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Abstrakt 
 

This thesis is a case-study of an ongoing court case between the Swedish Competition 

Agency and Växjö Municipality about a set-up requirement to the long-distance heating 

system for newly built private houses on municipality owned land. This requirement 

was set up as part of the municipality’s long-term environmental goals; however the 

Competition Agency claims that the demand is damaging the free market in the 

municipality. The purpose of this thesis is to determine which normative assumptions 

the decision makers have based their actions and re-action on, and whether or not these 

assumptions are valid, thru theoretical ideal types. This is determined via method of 

textual analysis. Political theory regarding Liberalism, Utilitarianism, Ecology, 

Freedom and Exorcise of Power are all part of the theoretical framework.  After 

concluded study it is possible to say that the two plenipotentiary powers operate under 

different ideological assumptions and an understanding between them will be a difficult 

task, but none the less an important one for the possibility of future long-term 

environmental policies, both in the municipality of Växjö and the county of Sweden as a 

whole.   

 
 

Nyckelord 
Miljöpolitik, liberalism, utilitarism, frihet, idealtyper, Växjö Kommun, 
Konkurrensverket.  
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1 Inledning 
 

I dagsläget är miljö och människans (negativa) inverkan på miljön ett område som 

kraftigt belyses i reklam, media, forskning, samhällsdebatt, och inte minst, i politiken. 

En sakfråga som uppkom inom gräsrotsrörelser bland unga aktivister på 1960, 70- och 

80-talet har nu omvandlats till en folkrörelse med en lika självklar tillhörighet inom det 

offentliga rummet som mer ”klassiska” politikområdena så som skatter, sjukvård, skola 

och omsorg (Nationalencyklopedin; Selin Lindgren, 2014). Efter 2014 års val har vi nu 

för första gången ett uttalat grönt parti i regeringsposition och då faller det sig också 

naturligt att miljön kommer att få mer utrymme i politiken, i den offentliga debatten, i 

våra vardagsliv och i lagstiftningar. Därmed kan det vara av intresse att ifrågasätta 

miljödrivna lagstiftningars residuala påverkan på andra områden. Jag personligen 

instämmer med övertygelsen om att politik med miljöprofilering och miljöhänsyn är i 

grunden någonting gott och önskvärt, dock krävs det att frågan om hur mycket vi själva 

är villiga att uppoffra för att genomföra de förändringar som stora klimatmål innebär, 

undersöks. Vart kan man tänka sig att gränsen för legitim inskränkning av personlig 

frihet kan dras när man behandlar miljöpolitik?  

 

Eftersom ordet ”miljöpolitik” kan innebära en mängd olika saker, och är därför oändligt 

stort att basera en kandidatuppsats på, kommer det att bli begränsat till ett specifikt fall, 

vilket innebär att denna uppsats kommer att bli en typ av fallstudie. Fallet som kommer 

att användas är i skrivande stund ett pågående rättsfall mellan Konkurrensverket och 

Växjö Kommun.  
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2 Bakgrund  
 
Miljö, miljöpåverkan och miljösmart politik är frågor som majoriteten av partier och 

politiker måste förhålla sig till i Sveriges politiska klimat. Miljö och miljöpåverkningar 

har politiserats, något som är tydligt då politiker vinner väjarstöd genom att föra en 

miljödiskurs som inte tidigare var förekommande i den bredare väljarkåren. 

Miljöpolitik, enligt Nationalencyklopedin, är: ”politiska åtgärder som syftar till att 

förhindra överexploatering och förstöring av miljön”. 1993 fastställde riksdagen att 

miljöpolitiken skulle anpassas till ett kretsloppstänkande, som syftar till att bruka 

istället för att förbruka. Detta innebär att bl.a. återvinning, återanvändning och 

resurseffektivitet ska främjas och vara till grund för politiska beslut vart än det är 

möjligt. Dessa miljöpolitiska medel bestod ursprungligen utav lagar och förordningar 

som rörde restriktioner av användning och utsläpp av farliga ämnen. Efter att 

miljömedvetenheten blev en mer väsentlig del utav den politiska verkligheten började 

styrmedlen också att innefatta ekonomiska beskattningar på miljövådliga handlingar, till 

exempel koldioxidutsläpp.  Politiskt initierade ekonomiska åtgärder för att skydda 

miljön är det vanligaste och starkaste rustningen inom miljöpolitiken men detta har 

skapat motsättningar från näringslivet. Frågan som har kommit ut ur denna motsättning 

berör huruvida miljöpolitiska krav och restriktioner är kompatibla med ekonomisk 

tillväxt. Det huvudsakliga ansvaret för skapande av nya lagar och regler för 

miljöpolitiken ligger hos regeringen, dock har både län och kommuner möjligheter att 

utforma enskilda miljöpolitiska mål och förordningar (Nationalencyklopedin; Josefson, 

2014).  

 

 
2.1 Miljöproblem och miljöpolitik  
 

Vad är ett miljöproblem? Enligt Sverker C Jagers, professor i statsvetenskap, är ett 

miljöproblem ”en förändring i naturen som är driven eller indirekt orsakad av 

människan och som har negativa konsekvenser för någon eller något” (Jagers, 2009: 

211). Detta kan således appliceras på en mängd olika företeelser i vår omgivning, t.ex. 

försurning av sjöar, växthuseffekten eller ökade partiklar i inandningsluften.  

 

En välkänd teori inom fältet för studier av miljöpolitik är den Amerikanske 

ekologiforskaren Garrett Hardins teori om allämningens tragedi från 1968. Tanken är 
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att alla människor är nyttomaximerande i sin grund. Ifall vi har en allmänning, till 

exempel en fårhage, där flera fårahedar släpper ut sina får för att beta kommer de till 

slut att förstöra allmänningen då de alla försöker maximer de antal får de kan få plats 

med i hagen, utan hänsyn till hur många får som hagen har möjlighet att tillhandahålla 

gräs till utan att bli förstörd. Teorin förklarar också att i det fall som fårahedarna istället 

äger sin egen hage och enbart de själva har tillträde till den, kommer de enbart att hålla 

de antal får som hagen är kapabel att tillgodose med gräs, samtidigt som hagen kommer 

att överleva. Detta eftersom heden inser värdet av att hålla hagen i ett gott skick så att 

han eller hon själv kommer att kunna använda den även i framtiden ifall denne önskar 

fortsätta hålla får. Därav ses nyttan i långsiktig planering och hushållning med resurser. 

Det är också möjligt att före resonemanget att någon annan än fåraheden själv bör äga 

allmänningen och bestämma över hur den används, t.ex. en myndighet eller makthavare. 

Det viktigaste är att kollektivets resurser förvaltas av någon högre uppsatt instans eller 

av enskilda individer, då i det ifall det är lämnat till enskilda individer som behöver 

samarbeta med andra individer kommer var person att agera utifrån egenintresse och 

inte efter det allmänna bästa. Hardins teori har haft stor betydelse för hur forskare ser 

på, och förstår uppkomsten av, miljöproblem och den har legat till grund för vidare 

studier kring individens kontra kollektivets inställning till långsiktig vinning. Genom att 

använda sig av allmänningens tragedi är det möjligt att förklara annars irrationella 

företeelser så som skogsskövling, överutnyttjande av vatten och utfiskning (irrationella i 

den mening att det inte är rationellt för människan att förstöra den omgivning som föder 

och hushåller henne).  Hur bör man då agera för att förhindra allmänningens tragedi? 

Eftersom människor inte frivilligt kommer att samarbeta kring naturresurser som är 

knappa krävs det att detta arbete styrs och administreras av en lämplig auktoritet. Hardin 

själv ger två förslag på vilken sorts auktoritet det kan vara; en statlig auktoritet eller en 

privatiserad auktoritet. Den tidiga vänsterrörelsen (60, 70- och 80-talet) förespråkade 

den starka auktoritära staten, de kallade detta för eko-auktoritär. Ekonomer å sin sida 

förespråkar privatiseringar och den fria marknaden för att säkerställa miljöeffektiv 

resursförvaltning (Jagers, 2009: 211-212).  

 

Som tidigare nämnt talar Hardin om två huvudströmningar som ett möjligt svar på 

problematiken kring miljöfrågor och miljökonservering, en eko-auktoritet eller en 

liberal privatiserad marknad. Den vänsterdrivan idén om en eko-auktoritet påstår att så 

länge som den liberala (västerländska) demokratin fortstår i de stora miljöförstörande 
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staterna kommer det aldrig att kunna ske någon förändring av de miljöpolicys som de 

bedriver, då det helt enkelt inte finns några röster att vinna genom att inskränka på 

individers eller företags rättigheter att bedriva miljövådliga aktiviteter. Den 

liberaldemokratiska idéströmningen svar till denna kritik är att i en stark demokrati, 

lämpligen deltagardemokrati, kommer människor att ha möjlighet att göra sina röster 

hörda och i det fall som de vill ha en god miljö att leva i kommer detta att ske i de fall 

då människan är mån om miljön och är beredd att uppoffra sina egna individuella 

intressen för att omgivningen skall bli mer hälsosam. Dock har detta påstående fått 

kritik där den liberala demokratin anklagas enbart värna om industrins intresse och 

därav åsidosätta människans intressen. Kritikerna menar att så länge som denna 

politiska styrmetod används kommer det inte var möjligt för människor att kräva och 

driva igenom reella förändringar i miljöhanteringen, trots att det är önskvärt, då deras 

intressen det helt enkelt försvinner i mängden (Jagers, 2009: 216-217). 

 

Anmärkningsvärt är att det finns övervägande få liberala teoretiker som har försökt att 

skapa en renodlad liberal lösning på miljöpolitikproblematiken. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att tidigare liberala teoretiker inte har haft något utstuderat intresse av 

miljöfrågor men förklaringen kan också tänkas ligga i ett antagande om att liberalismens 

grundtankar är svåra att förhålla till miljöproblem då de mest effektiva sanktioner för att 

lösa dessa problem, på något sätt, inskränker individens frihet. Att försvara individens 

fri – och rättigheter leder då till att staten inte har legitimitet att utföra sanktioner vars 

syfte är att begränsa eller förändra individers beteende (Jagers, 2009: 217). 
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3 Syfte och frågeställningar  
 
Utifrån det tidigare presenterade grundsyftet, vart kan man tänka sig att gränsen för 

legitim inskränkning av personlig frihet kan dras när man behandlar miljöpolitik? 

