de bytt ut 

kvicksilverkomponenter i gatubelysningen, vilket bidrar till att målet Giftfri miljö uppfylls, 

eller att kommunen producerar elektricitet via vattenkraft och vindkraft, vilket bland annat 

bidrar till miljömålet Frisk luft. Att man värmer upp kommunala byggnader med pellets 

istället för t ex oljeförbränning bidrar till en hållbar utveckling och minskade 

koldioxidutsläpp till atmosfären vilket även bidrar till att påverka globalt och inte bara i 

Sverige.  

 

För att kommunerna ska kunna bli bättre på att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor 

krävs mer resurser samt ett ökat engagemang både hos politiker och hos de anställda på 

kommunen. Många kommuner vill se anställda kommunbiologer eller kommunekologer. 

Speciella resurspersoner som arbetar specifikt med hållbarhetsfrågor skulle också förbättra 

kommunernas arbete och att ge kommunerna mer ekonomiska resurser skulle också 

underlätta arbetet med miljömålen. Arbetet med miljömålen och ekologisk hållbarhet 

prioriteras i en del kommuner efter andra frågor så som skola, vård och omsorg. Detta beror 

till viss del på att kommunpolitikerna saknar kunskap om svensk miljölagstiftning och 

miljöfrågor, men även på att vilka frågor som ska prioriteras i kommunen är politiskt 

motiverade. Problemet att få pengarna att räcka till för miljöfrågor skulle speciella bidrag 

från staten eller EU råda bot på.  

  



 

13 

6 Referenser 
 

 

Carrington, Damian. 2017. Arctic stronghold of world’s seeds flooded after permafrost melts. 

 The Guardian. 19 maj. https://www.theguardian.com/environment/2017/may/

 19/arctic-stronghold-of-worlds-seeds-flooded-after-permafrost-melts (Hämtad 

 2017-05-21) 

Descamps, Sebastien, Aars, Jon, Fuglei, Eva, Kovacs, Kit, M., Lydersen, Christian, Pavlova, 

 Olga, Pedersen, Åshild, Ø., Ravolainen, Vivre, och StrØm, Halvard. 2017. 

 Climate change impacts on wildlife in a high Arctic archipelago – Svalbard, 

 Norway. Global change biology 23 490-502 DOI: 10.1111/gcb.13381 

Förenta Nationerna. 1987. Report of the World Commission on environment and 

 development “Our Common Future”. Rapport/Förenta Nationerna. 

 Rapportnummer FN (A/42/427) 

Förenta Nationerna. 2015. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable 

 development. Rapport/Förenta Nationerna. Rapportnummer A/RES/70/1 

Körner, Svante, Wahlgren, Lars. 2005. Statistiska metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Montin, Stig. 2007. Kommunerna och klimatpolitiken – ett exempel på tredje generationens 

 politikområden. Statsvetenskaplig Tidskrift 109:1.  

Nationalencyklopedin. 2017. Hållbar utveckling. http://www.ne.se/uppslagsverk/

 encyklopedi/lång/hållbar-utveckling/ (Hämtad 2017-05-15) 

Naturvårdsverket. 2012. De svenska miljömålen – en introduktion. 

 Rapport/Naturvårdsverket. Stockholm:  Naturvårdsverket.  

Naturvårdsverket. 2017 a. Hur miljön mår och hur arbete med Sveriges miljömål går.

  http://www.miljomal.se/ (hämtad 2017-03-30) 

Naturvårdsverket. 2017 b. Bidrag. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

 miljoarbetet/Bidrag/ (hämtad 2017-04-26) 

Salo, Mikael. 2016. Kommunranking 2016. http://kommunrankning.miljobarometern.se/ 

 (hämtad 2017-05-06) 

Slack, Enid. 2016. Sustainable Development and Municipalities: Getting the Prices Right. 

 Canadian Public Policy Analyse de politiques 42:51 DOI: 10.3138/ccp.2015-

 024 

Statistiska Centralbyrån. 2016. Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 

 och befolkningsförändringar 1 juli – 30 september 2016. Totalt. 

 http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/ 

befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-

diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-3-

2016/ (Hämtad 2017-03-27) 

Sveriges länsstyrelser och samverkansorganet RUS. 2012. Hur går miljöarbetet regionalt 

 och lokalt? – delprojekt i fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2012. 

 Rapport/Sveriges Länsstyrelser. Rapportnummer 2012-06.  

Umeå kommun. 2017. Busskort för elever i gymnasiet. http://www.umea.se/umeakommun

 /utbildningochbarnomsorg/skolskjutsochinackordering/busskortforeleverigym

 nasiet.4.bbd1b101a585d704800059389.html (hämtad 2017-04-26) 

Weddfelt, E., Vaccari, M., och Tudor, T. 2016. The development of environmental visions and 

 strategies at the municipal level: Case studies from the county of Östergötland 

 in Sweden. Journal of Environmental Management 179:76-82. 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 1 Frågeformulär 

 

Frågor markerade med * är obligatoriska.  

 

Är din kommun- * 

 

o Kustkommun 

o Inlandskommun 

 

Hur stor är din kommun befolkningsmässigt? * 

 

o 2000 – 9999 invånare 

o 10 000 – 19 999 invånare 

o 20 000 – 49 999 invånare 

o 50 000 – 100 000 invånare 

o Över 100 000 invånare 

 

Arbetar din kommun med någon eller några av Sveriges 16 miljömål? * 

 

o Ja 

o Nej 

 

Om ja, vilka miljömål arbetar kommunen med? 

 

o Begränsad klimatpåverkan 
o Frisk luft 
o Bara naturlig försurning 
o Giftfri miljö 
o Skyddande ozonskikt 
o Säker strålmiljö 
o Ingen övergödning 
o Levande sjöar och vattendrag 
o Grundvatten av god kvalitet 
o Hav i balans samt levande kust och skärgård 
o Myllrande våtmarker 
o Levande skogar 
o Ett rikt odlingslandskap 
o Storslagen fjällmiljö 
o God bebyggd miljö 
o Ett rikt växt- och djurliv 

 
Hur prioriterat är arbetet med miljömålen? * 
 

o Inte alls 
o Visst arbete förekommer 
o Arbetet sker aktivt 

 
 

Hur går arbetet till? Ge exempel. 
_______________________________________________________________ 

 
 



 
 

Upplever du att det finns begränsningar med arbetet med miljömålen? * 

 

o Ja 

o Nej 

 

Om ja, vilka begränsningar? 

 

o Ekonomiska begränsningar 

o Resursbrist 

o Tidsbrist 

o Brist på kunskap i ämnet 

o Annat arbete prioriteras över miljöfrågor 

o Övrigt ____________ 

 

Vilka förbättringar hade du velat se i din kommun för att underlätta arbetet med miljömålen? 

Ge exempel. * 

__________________________________________________________ 
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