ämnar jag genomgöra en normativt driven undersökning i utrymmet för den här 

uppsatsen. Karaktären av slutsatserna kommer att beröra ontologiska slutledningar så 

som ”bör det vara så här?” eller ”är det rätt att det ser ut så här?”. Frågor som dessa 

kommer förhoppningsvis att kunna leda till en diskussion kring vart vi drar gränsen, 

eller kanske snarare vart vi bör dra gränsen, för hur mycket en statsmakt kan och har rätt 

att inskränka på vår personliga frihet i miljöpåverkans namn.  

 

I en förhoppning om att kunna nå fram till något sorts ställningstagande till min 

övergripande frågeställning ställer jag därför upp ett antal frågor, frågor som jag ämnar 

försöka besvara under loppet av undersökningen i den här uppsatsen. Det jag hoppas 

kunna besvara med mina frågeställningar är vilka idéer, idéströmningar och attityder 

som kan tänkas ligger till grund för de beslut som fattas i beslutsprocessen.  

 

Dessa frågeställningar är:  

 Hur ser man på individen alt. företag/marknadsintressen? 

 Hur ser man på allmännytta alt. miljö/miljöpolitik? 

 Hur ser man på maktutövaren, dvs. staten? 

 Hur mycket makt bör individen (alt. företag/marknadsintressen) ha? 

 Hur mycket makt bör staten ha? 

 Vilka värderingar bör man försvara? /Vilka värderingar är viktigast att försvara? 

 

Genom att ställa dessa frågor hoppas jag kunna generera ett underlag för en diskussion 

kring min underliggande frågeställning, som här har presenterats i sin helhet.   
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4 Teori  
Nedan presenteras de teorier som kommer att användas för analysen och 

undersökningen.  

 
 
4.1 Normativ teori  
 
Normativa analysmetoder och resonemang ger en möjlighet att undersöka frågor av 

typen ”hur bör det vara?” eller ”hur kan man rättfärdiga detta?”. Normativa 

slutledningar inom samhällsvetenskapen handlar om hur man kan värdesätta företeelser 

utifrån vad man anser vara önskvärt (Badersten, 2006: 107). För att en normativ 

undersökning ska kunna anses vara internt giltig måste fyra krav uppfyllas; hög 

precision i argumentet med klara och tydliga definitioner, väl genomtänkta och 

presenterade ställningstaganden i argumentationen, möjligheten till reproduktion genom 

direkt deklarerade principer för undersökningen, samt en hög intern relevans och 

saklighet (Badersten, 2006: 103-104). Inom normativa teorin finns det flertalet olika 

infallsvinklar vilka alla kan komma att ge olika resultat för den analys som genomförs. 

En av dessa infallsvinklar kallas för lämplighetslogik, vilken argumenterar för att det 

inte finns något på förhand bestämt universellt rätt och fel, allt beror på de 

omständigheter som omringar företeelsen. Detta innebär även att de principer som har 

beslutats om i ett tidigare fall kan komma att behöva omprövas i de fall som situationen 

kräver det (Badersten, 2006: 119-120). Det finns ett antal olika versioner av normativa 

teorier och analysmetoder, bl.a. kontraktsteoretiskt perspektiv, game teori och 

hypotetiska tankekonstruktionen. Ingen av dessa teorier kommer att appliceras på 

resultatet av denna uppsats undersökning. Istället kommer slutanalysen att bygga på en 

version av normativ analys som kallas empirisk värdeanalys. Inom denna analysmetod 

utgår man ifrån de värden som människor anser vara rätt och goda för att lägga en grund 

till vad som är önskvärt. Vad modellen inte gör är att uttala sig kring de värderingarna, 

och om dess moraliska grund, som människorna ger uttryck för. En problematik som 

återfinns inom den empiriska värdeanalysen är antagandet att det existerar allmänna 

värden som en majoritet av alla människor anser vara önskvärda eller riktiga. Det kan 

finnas flera olika orsaker till att människor har olika värdeuppfattningar, exempelvis 

olika kulturella bakgrunder, religioner, generationstillhörighet, klasstillhörighet m.m. 

Det är även en möjlighet att olika människor principiellt är överrens om en företeelses 
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godhet men då de har olika levnadsvillkor har de olika förutsättningar för att de facto 

förverkliga dessa principer (Badersten, 2006: 146-148).  

 

 

4.2 Makt  
 
Begreppet ”makt” är ett centralt begrepp inom studiet av politik. För den här uppsatsen 

krävs det att begreppet makt utreds då undersökningen behandlar det förhållande som 

existerar, alternativ bör existera, mellan individen och samhällsnyttan, vilken förvaltas 

av lokala myndigheter.  

 

Makt kan ta sig uttryck på fler olika sätt. Den vanligaste uppfattningen om makt brukar 

vara en så kallad endimensionell maktsyn och tillskrivs den Amerikanske statsvetaren 

Robert Dahl. Kort förklarat innebär endimensionell maktsyn att person A kan få person 

B att göra något som person B inte hade valt att göra på egen hand. Men makt kan vara 

mycket mer än så. Illustrationer och normer är en form av maktutövning som de flesta 

av oss blir utsatta för på en nästan dalig basis i våra vardagliga liv (Boréus, 2009: 114). 

En annan maktsyn, som huvudsakligen kan återfinnas i demokratier, kallas för 

pluralistisk demokratimaktsyn. Detta maktsystem bygger på ett antagande om att makt 

kan skifta mellan olika aktörer och detta påverkar de inflytande som kan tänkas finnas 

mellan de fiktiva personerna A och B. Ett exempel på hur makt kan skifta mellan olika 

aktörer kan vara att person A har makt över person B i en situation medan det är person 

B som har makt över person A i en annan situation. Ytterligare att exempel på 

pluralistisk demokratimaktsyn återfinns inom den representativa demokratin, där de 

individer som innehar makt ofta byts ut till förmån för andra individer. En individ som 

besatt makt före ett val kommer inte nödvändigtvis att behålla den makten efter valet, 

och måste således ge över den befogenheten till någon annan (Boréus, 2009: 116).  

 

De maktteorier som har berörts i det här avsnittet behandlar makt som någonting som är 

synligt. Men makt kan vara mycket mer än så. Ofta kan makt också ses som en typ av 

manipulation, positiv och negativ. En form av maktutövning av detta slag skulle kunna 

vara makt över en dagordning, eller en hegemonisk maktbildning inom en organisation 

(Boréus, 2009: 127). I Sverige har vi lokalt självstyre med kommunala enheter vars 

ansvar och rättighet det är att fatta beslut inom vissa designerade politiska sakområden. 

Detta självstyre härstammar från 1862 års kommunalförordningar. Sedan dess har lagen 
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reviderat och reformerats i flera etapper under 50, 60- och 70-talet, där den senaste 

reformen genomfördes 1991. Under denna förordning åläggs landets kommuner bland 

annat med ansvaret för kommunikation, transport, allmän skolgång på grundläggande 

nivå, bostadsbygge, elförsörjning, brandskydd, vatten och avlopp. Kort sagt innebär alla 

kommuners arbete statlig maktutövning på lokal nivå, utfört av folkvalda representanter 

från det aktuella geografiska området (Österud, 2007: 117).   

 

 

4.3 Frihet  
 

Vad är frihet? När man inom politiken talar om frihet brukar man ofta tala om ett 

beroendeförhållande mellan ansvar och frihet. Ett vanligt resonemang i frågan om 

ansvar är att en individ enbart kan hållas ansvarig för sitt agerande och sina handlingar 

till den utsträckning då hon själv är fri att välja dem.  Den logiska följdfrågan blir då i 

detta fall, när är man fri nog att hållas ansvarig? Ett vanligt försvar av moraliskt 

tveksamma beslut i t.ex. militära situationer är att individen i fråga enbart ”följde 

order”.  Är detta ett acceptabelt försvar av handlingen? Politiska studier av ansvar/frihet 

kan även bedrivas på mindre filosofiska plan. Ett sådant studieobjekt kan vara 

ansvarsfördelning inom olika myndigheter i en stat, t.ex. huruvida en kommun som inte 

har möjligheten att utöva makt i en fråga därav inte heller kan hålla ansvarig gentemot 

invånarna i sagda fråga, oavsett invånarnas åsikt. Dock finns det flertalet frågor där 

kommuner har möjlighet till maktutövning över sina invånare och där det således finns 

en relation mellan ansvar och frihet som kan ifrågasättas. Detta kan exemplifieras 

genom varje individs skyldighet till att följa lagar. Detta kan ses som en begränsning av 

individens frihet att själv välja ifall de vill betala en del av sin inkomst till staten, att inte 

stjäla varor eller något så enkelt som vilken sida av vägen de vill köra på. De flesta av 

oss följer dessa lagar utan någon större eftertanke, vi samtycker indirekt till vårt 

samhälles regler och lagar. Dessa lagar har framkommit genom en förståelse om att 

frihet kräver en politisk ordning för att försäkra sig om att den enes frihet inte blir den 

andres ofrihet (Näsström, 2009: 75-76). Emellertid kan uppfattningen om hur 

samhälliga kontrakt som ska garantera individens frihet, och dess validitet, ser väldigt 

olika ut beroende på vilken ideologisk eller teoretisk grund man använder som 

utgångspunkt.     
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4.3.1 Frihet och liberalism 
 
Inom liberalismen talar men man en så kallad negativ frihet. Thomas Hobbes, en av de 

grundande tänkarna inom den liberala teoribildningen, förespråkade detta då han ansåg 

att frihet är och bör vara avsaknaden av hinder för varje individ att handla obehindrat, 

utan inverkan av varken stat eller övriga individer i samhället. Detta innefattar, utöver 

handlingsfrihet, även yttrandefrihet, religionsfrihet m.m. Frihet förstås här som en egen 

sfär som är avskild från staten, ändock krävs det statlig inblandning som försvar av 

varje individs frihet. En problematik som då kan uppstår inom idén om en negativ frihet 

är vart gränsen bör dras för vad en individ ska ha rätt att bestämma över och således när 

staten har rätt, eller i vissa fall även en skyldighet, att ingripa. Gränsen för vart staten 

kan ingripa är omdebatterad, men övergripande är de olika teoriströmningarna överrens 

om att t.ex. rätten till sitt egna liv eller rätten att inte bli utsatt för våld är något som är 

allmängiltigt och staten därför måste tillhandahålla. Detta då staten är den enda som har 

en legitim äganderätt över våldsaktioner, t.ex. polis- eller militära insatser. John Stuart 

Mill talade i stället om vikten av ge individen möjligheten att utveckla sin egen 

originalitet. Samhället, i den mån det ses ett uttryck för en kollektiv medvetenhet, 

försöker alltid att förtrycka originalitet och tvinga in individer i en förbestämd roll eller 

mall för vad som är acceptabelt eller inte acceptabelt. Det är då statens roll att skydda 

individen mot det Mill kallar för ”kollektivets medelmåttighet” för att säkerställa varje 

individs möjlighet till självförverkelse. Frihet kan således inom den liberala 

tankegången som Hobbes och Mill representerar, förstås som rätten att söka efter och 

fullfölja vårt eget bästa, i den mån det inte förhindrar andra att göra det samma 

(Näsström, 2009: 79-80 & 82-84).  

 

Inom den beskyddande republikanismen innebär frihet avsaknaden av en begränsande 

makt, en så kallad icke-dominans. Detta är baserat på en förstålelse om att samhällslivet 

har ett asymmetriskt maktsystem där den ena parten kan göra tillvaron sur för den andre 

parten. Den förtryckta parten i detta förhållande kommer då att, medvetet eller 

omedvetet, att förändra sitt agerande och sina handlingar för att på så sätt inte utsättas 

för den andre partens maktförtryck. Den underlägsna parten kommer således att idka 

självcensur för att inte ådra sig makthavarens ogillande, och på så vis känna de negativa 

konsekvenserna. Detta maktförhållande kommer att uppstå ifall åtgärder inte tas. 

Liberalismen ser staten som en neutral aktör som kan användas för att säkerställa alla 

individers likbördiga rättigheter. Republikanismen ser staten som uttryck för den 
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styrande klassen som enbart agerar utifrån självintresse. Därför förespråkar 

republikanismen ett aktivt engagemang hos medborgarna för att skydda sig mot 

maktmissbruk. Friheten måste således konstant återerövras av alla invånare så att de 

styrande inte har mer makt än vad som är acceptabelt för medborgarna.  Detta skapar en 

ideologi som är mycket mån om individens integritet. Negativ liberalism anser att 

möjligheten till frihet går genom avsaknaden från lagar medan liberal republikanismen 

ser möjligheten till frihet skapas genom lagar (Näsström, 2009: 90-91). 

 

 

4.4 Liberalism   
 

Den som försöker sig på att bekämpa miljöproblem utifrån ett liberalistiskt 

tillvägagångssätt kan snart komma att stöta på en svårlöslig problematik. Utifrån ett 

strikt liberalistiskt synsätt bör alla rättigheter som ges en individ enbart begränsas till 

skyldigheter gentemot andra medborgare av samma demokratiska stat, vars rättigheter 

är de samma. För att kunna genomföra reella förändringar av miljön krävs det en 

beteendeförändring hos individen, t.ex. dess syn på och utförande av konsumtion, dess 

värderingar av globalt likavärde, tankar kring levnadsstandards m.m. (Jagers, 2009: 217 

& 219). Dessa två påståenden står i direkt konflikt med varandra. Även om det finns 

flertalet teoretiska strömningar inom liberalismen, alla med olika definitioner av rätt och 

fel, är individens frihet alltid överordnad tvång som begränsar den i en form eller annan. 

Det är därför föga förvånande att de flesta liberala teorier därför skulle påstå att 

individens frihet bör vara överordnad restriktiva miljöåtgärden. Dock är det möjligt att 

föra en diskussion kring varandet eller icke- varandet av restriktioner även inom 

liberalismen, om fallet inte var så hade termen liberalism varit synonym med anarki, 

vilket den för tillfället inte är (även om vissa liberala teoretiker har fört argument om en 

minimalistisk stat, t.ex. John Rawls). En restriktion av individens frihet kan anses vara 

legitim ifall den är önskvärd av en majoritet av befolkningen. Jagers presenterar tre 

olika krav som var för sig kan återfinnas för att man ska kunna anse en politisk åtgärd 

vara önskvärd; att de överrensstämmer med grundläggande värderingar hos 

befolkningen, att det har ett aktivt stöd hos befolkningen eller att det accepteras, eller 

åtminstone inte aktivt motarbetas, av befolkningen (Jagers, 2009: 221-223).  
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Det är således möjligt att teoretiskt försvara en intervenerande miljöpolitik genom 

demokratiskt utövande av liberalism. Ett exempel på hur liberalism kan användas som 

försvar är den så kallade social-liberalism som bland annat John Stuart Mill 

förespråkade. Mill ansåg att alla individer var kapabla till att skapa sig lika 

förutsättningar, de förutsättningar som individen själv ansåg sig vilja leva utefter, dock 

har inte alla samma förutsättningar för att införliva sina potentialer. Därför behövs det, 

och vilket också är försvarbart, en auktoritet i form av en stat som har möjligheten att 

omfördela resurser, t.ex. ekonomiska medel, för att säkerställa alla individers möjlighet 

till självförverkning. Alla individer har samma rätt till liv, frihet och egendom varvid 

det är statens skyldighet att garantera dessa rättigheter, utöver det har staten ingen 

legitim rätt att intervenera i individens liv. Individen har därmed rätten till en frihet; fri 

från hinder som begränsar möjligheten till att skapa egna livsplaner, att skapa egendom, 

att nyttja denna egendom etc. Utifrån detta synsätt är det möjligt att föra ett argument 

om att rätten till god miljö kan tänkas vara nödvändigt och kan ses som ett hinder för 

individen att skapa sig det liv som hon eller han vill skapa sig. Därmed blir det statens 

skyldighet att tillhandahålla en god miljö för dess invånare att leva och verka i (Jagers, 

2009; 225-227).  

 

 

4.5 Utilitarism   
 

Jeremy Bentham är den teoretiker som krediterats för att ha utvecklade idén om 

utilitarismen, även om andra teoretiker också har varit delaktiga, bl.a. John Stuart Mill. 

Grundtanken inom utilitarismen är att det beslut som genererar den största möjliga 

lycka/nytta till det största möjliga antalet individer är det rätta beslutet. Bentham 

menade att lag, moral och politik i sitt fundament handlar om att generera mänsklig 

lycka, välfärd och/eller nytta. Alla institutioner som bedriver politiskt arbete bör därför 

drivas av målsättningen att skapa ett så bra liv som möjligt för de människor de 

representerar. Utilitarismen förstår ”nytta” som det goda, det som tillfredställer 

preferenser samt avsaknaden av det som inte är det goda, eller tillfredsställer 

preferenser. Bentham förstår nytta som njutning och dess motstycke är smärta, 

alternativt lust och olust. En handling eller ett beslut är rätt i den mån då det främjar 

lycka, alternativt avsaknaden av olycka. Handlingar som främjar olycka, och 

avsaknaden av lycka, är därmed felaktigt.  Detta resonemang, förklara Bentham, är 
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riktigt då det enda som faktiskt motiverar människor och driver deras handlingar är 

sökandet njutning, i någon form, och förhoppningen att kunna undvika olycka. Eftersom 

människan är lyckomaximerande är det gångbart att använda mängden lycka eller 

olycka som ett beslut genererar som måttstock för huruvida ett beslut i sig är rätt eller 

fel (Roberts och Slutch, 2007:189). 

 

Det finns ett flertal olika sorters utilitarism, dock bygger alla på en nyttokalkyl vilken 

kan se olika ut: egoistisk utilitarism där den egna nyttan är det enda viktiga (men kan 

också innebära att man väljer något som gynnar en närstående då detta indirekt 

genererar lycka till en själv), hedonism som fokuserar på lustkänsla så som t.ex. Stuart 

Mill talar om, preferens utilitarism där man väljer det man har en preferens för utan att 

genomgå en nyttokalkyl för varje enskilt beslut (Badersten, 2006: 114-115).  

 

När man utför en nyttokalkyl väger man samman all den lycka som beslutet kan 

generera och väger den gentemot all den olycka som beslutet kan generera. I det fall då 

summan av allas lycka är större än allas olycka är beslutet rätt, i det fall då allas olycka 

är större än allas lycka är beslutet felaktigt.  För Benthams utilitarism är det individerna 

som uppgör samhället vars intressen skall räknas. Allas intresse räknas en gång.  Nytta i 

ett samhälle utgörs av alla individers samlade intressen i en enskild fråga. På så sätt kan 

subjektiva begär omvandlas till ett objektivt värde. Lagstiftning bör se till den lycka 

som individerna i ett samhälle vill se, oavsett hur denna lycka ser ut. Samtidigt bör 

lagstiftningen skapa straff och påföljder som är så pass avskräckande att agerande som 

minimerar den allmänna lyckan motverkas. Inom utilitarismen är tvångslagar med 

stränga straff försvarbara då rädslan för påföljder är underställd den olycka som 

brytandet av lagen skulle skapa. De institutioner som skapar lagar som inte ökar den 

allmänna lyckan är inte försvarbara. Utilitarismen kan därför ses som en sorts 

konsekvensialism där det goda har företräde före det rätta (Roberts och Slutch, 2007: 

191-194).  

 

 

4.6 Ekologism   
 

Ekologismen, som en egen ideologi, är relativt ny och baseras på ett flertal äldre 

ideologier, huvudsakligen socialism. Det mest grundläggande draget inom ekologismen 
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är att den ifrågasätter antropocentriska åsikter, dvs. där människan är i givet centrum. 

Ekologismen ser människan som en del i den större helheten, naturen i sin helhet är 

större än människan enskilt för sig självt (Heywood, 2012: 251). 

 

Man skiljer ofta mellan djup och grund ekologism. Djup ekologism förkastar helt 

tanken om att människan är och bör vara centrum för uppfattningen om vår verklighet. 

De förespråkar ett jämställt förhållningssätt där djur och natur har samma värde som 

människan har. Grund ekologism kan sammanställas med environmentalism (ung. 

miljövård). De förespråkar en miljösyn där människan drar nytta och lärdom från 

naturen för att sedan drag nytta av den för eget bruk. De har även ett mer reformistiskt 

synsätt på miljöåtgärder och ”grön” politik än vad den mer radikala djupa ekologin har 

(Heywood, 2012: 251). För syftet av den här uppsatsen kommer härmed ekologism att 

vara synonymt med grund ekologism, då det fall som studeras baserar sig mer på ett 

reformistiskt tankesätt genom användandet av restriktioner, än på ett revolutionärt 

tankesätt kring en förändrad uppfattning om människans ställning i naturen. 

 

Som tidigare nämnts har Garrett Hardins teori om allämningens tragedi varit mycket 

inflytelserik inom miljöpolitik och för skapandet av den ekologistiska ideologin (se 

kapitel 2.1 Miljöproblem och miljöpolitik). Människan har varit okunnig och ansvarslös 

i sitt nyttjande av naturen och dess resurser. I enighet med Hardins teori är människan 

självintresserade och nyttomaximerande och på grund av detta kommer hon alltid att 

exploatera de resurser som gives henne tills dess att de är uttömda, speciellt i det fall då 

det är kollektiva resurser där var individ behöver hävda sig själv för att ta del av dem. 

Det är just denna problematik som gör miljöproblem till en sådan svår fråga att lösa och 

i de fall då man försöker lösa den krävs det att man tar i beaktande allmänningens 

tragedi. Utifrån detta är det möjligt att argumentera för att varje beslut som fattas måste 

ta hänsyn till principer om hållbarhet, eftersom individen själv enbart kommer att ta 

hänsyn till sina egna intressen. Det är först när vi inser att människan befinner sig inuti 

ett ekosystem och inte utanför det som vi kan komma att skapa hållbara miljöbeslut. Det 

behövs klara och tydliga strukturer och regler kring våra gemensamma resurser och, 

argumenterar Hardin, människans möjlighet till agerande inuti ekosystemet. Allt detta 

krävs för att förhindra människan från att förstöra sin omgivning, och då även sina 

intressen. För att kunna göra detta krävs det inte bara ett ingripande av staten men också 

en attitydförändring kring ekonomisk tillväxt och dess betydelse. För grund ekologi 



  
 

14 

innebär det att sakta ned den ekonomiska tillväxten, att kunna se ”mervärde” i den 

tillväxt som sker och inte enbart se till vinstmaximering. Detta kan uppnås genom till 

exempel ökade beskattningar eller bestraffning av miljöskadlig praxis (Heywood, 2012: 

261-263). 

 

Ett annat alternativ som ekologismen har framfört som lösning på allmänningens tragedi 

och som har sin grund i liberalismen kan kallas för grön kapitalism eller 

utvecklingsliberalism. Mycket av miljöliberalismen bygger på tankar och idéer från 

John Stuart Mill. Grundtanken ligger i en hänsyn till den långtgående påverkan av vårt 

agerande. Inom detta teoritänk återfinns argumentet om ett moralisk åtagande gentemot 

framtida generationer. Detta rättfärdigar åtgärder för att säkerställa en god miljö som 

annars hade varit svåra att försvara. Inom den gröna kapitalismen ser man till 

kapitalismens möjligheter snarare än till dess tillkortakommanden för att kunna påverka 

miljön. Man pekar på konsumentens inneboende kraft att förändra det utbud som ges. 

Genom att konsumenten gör ett aktivt val, eller uppmuntras att göra ett visst val över ett 

annat, kommer företagen som tillhandhåller varorna eller tjänsten att förändra sitt utbud 

för att tillfredsställ efterfrågan. Skattestrukturer har också en aktiv roll att spela då 

skatter kan användas som motivation för både individer och företag att fatta 

miljövänliga val och beteenden (Heywood, 2012: 268-269). 

 

 

4.7 Den triadiska frihetsmodellen   
 

För att kunna genomföra en undersökning krävs det en operationalisering av de 

ideologiska grundantaganden som teorierna som skall användas bygger på. De centrala 

begrepp och åsikter som återfinns inom vardera teori behöver således brytas ner i 

mindre och mätbara kategorier. Dessa kategorier behöver vara väl avgränsade och ha 

möjlighet att inrymma det väsentliga inom vardera teori utifrån de frågeställningar som 

ställs till materialet (Beckman, 2005: 24). Kategorierna behöver vara tillräkligt 

inneslutande så att de har möjlighet att generera ett resultat, samtidigt behöver de vara 

tillräckligt uteslutande så att de inte genererar ett för stort resultat som sedan blir för 

allmängiltigt för att kunna användas som grund för en tillförlitlig slutanalys. En idealtyp 

kan liknas vid en tankekonstruktion vars syfte det är att fånga upp de västentliga delarna 
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av de eller de idéerna eller ideologierna vilka är av intresse för studien som genomförs 

(Beckman, 2005: 26-29). 

 

Hur är det realiserbart att undersöka hur olika ideologier förstår innebörden av frihet? 

Den Amerikansk filosofen Gerald MacCallum har skapat en modell för att enkelt kunna 

tyda och kategorisera olika ideologiers synsätt på just frihet, den så kallade triadiska 

frihetsmodellen, the Triadic model of Freedom (Ball och Dagger, 2004: 10–11).  

 
Figur 1 Den  triadiska frihetsmodellen 

 
Genom den triadiska frihetsmodellen är det möjligt att förstå att människor definierar 

frihet på olika sätt så de alla har olika uppfattningar om vem eller vilka som utgör de 

olika kategorierna. Den första kategorin, kategori A, även kallad aktör, kan förstås på 

flera olika sätt. En aktör kan således vara en individ, en klasstillhörighet, en grupp, en 

organisation, kön, genus, ras eller art. Inom liberalismen talar man om individens frihet 

medan inom marxismen är det frihet för arbetarklassen. För Mussolini och fascisterna i 

Italien var aktören nationalstaten Italien. Den andra kategorin, kategori B, även kallad 

ambition, innefattar att alla aktörer, oavsett vilken sorts aktör, har en ambition som de 

vill uppfylla. Föga förvånande har olika aktörer olika ambitioner. För liberalerna 

innebär det möjligheten att leva ett liv befriat från intrång av andra individer eller en 

stat. Marxismens mål är att skapa ett kommunistiskt samhälle fritt från klassindelning 

och klassförtryck. För feminismen är ambitionen ett samhälle som erkänner och 

värdesätter kvinnor och deras kapaciteter. Den tredje kategorin, kategori C, även kallad 

förhinder, kan förklaras som det, eller de, ting som förhindrar aktören att uppnå sina 
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ambitioner. Detta kan inbära flertalet saker, materiella förhinder, fysiska nedsättningar, 

sociala -, ekonomiska – och politiska ideal, lagar, institutioner, praxis, traditioner och 

personliga övertygelser. Kvinnor möter ofta motstånd i form av sexism och sexuell 

diskriminering. Marxister och kommunister möter motstånd genom arbetarklassens 

apati gentemot sitt egna förtryck. Ideologier ses ofta av andra ideologier med motsatta 

värderingar som ett stort förhinder för utförandet av sina ambitioner som på något sätt 

behöver avlägsnas. Till exempel ser fascismen liberalismen, och dess synsätt på 

individen och social jämlikhet, som ett tydligt hot gentemot en enad, disciplinerad och 

välordnad stat.  Oavsett vad förhindret är måste det överkommas eller avlägsnas. Ju fler 

förhinder som avlägsnas desto mer frihet har man genererat. Så länge som förhindren 

kvarstår finns det ingen frihet att tala om. I det fall som en ideologi anser sin/sina 

aktörer att vara förhindrade att utföra och förverkliga sina ambitioner, kommer 

ideologin och dess följare att kräva aktioner för att undanröja de förhinder som står i 

dess väg för frihet. Historiskt sett resultera detta oftast i en revolution (Ball och Dagger, 

2004: 10–11).  
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5 Tidigare forskning  
 
Studier på området miljö utan fokus på miljökonsekvenser är ett relativt outforskat 

område. Föga förvånande finns det därför inte ett överflöd av tidigare forskning att dra 

inspiration ifrån dock finns det ett fåtal forskare inom området. Sverker C Jagers är den 

som för denna uppsats sufte har bidragit med instpiration då han skrev sin 

doktorsavhandling från Göteborgs Universitet (2002) om kompatibiliteten mellan 

liberaldemokrati och ekologiska värderingar (så som hållbar utveckling). Avhandlingen 

heter “Justice, Liberty and Bread – for all? On the compatibility between Sustainable 

Development and Liberal Democracy”. I sin studie använder sig Jagers av två olika 

typer av liberalism, protektionistisks liberaldemokrati och utvecklande liberaldemokrati. 

Han använder sig av dessa två ideologier när han går igenom sitt material för att se 

huruvida de olika typerna kan stödja eller motarbeta ekologiska värderingar (Jagers, 

2002: 31-32).  Under undersöknings gång kommer han fram till att ett antal punkter där 

hans resultat kan användas i debatten om liberalismens kompatibilitet med ekologiska 

värderingar: en förståelse om att det inte finns en enad teori kring liberaldemokrati, att 

vi är långt borta från att kunna se en grön liberaldemokratisk teori och att det är möjligt 

att se hållbar utveckling både som ett värdeantagande men också som politik (Jagers, 

2002: 286). Vidare rekommenderar Jagers att nästkommande forskare att utöka 

undersökningar till komparativa analyser, att genomföra en undersökning med basis i en 

ekologistisk förståelse av hållbar utveckling och han vill främja tanken om att designa 

institutioner som är kapabla att leva upp till de värdeantaganden som vi gör på basis av 

hållbar utveckling (Jagers, 2002: 295-296). 
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6 Metod och material  
Nedan presenteras det fall som uppsatsen är grundad på, den metod som kommer att 

användas och det material som undersökningen prövar.    

 
 
6.1 Fall 
  

Den här uppsatsen om personlig frihet kontra samhällsnytta (ur miljöperspektiv) 

kommer att bygga på en fallstudie av ett pågående rättsfall mot Växjö kommun.  

Den 19 juni 2013 lämnade konkurrensverket in en stämningsansökan gentemot Växjö 

kommun till Stockholms tingsrätt men en önskan om: ”förbud enligt 3 kap. 27§ 

konkurrenslagen (2008:579)(KL) mot konkurrensbegränsande förfarande i offentlig 

säljverksamhet”. Stämningsansökan syftade till att förbjuda kommunen att villkora 

försäljningen av tomtmark med krav på anslutning till fjärrvärme för uppvärmning av 

de bostäder som skulle komma att byggas där. Stämningsansökan ligger i skrivande 

stund som ett pågående ärende hos tingsrätten (konkurrensverkets stämningsansökan, 

2013). 

 

Mellan åren 2001 och 2010 sålde Växjö kommun 504 tomter på kommunal mark i 

bostadsområdet Vikaholm, i södra Växjö, som alla hade kravet att anslutas till 

fjärrvärmenätverket, något som i Växjö tillhandahålls av det kommunalägda företaget 

VEAB.  Detta resulterade i att mer än hälften av alla nybyggda småhus i det totala 

området var kopplade till uppvärmningssystemet. Utöver mark för bostadsbygge med 

fjärrvärmekrav finns det också gator inom bostadsområdet som är avsedda för 

lågenergihus som använder sig av andra uppvärmningsmetoder. Enligt kommunen 

säkerställer detta en valfrihet för tomtköparna. Anledningen till att Växjö kommun har 

valt att sätta dessa restriktioner på sitt nya bostadsområde är de miljömål som 

kommunen arbetar utefter, varav hushållens energiförbrukning och uppvärmning till del 

ingår. Vidare menar kommunen att ett krav på anslutning till fjärrvärmenätverket skulle 

generera intäkter till VEAB, vilka kommer att användas för att säkerställa en vidare 

fortsätt utbyggnaden av fjärrvärmenätet inom kommunen (Smålandsposten; Fehrm, 

2012).   

 

Dock anser konkurrensverket att denna tvångsanslutning skadar den fria marknaden. 

Enligt återförsäljare av olika sorters uppvärmningsanordningar, t.ex. bergvärme, 
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värmepumpar m.m. försvårar politiska beslut av detta slag för dem att få tillträde till 

marknaden då de typer av uppvärmning som möjliggörs för vart hushåll är begränsat 

och förbestämt. Konkurrensverket skriver i sin stämningsansökan bl.a. att de anser att 

kommunen inte kunnat styrka sitt påstående om att tvångsanslutning till fjärrvärme 

skulle generera påtagliga miljöförbättringar, så som de påstår i sitt beslutsunderlag. De 

anser att det inte finns tillräkligt med bevis att åtgärden är nödvändig för att kommunen 

ska kunna uppnå sina miljömål. Istället hävdar de att öka investeringarna i nätet drivs av 

egenintresse och bör stå som en egen företeelse utan förknippning med 

bostadsbyggningen, "affärsmässigheten i att ett kommunalt fjärrvärmebolag utnyttjar sin 

ägare kommunen för att tillförsäkra sig ett framtida kundunderlag kan starkt 

ifrågasättas", skriver konkurrensverket. (Smålandsposten; Fehrm, 2012). 

 

Växjö kommun kallar sig själv för Europas grönaste stad, vilket härstammar från en 

BBC dokumentär från 2007, varvid internationella medier följde efter och namnet 

fastnade. Växjö själva har haft en aktiv miljöpolitik sedan 1970-talet, med en rad olika 

projekt, 1996 var de först i världen med att proklamera sig arbeta mot att bli 

fossilbränslefria.  Kommunen bedriver samarbete med näringsliv och akademi för att 

försöka nå sina utsatta miljömål.  Kommuninvånarna är även de omnämnda i 

styrdokument och dylikt som en viktig del i det aktiva miljöarbetet. Att ge möjligheten 

för invånarna att enkelt kunna välja att köpa ekologiska och närproducerade livsmedel, 

cykla eller åka kollektivtrafik, sortera sina hushållsavfall och välja miljövänlig 

uppvärmning av sin bostad, t.ex. genom fjärrvärme. Kommunen arbetar med 

långtgående miljömål med aktivt arbete. Kommunens nuvarande miljömål och 

miljöåtaganden antogs av kommunstyrelsen 08-10-2008 (Växjö kommun, 2014).  

Enligt Sveriges Radio Kronoberg är fallet gentemot Växjö kommun det fösta av sitt 

slag, trots att misstanke om likande fall återfinns i andra kommuner runtom i landet. 

Detta gör fallet extra intressant eftersom utkomsten av domstolsprövningen gentemot 

Växjö kommun kan komma att användas som precedensfall för nästkommande mål av 

liknande karaktär (Sveriges radio Kronoberg, 2013). 
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6.1.1 Fallproblematik  
   

Givet för den här uppsatsen är att lagar och regleringar som reflekterar miljöhänsyn och 

som samtidigt begränsar vår personliga frihet görs utifrån ett antagande om att de 

bakomliggande drivkrafterna är av godo. Problematik kring korruption, jäv och dylikt 

kan komma att bli aktuell då stämningsansökan som skapades gentemot Växjö kommun 

(se ovanstående genomgång av fallet) i skrivande stund är ett pågående fall för 

tingsrätten där något domslut ännu inte har fastslagit. Därav ser jag i dagsläget inte 

någon anledning att föra diskussioner om korruption eller jäv inom ramen för den här 

uppsatsen (Konkurrensverkets diarium, 2014).  

 

Då fallet jag har valt som grund för min studie är ett pågående rättsfall finns det en risk 

att de resultat som uppsatsen generera inte kommer att vara överrensstämmande med 

domstolens. Dock anser jag inte att detta kommer att bli ett signifikant problem då jag 

ämnar söka svar på en normativ fråga om individens rättigheter i förhållande till en stor 

och utbredd samhällsfråga medan stämningsansökan söker upprättelse för det privata 

företagslivet rättigheter gentemot den offentliga sektorns intressen, vilket är en juridisk 

fråga. Växjö kommun har gjort klart att de fattade beslutet om hushålens annektering till 

fjärvärme baserat utifrån sin egen miljöpolicys, det är möjligt att anta att det gjorde 

detta utifrån ett antagande om att de hade full god rätt att göra denna begränsning.  

Huruvida detta de facto är lagligt kommer domstolen vara tvungen att besluta om och 

då detta inte är en uppsats inom juridik är den argumentationen således inte något som 

jag kommer att ta ställning till eller skapa utrymme för. 

 

Jag förbehåller mig rätten att angripa mitt fall och dess material utan en förutfattad 

mening om undersökningens utkomst. I det fall, efter en genomgående analys av 

materialet, det visar sig att den huvudsakliga problematiken inte ligger i att individens 

personliga friheter har blivit åtstramade utan snarare att individens möjlighet att agera 

på marknaden har blivit åtstramade, kan det bli aktuellt att låta marknaden bli 

ställföreträdare för individen för att kunna föra en diskussion om resultatet av 

undersökningen.  
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6.2 Textanalys med idealtyper 
  

Genom språket har vi möjlighet att skapa och förmedla vår version av verkligheten. Ur 

språket finner vi mening, alternativt kan språket i sig självt tillskrivas mening. I det fall 

då detta påstående accepteras, är det gängligt att låta språket vara ett objekt för 

vetenskaplig undersökning (Beckman, 2005: 21-22).  För att kunna genomföra en 

undersökning på ett väl strukturerat sätt, för att sedan på ett övertygande vis kunna 

applicera resultatet på de frågeställningar som presenterats används en kvalitativ 

textanalys, med hjälp av idealtyper. Resultatet av undersökningen kommer sedan att 

användas som grund för en normativ diskussion kring den grundläggande 

frågeställning; vart gränsen kan/bör dras för legitim inskränkning av personlig frihet, 

när man behandlar miljöpolitik.   

 

När man skapar en funktionell idéanalys kan idén som undersöks ses som en oberoende 

variabel. För den här uppsatsen skulle det innebära att göra fyra bivariata textanalyser 

sida vid sida där liberalismen och utilitarismen är den oberoende variablerna och 

Konkurrensverket och Växjö kommun är de beroende variablerna (Bergström och 

Boréus, 2012: 147). Analysen bygger på att söka efter skillnaderna för hur ideologierna 

är skildrade i texten och hur det de facto fungerar i verkligheten. I en textanalys med 

idealtyper skapar man kategorier som är klart definierade utifrån de ideologier man är 

inreserad av att undersöka. De delar av texten som faller inom ramen för definitionen 

som undersöks kan sedan placeras in i kategorin som definitionen tillhör (Bergström 

och Boréus, 2012: 149-150). Valet av ideologier bygger på ett antagande om att 

liberalism som ideologi värnar om individens intressen medan utilitarim värnar om 

handlingar som generarar goda resultat till kollektivet (se kapitel 4 Teori). 

 

En textanalys som baseras på idealtyper kallas ibland för idé- eller ideologikritisk 

analys. Användningsområdet är huvudsakligen att pröva hållbarheten hos ett specifikt 

politiskt budskap, men det är även möjligt att besvara andra typer av frågor genom att 

använda sig av denna typ av metod. Genom att utföra kvantitativa läsningar med hjälp 

av idékritiskt infallsvinkel av textmaterialet är det möjligt att synliggöra innebörden av 

texten. Med innebörs menas inte vad texten i sig självt är eller varför den har skapats, 

utan snarare på vilken grund innehållet av den är legitimt, hållbart eller rimligt. Detta 

kan man komma fram till genom att leta efter idéernas eller ideologiernas latenta så väl 
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som manifesta budskap. Hur kan man då bestämma ifall det som påstås i 

underökningsmaterialet är hållbart eller inte på vetenskaplig basis? Mycket av idékritisk 

analys bygger på tanken om logik och logiska tankekedjor. Huruvida ett resonemang är 

hållbart och giltigt är således beroende på huruvida resonemanget är logiskt 

sammanhängande. Enligt analysmetoden är det är motsägelser och antaganden i texten 

som skapar ogiltigheter. Resonemang kan ha brister i sina antaganden eller i den logiska 

slutsatsen. Det kan mycket väl vara så att antagandet som påståendet i texten bygger på 

är rätt medan den logiska slutledningen är fel, på samma sätt kan den logiska 

slutledningen vara riktig även om antagandet som resonemanget bygger på är felaktigt 

(Beckman, 2005: 55-61). För att kunna värja sig mot risken att undersökningen leder 

fram till felaktiga resultat förespråkar denna textanalys ett aktivt sökande efter falska 

påståenden och godtycklighet samt ett medvetet arbetsförhållande till de svårigheter 

som detta kan skapa (Beckman, 2005: 77).  

 

Utifrån detta är alltså gångbart att utgå ifrån ideologier i en textanalys, teorier, idéer och 

ideologier ger en möjlighet att skapa en idealtyp baserat på de viktigaste och mest 

essentiella delarna av varje individuell teori m.m. för att skapa strukturer i textmaterialet 

som slutligen möjliggör komparativ analys (Bergström och Boréus, 2012: 166). 

 

 

6.2.1 Metodsvaliditet  
 

Validitetproblematik är något som all forskning måste förhålla sig till. 

Samhällsvetenskaplig forskning bygger på teoretiska antaganden och utgångspunkter 

som operationaliseras för att sedan testas empiriskt. Problematiken uppstår först när 

man försöker reda ut om det är möjligt att vara säker på att de resultat som har 

genererats faktiskt representerar det som man i det teoretiska utgångsläget ville 

undersöka (Esaiasson, 2007: 57). 

 

Med en idékritisk textanalys är det främsta syftet att utsätta de teorier och idéer som 

presenteras i en text för kritisk undersökning och granskning. Frågor som man 

intresserar sig för inom den här metoden kan till exempel vara hur budskapet i texten 

förhåller sig till motiven bakom texten, vilka bakomliggande faktorer som kan visas 

vara i fokus, visa på vilket ursprung idén som är ligger till grund för textens 

argumentation har, vilken spridning iden har eller vilka konsekvenser den har. Inom en 
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idéanalys är det just idén och argumentet som står i centrum, vem det är som uttalar sig 

i frågan är mindre viktigt, till skillnad från till exempel en aktörscentrerad textanalys 

(Beckman, 2005: 12-13 & 19).  

 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka föra en teoretisk diskussion om 

rättfärdigandet eller icke rättfärdigandet av att begränsa individens beslut- och 

agerandemöjligheter i miljöns namn i ett specifikt fall och den valda metoden är just 

textanalys. Detta utesluter därmed en metodik som använder sig av intervjuer av t.ex. 

kommunalråd eller tjänstemän som var delaktiga i beslutsprocessen kring fallet. Detta 

då en intervjubaserad undersökning skulle stjäla fokus från de underliggande 

idéströmningar som har influenserat beslutet och föra över det på enskilda aktörer. Med 

denna avvägning är det inte sagt att ett aktörsperspektiv inte skulle kunna ge intressanta 

resultat och en nyanserad bild av det fall som studien är baserad på men det är en dock 

en avvägning som var nödvändig att göras pga. de begränsade utrymmet som står till 

förfogande i en kandidatuppsats.   

 

När en studie baseras på idealtyper är ett av de största validitetsproblemen, som den 

som genomför studien måste förhålla sig till, risken att omedvetet påtvinga texten mer 

signifikans än vad den de facto har. Detta beror helt på hur kategorier som används har 

blivit avgränsade och hur mycket de innefattar. Om de är för allmängiltiga och inte 

tillräkligt uteslutande kan kategorierna inte generera ett resultat som kan antas stå för 

sin idealtyp. I det fall då kategorierna är för snäva, finns det en risk att mängden resultat 

kan komma att blir för liten, och av denna anledning inte är kapabel att generera ett 

resultat som kan antas stå för sin idealtyp. När man arbetar med en tolkande 

arbetsmetod finns det alltid en risk för problematik med intersubjektivitet. Då 

människor alla har olika infallsvinklar, förutfattade meningar, social bakgrund, etnisk 

bakgrund, religiös bakgrund etc. är det högst osannolikt att två individer kommer att 

finna samma resultat i samma text. Genom att skapa så precisa och välavgränsade 

idealtyper eller idékategorier som möjligt förenklar man för efterkommande att 

genomföra samma analys och då förhoppningsvis komma fram till liknande resultat 

(Bergström och Boréus, 2012: 167 & 169).  
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6.3 Operationalisering  
  

För att kunna se vilka ideologiska strömningar som ligger till grund för de beslut och 

diskussioner som sker i materialet används metoden textanalys med idealtyper. Under 

läsningen av materialet kommer relevanta delar av innehållet att kategoriseras inom 

vardera idealtyp. Dessa idealtyper bygger huvudsakligen på den triadiska 

frihetsmodellen då denna ger en tydlig förklaring till hur ideologier fungerar (se kapitel 

4.7 Den triadiska frihetsmodellen).  

Underordnad de tre beståndsdelarna av MacCallums modell används några av de 

frågeställningar som Beckman beskriver som användbara när man genomför en analys 

av ideologier och teorier. Dessa frågeställningar är: Hur förklaras samhällets 

utveckling? Hur värderas olika samhällstillstånd? Hur ser det politiska programmet för 

förändring ut?  (Beckman, 2005: 25-26).  

 

Genom att sätta samman dessa två metoder kan man skapa ett schema för hur de två 

olika ideologierna som kommer att användas i denna uppsats svarar på de olika 

frågeställningarna. Efter att schemat har fyllt i kan det appliceras på materialet ur fallet 

Konkurrensverket mot Växjö Kommun.   

 

 

Tabell 1 Idealtyp liberalism.  

Liberalism, liberaldemokrati.  

Aktör Alla individer i en stat (oftast en demokratisk stat). 

Ambition  Möjligheten att skapa ett gott liv. 

Begränsningar  Andra individer1 eller staten2. 

Samhällets utveckling  Drivs av individer kollektivt3 eller individuellt. 

Värdering av 

samhällstillståndet 

Liten men stark stat4 eller en bunden stat5, 

marknadsekonomi och deltagardemokrati6. 

Program för förändring  Avsaknad av restriktioner från individer7 eller stat8. 

1 Negativ liberalism. 2 Beskyddande republikanism. 3 Deltagardemokrati. 4 Negativ liberalism. 5 
Beskyddande republikanism. 6 Utvecklingsliberalism (socioliberalism). 7 Negativ liberalism. 8 
Beskyddande republikanism.  
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Tabell 2 Idealtyp utilitarism. 

Utilitarism, eko-auktoritet, allmänningens tragedi.  

Aktör Institutioner som representerar alla individer.  

Ambition  Skapa största möjliga lycka till störst antal 

människor. 

Begränsningar  Människans nyttomaximerande och själviska natur.  

Samhällets utveckling  Människans genintresse driver all utveckling.  

Värdering av 

samhällstillståndet 

Konsekvensialism, vi måste förstå att vi existerar 

inom ett ekosystem och inte utanför det. 

Program för förändring  En stark stat som beräknar allas lycka även om det 

skapar olycka hos vissa för stunden.   

 

 
 
6.4 Material  
  

Det material som analysverktyget kommer att appliceras på är konkurrensverkets 

stämningsansökan samt Växjö kommuns svar på sagda stämningsansökan. Det jag söker 

efter är indikationer på vilka strömningar och värdeantaganden som förekom beslutet på 

vardera sida om tvisten. För att kunna göra detta krävs det en viss mängd material som 

kan undersökas för att se om strömningarna som tillskrivs dessa antaganden kan anses 

vara konsekventa och återkommande, dvs. tillförlitliga nog för att användas som 

empiriskt material för en normativ diskussion kring min frågeställning. Både 

konkurrensverkets stämningsansökan samt Växjö kommuns försvar av sin policy är av 

liknande längd och omfång. Växjö har offentliggjort två svar till konkurrensverket, en 

som publicerades den 16 oktober 2013 och en som publicerades den 28 februari 2014.  

Det är det andra yttrandet som kommer att användas i den här uppsatsen. Detta eftersom 

det första yttrandet huvudsakligen består utav samt hanterar formalia och inte är ett 

försvar av beslutet. Det andra yttrandet från februari understryker de idéer, ideal, mål 

etc. som kommunen har använt sig av under beslutsprocessen samt grunden för varför 

de vidbehåller sin rätt i fallet om att ansluta bostäderna i området till fjärrvärmenätet.  
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7 Resultatredovisning  
 
Nedan kommer resultatredovisningen från textanalysen. Den kommer att presenteras 

utifrån det schema som redovisades i kapitel 6.4 operationalisering. 

Resultatredovisningen är uppdelad i två delar, först presenteras en läsning av 

Konkurrensverkets stämningsansökan, och sedan Växjö Kommuns yttrande. Först 

redovisas resultatet utifrån en liberalistisk läsning och sedan utifrån en utilitaristisk 

läsning. Då det finns risk inom textanalys att påvtinga materialet mer signifkas än vad 

som ursprunligen kan motiveras (se kapitel 6.2.1 Metodsvaliditet) kommer resutlatet 

nedan inte nödvändigtvis presentera alla de kategorier som används inom idaltyperna. I 

de fall då det inte funnit en klar koppling mellan en viss kategori och texten, har denna 

kategori uteslutits så att slutanalysen inte lider av godtycklighet.  

 
 

7.1 Konkurrensverket liberalism  
 

Efter läsning av konkurrensverkets stämningsansökan gentemot Växjö kommun är det 

möjligt, genom användning av det analysverktyg som presenterats ovan (se kapitel 6.3 

Operationalisering), att urskilja vissa liberala tendenser som myndigheten vilar sina 

argument på. I en förhoppning om att kunna förtydliga de resultat som genererats under 

läsningen av materialet kommer nedan en sammanställning av vad som kan anses vara 

konkurrensverkets version av den liberala idealtypen som har använts under läsningen.   

 

Aktör: genomgående under texten talar konkurrensverket om ”kunden” när de talar om 

individen eller de individer som har blivit tvångsannekterade till kommunens 

fjärrvärmesystem (Bilaga A, 2013: punkt 35).  

 

Ambition: i texten finns det inget som uttryckligen kan återkopplas till en tanke om att 

möjligheten för individen att skapa sig ett gott liv. Dock förespråkar man kontinuerligt 

under textens gång rättigheten för kunden (eller individen) att själv fatta beslut om 

vilken typ av uppvärmningssystem de vill använda sig utav.  

 

Begränsningar: kunden blir ”fastlåst” vid VEAB med begränsade möjligheter att byta 

leverantör och även då till en hög merkostnad. Genom denna ”låsning” har kundens 

valfrihet kraftigt begränsats. Vidare fasthåller man att även om förbjudet skulle lyftas är 
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det mycket kostsamt för kunden att byta ut hela sitt uppvärmningssystem, vilket i 

praktiken innebär att de fortfarande kommer att vara ”låsta” till VEAB. Inom resterande 

delar av landet använder ca 90 % av alla nybyggda småhus en värmepump, något som 

inte är möjligt för de nybyggda husen i Vikaholmsområdet. Därav drar man slutsatsen 

att marknadsunderlaget för försäljare, tillhandahållare och leverantörer för alla utanför 

fjärvärmeindustrin i kommunen så väl som i länet blir drabbade (Bilaga A, 2013: punkt 

70,74,76 & 109).  

 

Samhällets utveckling: i texten finns det inget som direkt kan återkopplas till en tanke 

om att det är individer som driver samhällets utveckling. Det är dock möjligt att föra 

argumentationen att det är marknaden som bör driva utvecklingen eftersom 

konkurrensverket själva är en myndighet som för talan för fri marknad och rättvisa 

konkurrensmöjligheter för aktörerna (eller individerna) som agerar på sagda marknad.  

 

Värdering av samhällstillståndet: konkurrensverket pekar på att marknaden1 för 

husbyggnation, om än driven på lokal/regional nivå, ändock till största del styrs från 

nationell nivå. Att då Växjö kommun har egna regler och regleringar på en annars 

nationellt styrd marknad (genom t.ex. Boverket) innebär att kommunen inskränker på 

flertalet aktörers frihet och rättighet till maktutövning, både kundens, marknadens och 

statens (Bilaga A, 2013: punkt 89, 93-94 & 96). 

 

Program för förändring: under rubriken ”kravet för anslutning till fjärrvärme är inte 

försvarbart från allmän synpunkt” i konkurrensverkets stämningsansökan finns det ett 

flertal indikation på ett liberalt ställningstagande. Det är möjligt att förbjuda offentliga 

aktörer från att genomföra konkurrensbegränsande åtgärder i de fall då dessa åtgärder 

inte är försvarbara utifrån allmän synpunkt. När en åtgärd saknar försvarbarhet utifrån 

allmän synpunkt innebär det att åtgärden i fråga bryter mot lagar, förordningar eller 

andra föreskrifter som den offentliga aktören är ålagd att efterleva. Vidare är det möjligt 

att fälla en åtgärd för avsaknad av försvarbarhet utifrån allmän synpunkt i de fall då 

åtgärden ”inte tillgodoser andra allmänna intressen som överväger konkurrensintresset” 

(Bilaga A, 2013: punkt 127). Detta kan kopplas samman till den liberalistiska 

idealtypen där förändring sker genom avsaknaden av restriktioner från antingen 

individer eller staten. I detta fall skulle det kunna vara stat som förhindrar orättvisor på 

                                                 
1 För denna punkt får marknaden vara ställföreträdare för samhället.  
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marknaden, eller individer som förhindrar orättvisor på marknaden skapade av staten 

(Bilaga A, 2013: punkt 129-133). 

 

7.2 Konkurrensverket utilitarism  
 
Det är även möjligt att urskilja vissa utilitaristiska tendenser i texten. Nedan finns en 

sammanställning av vad som kan anses vara konkurrensverkets version av den 

utilitaristiska idealtypen som tidigare presenterats. 

 

Begränsningar: konkurrensverket anser att Växjö kommuns krav på anslutning till 

fjärrvärmenätverket är baserat på ett egenintresse då kommunen är ägaren till 

fjärvärmebolaget VEAB. Ett exklusivt avtal som värmeleverantör skulle säkerställa 

VEABs kundbas och genom den ökade intäkt som detta kommer att generera har 

kommunen möjlighet att vidare utveckla sitt fjärrvärmenätverk. Detta kan ses som ett 

nyttomaximerande drag från kommunens sida vilket skulle förklara deras agerande 

(Bilaga A, 2013: punkt 44 & 129-131). 

 

Program för förändring: konkurrensverket påpekar att baserat på 3 kap. 27§ KL är det 

möjligt att förbjuda offentlig säljverksamhet i det fall då denna försäljning påverkar, 

eller ämnar påverka, konkurrensen som existerar på marknaden, samt om den hämnar 

eller ämnar hämma utvecklingen av marknaden. Detta är en representation av den 

utilitaristiskt tanken om att en lag alltid bör minimera den möjliga olyckan som kan bli 

resultatet av lagen (Bilaga A, 2013: punkt 30).  

 

 

7.3 Växjö Kommun liberalism  
 
Efter läsning av Växjö kommuns svar på stämningsansökan är det möjligt att urskilja 

vissa liberala tendenser som myndigheten vilar sina argument på. I en förhoppning om 

att kunna förtydliga de resultat som genererats under läsningen av materialet kommer 

nedan en sammanställning av vad som kan anses vara konkurrensverkets version av den 

liberala idealtypen som har använts under läsningen.  

 

Ambition: i kommunens yttrande anser man sig kunna uppfylla konsumentens 

valfrihetsbehov vid val av uppvärmningsanordning då det finns ett val mellan att köpa 
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en toms som är belagd på gator med fjärvärmekrav eller med lågenergikrav (Bilaga B, 

2014: punkt 110-111).  

 

Samhällets utveckling: kommunen hänvisar till de demokratiska beslut som ligger till 

grund för intresset för en utökning av fjärrvärmesystemet, vilket i sin tur leder till en 

god levnadsstandard (Bilaga B, 2014: punkt 19).  

 

Värdering av samhällstillståndet: under rubriken ”Fjärrvärme och utbyggnaden av 

fjärrvärmenätverket i Växjö kommun utgör en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse” 

sammanställs ett flertal punkter som argument för att Växjö kommuns beslut är 

rättfärdigat utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Bilaga B, 2014: punkt 15).  

 
 

7.4 Växjö Kommun Utilitarism  
 
Det är även möjligt att urskilja en mängd utilitaristiska tendenser i texten. Nedan finns 

en sammanställning av vad som kan anses vara konkurrensverkets version av den 

utilitaristiska idealtypen som tidigare presenterats.  

 

Aktör: huvudargumentet som används som stöd för Växjö kommuns beslut är att det 

följer EU lagstiftning. EU blir då den institution, eller aktör, som anses central för 

yttrandet. I yttrandet talar man om medborgare, medlemsstater och kommunen som de 

aktiva aktörerna (Bilaga B, 2014: punkt 8,19 & 31). 

 

Ambition: de restriktioner som Växjö kommun har satt upp för det aktuella 

bostadsområdet har gjort utifrån en ambition om att efterleva de miljöprogram som 

kommunen arbetar efter, med hopp om att bli ”Europas grönaste stad” (se kapitel 6.1 

Fall.).Miljöprogrammet är utformat för att skapa en bättre levnadsstandard för 

invånarna i kommunen (Bilaga B, 2014: punkt 11-13). Miljöprogrammet fyller även 

funktionen att det efterlever det bestämmelser som riksdagen har beslutat om att minska 

användningen av fossila bränslen för uppvärmning, effektivisera energiförbrukningen i 

privata bostäder och främja hållbar energiförbrukning (Bilaga B, 2014: punkt 29). 

Utifrån EU:s kraftvärmedirektiv framgår ett antagande om att fjärrvärme är att föredra 

som uppvärmningsmedel, sett utifrån de utsläpp och besparing av överföringsförluster 

som metoden genererar (Bilaga B, 2014: punkt 58).  
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Begränsningar: efter ett utlägg om de miljöpåverkningar och miljöproblem som vi står 

inför fastställs det att det är människans energibehov som har bidragit till dessa 

problem. Ett påstående som faller inom ramen för människans nyttomaximerande och 

själviska natur (Bilaga B, 2014: punkt 10).   

 

Samhällets utveckling: enligt expertutlåtanden av Tomas Kåberg, professor vid 

Chalmers tekniska högskola och tidigare generaldirektör för Statens energimyndighet, 

och Leif Gustavsson, professor i bygg- och energiteknik vid Linnéuniversitetet har 

tomtköpare en tendens att välja uppvärmningsmetoder som har en negativ påverkan på 

miljön. Detta visar på att de styrmedel som tidigare använts inte har varit effektiva i att 

övertala tomtköpare att göra ett miljömässigt smart val (Bilaga B, 2014: punkt 17-18 & 

20). Kommunens yttrande stödjer sig på europeisk lagstigning, samtidigt som EU 

regleringar kräver att subsidiaritetsprincipen efterlevs (Bilaga B, 2014: punkt 35).   

 

Värdering av samhällstillståndet: mycket av kommunens yttrande bygger på 

europeisk lagstiftning kring miljö- och energi2. I lagstiftningen står det bland annat att 

unionens miljöpolitiks skall ”bidra till att bevara, skydda och förbättra miljön och 

utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt”. Växjö kommun anser att detta innebär 

att åtgärder som syftar till att förhindra miljöförstöring är önskvärda och legitima under 

denna lagstiftning. Man ser även att energiförsörjning, energieffektivitet och 

energibesparingar är efterstävvärda (Bilaga B, 2014: punkt 31-34). Vidare pekar man på 

hur elproduktionen för närvarande ser ut i Nordeuropa och i det fall då konsumtionen av 

el ökar kommer detta att påverka klimatet negativt. Denna negativa utveckling, anser 

kommunen, kan förhindras med hjälp av ett premierande av fjärrvärme som 

uppvärmningskälla (Bilaga B, 2014: punkt 109). Detta är av stor vikt då en minskning 

av växthusgaser tillsammans med effektiva och förnybara energikällor skapar 

förutsättningar för att uppfylla gemensamma internationella åtaganden, t.ex. 

Kyotoprotokollet (Bilaga B, 2014: punkt 36).  

 

Program för förändring: (dåvarande) regeringen konstaterade att kommunerna har 

möjlighet att bidra till de miljöåtaganden som riksdagen har antagit genom en aktiv och 

fysisk samhällsplanering, bl.a. genom att, som i Växjö kommuns fall, skapa 

                                                 
2 Huvudsakligen artiklar 191-194 FEUF, för mer utförliga referenser se bilaga B.   
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bostadsområden med miljökrav som medverkar till effektiv energianvändning (Bilaga 

B, 2014: punkt 30). Växjö kommun har valt att använda sig av europeisk lagstiftning 

som stöd för sin miljöpolitik, där man bl.a. fastställer att ”medlemsstaterna ska i sina 

byggregler och byggnormer införa lämpliga åtgärder för att öka andelen energi från 

alla typer av energi från förnybara energikällor i byggsektorn”. Med detta kan man 

rättfärdiga restriktioner från kommunens sida till förmån för fjärrvärme (Bilaga B, 2014: 

punkt 39).  
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8 Slutsatser 
 
Som syfte för denna uppsats angavs att söka föra en diskussion kring Vart kan man 

tänka sig att gränsen för legitim inskränkning av personlig frihet kan dras när man 

behandlar miljöpolitik? med hänvisning till ett specifikt fall, konkurrensverket mot 

Växjö Kommun. Efter avslutad undersökning är det tydligt att det finns en övergripande 

och svårlöslig problematik som behöver klaras upp innan någon sort konsensus kan nås 

i frågan och det är att kunna komma överrens om definitioner för olika värderingar. 

Faktum är att Konkurrensverket har förlitat sig på liberala värderingar och definitioner 

av verkligheten och har således kommit fram till att det agerande som Växjö Kommun 

har genomfört inte är försvarbart. Växjö Kommun å sin sida har förlitat sig på 

utilitaristiska värderingar och definitioner av verkligheten och har på så viss kommit 

fram till ett agerande som de anser är av godo och i högsta grad försvarbart. Ett problem 

med att enbart stödja sig på liberalism är att det tenderar att ta individen ut ur sin 

kontext. Att värdesätta och främja var individs rätt till självstyre är efterstävbart och det 

är på vissa sätt en säkerhetsmekanism gentemot maktförtryck av staten. Dock finns det 

en viss fara om individen exkluderas från en större kontext i vilket kollektiva åtgärder är 

den enda möjligheten för förändring, vilket miljöproblem anses vara då de påverkar och 

berör oss alla och där den största realistiska förändringspotentialen ligger i ett 

gemensamt åtagande.  Detta gör att frågan om miljöpolitik och vad som är, eller borde 

vara, rimligt och acceptabelt begränsande av individens frihet är så svår att besvara men 

dock så viktigt att den inte förbises.  

  
 
 
8.1 Frågeställningar  
 
Undersökningen i denna uppsats är en textanalys som använder sig av idealtyper av 

liberalism och utilitarism. Under genomgång av materialet har det framkommit tydliga 

tendenser (se kapitel 7 Resultatredovisning) där Konkurrensverket huvudsakligen 

stödjer sig på liberalistiska värderingar och Växjö Kommun huvudsakligen stödjer sig 

på utilitaristiska värderingar. För att kunna göra några slutledningar från det resultat 

som undersökningen har genererat kommer nedan de frågeställningar som ligger till 

grund för uppsatsen att presenteras med svar som kan hämtas ifrån 

resultatredovisningen.   
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8.1.1 Hur ser man på individen alt. företag/marknadsintressen? 
 
Denna fråga kan besvaras när man utläser resultatet av aktörskategorin i 

undersökningen. För konkurrensverket sätter man individen, eller i det här fallet 

kunden, i fokus. Det är kunden som bör driva utvecklingen i frågan om el- och 

energitillhandahållning, ingen annan, och dess möjlighet till valfrihet är en rättighet som 

ska tillgodoses. Växjö Kommun nämner inte ofta individen eller kunden i sitt yttrande. 

De få gånger som de nämns är det i samband med argument som visar på att 

tomtköparens valfrihet har säkerställts i och med det utbud som kommunen 

tillhandahåller i Vikaholmsområdet. Utöver detta argument återfinns inte individen som 

aktör i yttrandet.  

 
 
8.1.2  Hur ser man på allmännytta alt. miljö/miljöpolitik? 
 
Konkurrensverket talar om allmänt intresse i sitt dokument, dock berör de aldrig miljö 

som ett eget ändamål eller företeelse som kräver någon speciell behandling eller 

beaktande. Det allmänna intresset får åberopas när den offentliga aktören bryter mot 

lagar eller skapar lagar som överstiger andra intressen och det enda intresse som nämns 

är fri konkurrens.  Växjö Kommun försvarar, föga förvånande, till stor del sitt agerande 

genom att åberopa miljömål och starka miljöåtaganden. Stort utrymme ges åt utlåtanden 

från experter som fastställer vikten och inverkan av kommunens beslut på miljön och el- 

och energikonsumtionen i kommunen.  

 
 
8.1.3 Hur ser man på maktutövaren, dvs. staten? 
 
Konkurrensverket ser uppenbarligen Växjö Kommun som ett hinder för individens 

frihet, då de har stämt dem på just de grunderna. Som angivits i resultatredovisningen 

anser de att kommunen har agerat utifrån egenintresse och inte efter det allmänna bästa, 

huvudsakligen då VEAB är ett kommunägt företag och deras utbyggnation är villkorad 

till en utökad kundbasis.  Växjö kommun ser sig själva som tillhandahållare av en god 

miljö för sina invånare samt ett implementerande organ för EU:s miljö- och 

energiförordningar. De arbetar inom lagens gränser för kommunal el- och 

energiförsörjning, och upprätthåller demokratiskt antagna bestämmelser.    
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8.1.4 Hur mycket makt bör individen (alt. företag/marknadsintressen) ha? 
 
Baserat på svaren från fråga 8.1.1 och 8.1.3 kan man anta att Konkurrensverket anser att 

individen bör ha mycket makt över sina valmöjligheter medans Växjö Kommun anser 

att det utrymme som individen har i dagsläget är tillräkligt för att tillgodose 

grundläggande valfrihet. 

 
 
8.1.5 Hur mycket makt bör staten ha? 
 
Med svaret på fråga 8.1.4 i åtanke kan man anta att Konkurrensverket anser att staten 

inte bör ha makt över det utbud som finns på marknaden, det är kunden som skall styra 

detta medans Växjö Kommun anser att då de har ansvar för tillhandahållandet av 

elförsörjningen för privatbostäder, har de också en möjlighet att styra denna marknad i 

den riktning som de har stöd och underlag för från deras väljare, dvs. invånarna i 

kommunen.  

 
 
8.1.6 Vilka värderingar bör man försvara? 
 
Med utgångspunkt i Konkurrensverkets dokument är det den fria, öppna marknaden och 

individens valfrihet som är de värderingar som bör försvaras. Växjö Kommun skulle 

snarare argumentera för att det är maktutövarens skyldighet att utföra de beslut som har 

antagit, även om enskilda aktörer drabbas.  

 
 
8.2 Teoretisk anknytning 
 
I kapitel 3.1 Normativ teori nämns fyra kriterier för att en normativ studies ska kunna 

anses vara legitim i sina slutledningar. Utifrån dessa kriterier är det möjligt att bedöma 

både Konkurrensverkets och Växjö Kommuns argument som valida, då de följer ett 

klart och tydligt mönster i sin respektive argumentation. Det finns indikationer både för 

lämplighetslogik och för empirisk värdeanalys i materialet, då båda sidor kontinuerligt 

stödjer sig på samma värdeantaganden i sina framföranden, även om det finns spår på 

andra ideologiska strömningar på vissa ställen i texterna (se kapitel 7 

resultatredovisning).  
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Efter läsning av materialet kan man urskilja en spänning mellan national staten som 

reglerar genom övergripande myndigheter (t.ex. Bostadsverket som nämns i 

Konkurrensverkets material) och den regionala maktutövaren som reglerar mer påtagligt 

individen genom restriktioner på lokal nivå. Huruvida vilken av dessa två varianter av 

maktutövning som är att föredra beror på vilken teoretisk förankring som nyttjas när det 

kommer till tankar kring makt och frihet. Utifrån teorier om endimensionell maktsyn 

eller pluralistisk demokratimaktsyn blir resultatet mer eller mindre det samma då de 

båda två representerar system där maktutövning sker. Ifall teorier om liberalistisk frihet, 

så som negativ liberalism eller beskyddade republikanism, i stället används finns det 

mer att utforska. Utifrån negativ liberalism är båda scenarion något som kan vara 

försvarbart, eller icke försvarbart, beroende på de regleringar som finns och varför dessa 

regleringar har uppkommit. Utifrån beskyddade republikanism vore det första scenariot 

med en myndighet som reglerar utan direkt inblandning från de som fattar besluten det 

mest önskvärda. Dock är ett starkt lokalstyre något som föredras då det oftast är enklare 

för medborgare att engagera sig i frågor som berör dem och då även får gehör för sina 

åsikter om de flesta besluten fattas så när dem som möjligt.  

 
 
8.3 Fortsatt forskning  
 
Eftersom denna undersökning enbart har innefattat ett fall vore det intressant att bedriva 

kvantitativa studier för att se hur andra fall av likande karaktär ser ut.  Så som 

konkurrensverket påpekar i sin stämningsansökan finns det misstankar om att flertalet 

kommuner runtom i landet har liknande restriktioner eller krav som de berättigar genom 

högt satta miljöambitioner. Eftersom fallet för denna studie är ett pågående rättsfall 

beror möjligheten för vidare studier även på vilket domslut som nås. I det fall då 

konkurrensverket får rätt innebär det ett fastställande, ur ett rent juridiskt synsätt, att 

individen eller marknadens intressen går före miljönyttan. Det motsatta blir sant ifall 

Växjö Kommun får rätt. Den här uppsatsen har haft fokus på normativa ontologiska 

frågeställningar vilket jag personligen är intresserad av men det vore intressant att se ur 

en mer handgriplig vinkel hur taken om hur restriktioner av den personliga friheten kan 

komma att rättfärdigas med hänvisning till samhällsnytta. En sådan infallsvinkel skulle 

möjligen kunna vara en juridisk vinkel eller hur man kan komma att implementera dessa 

begränsningar på förvaltningsnivå.   
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