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ABSTRACT 

The works of an employee within an authority involves many laws and rules that have to be 

followed at the same time every case is unique and the resources are limited. This study wants 

to illustrate how national  environmental goals are applied by länsstyrelserna in Sweden. How 

does the implementation of the environmental goals works by länsstyrelserna in Blekinge, 

Skåne and Örebro län? Which problems creates obstacles in the implementation of the 

environmental goals according to länsstyrelserna? What differs between länsstyrelserna in the 

implementation? Mainly it is the complexity of problems that will be illustrated here, which 

may result in different implementation sof the environmental goals by länsstyrelserna or that 

the environmentalgoals do not applys like intended.  In this study sixteen national 

environmentalgoal are examined;  “fresh air”. “natural acidification” and “a good settle 

environment”. This has been done through my theory of implementation and the three criteria 

of Lennart Lundquist. The material this study is based upon comes from books about 

implementation and interviews with persons working with the environmental goals by 

länsstyrelserna I chosen to analyse. Five persons from länsstyrelserna and one person from the 

council of environmental question have I interviewed, to see what they thinks about the work 

of the environmental goal. 

 

The result shows that länsstyrelserna experience coordinationproblems and lack of resources 

which creates an obstacle to achieve the environmental goals. Länsstyrelserna describe 

problems to involve the municipalitys in the environmental work and their important role in 

the implementation and achieving of the goals. To achieve a successful implementation more 

resources must be provided as well as information and cooperation. The environmental goals 

are not implemented in the same way by the länsstyrelserna and this is because of the different 

in the condition every länsstyrelse dispose over. 

 

 

 

Sökord: Implementering, miljökvalitetsmål, länsstyrelsen, idealtyp, 

implementeringsproblematik 
                                          

                                                                                                                            4 



 

 

FÖRORD 

Jag vill ge ett stort tack till min handledare vid Växjö Universitet, Staffan Andersson, för ett 

bra stöd och hjälp vid bearbetningen av min uppsats. Jag vill även passa på att tacka Harald 

Arnell och Susanne Dahlberg vid länsstyrelsen i Skåne län, Jan Johansson och Ylva Gjetrang 

vid länsstyrelsen i Örebro län samt Monika Puch vid länsstyrelsen i Blekinge län som ställt 

upp och låtit sig intervjuats. Jag vill även tacka Stig Hammarsten vid miljömålsrådet som tog 

sig tid och svara på mina frågor och undringar som nu ligger till grund för denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            5 



 

 

1. INTRODUKTION 

 

I tjänstemännens dagliga arbete inom myndigheter ska regelverket följas samtidigt som 

hänsyn skall tas till de förutsättningar som finns och de resurser man tilldelats. Beslut tas ofta 

från en högre nivå där tjänstemännen på en lägre nivå ska omvandla beslutet till handling. 

Sveriges regering har utarbetat 16 miljökvalitetsmål  med syftet att fungerar som ett riktmärke 

för miljöarbetet i Sverige.1 Dessa miljömål ska tjänstemän vid länsstyrelserna tillämpa och 

tolka, ett inte alltid så lätt arbete.  

 

Det var i april 1999 som Sveriges regering antog 15 miljömål, varav det 16-e, tillades år 

2005.2 Det målen beskriver är den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 

kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Varje mål konkretiseras i delmål som 

mer detaljerat beskriver vad som avses. Miljömålet ”bara naturlig försurning” för att ta ett 

exempel har delmål definierade kring försurning av skogsmark, utsläpp av svaveldioxid osv. 

            På den regionala respektive den lokala nivån är det länsstyrelser och kommuner som 

arbetar med att sätta upp regionala och lokala delmål som grundar sig i de nationella målen. 

För att nå målen sätter man upp handlingsplaner där åtgärder för de olika delmålen beskrivs, 

vem som har ansvaret för dessa och när man beräknar nå dessa målen. Detta görs allt efter de 

förutsättningar som finns i länen och kommunerna.3 Kommunen och länsstyrelsen kan göra en 

handlingsplan för varje miljömål eller så gör man en stor handlingsplan där alla miljömål har 

vävts in. 

 

1.1 Forskningsproblemet 

             

”Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret för det regionala miljömålsarbetet i 

länen och för att utveckla det tvärsektoriella samarbetet med berörda regionala 

myndigheter och organ samt i dialog med kommuner, näringsliv och andra aktörer. 

Enligt förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion skall länsstyrelserna verka 

för att miljökvalitetsmålen uppnås och skall därvid ansvara för                                6 

1  Gierow, Elisabeth (2001) s 64                                                                                                                         
2  http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php 5 nov 2008 
3 http://www.miljomal.nu/vem_gor_vad/roller.php 5 nov 2008 



 

 

regionalt miljökvalitetsmåls - och uppföljningsarbete.”4 

 

Målet med miljömålen är att kunna överlämna ett samhälle till kommande generationer där de 

stora miljömålen är lösta, ett mål med många hinder.5 Implementeringen av 

miljökvalitetsmålen kan se olika ut, beroende på hur man tolkar och tillämpar det regelverket 

som ligger till grund för målen. Problem kan uppstå i tolkningen av gällande regelverk och 

detta kan ställa till det för länsstyrelserna i arbetet med miljökvalitetsmålen. Detta behöver 

dock inte alltid ses som ett problem då tillämpare oftast besitter hög kompetens inom sitt 

område, som politikerna som fattar beslutet, saknar. Det är viktigt med uppföljningen av 

miljökvalitetsmålen och allt från företag, organisationer, kommuner till enskilda berörs av 

dessa miljökvalitetsmål. Men vi vet relativt lite om hur genomförandet fungerar eftersom det 

saknas material i tidigare forskning om tillämpningen av regeringens miljökvalitetsmål, en 

jämförelse mellan länsstyrelserna i just implementeringen och tolkningen av 

miljökvalitetsmålen. 

 

Min studie drivs således av ett intresse för den grundläggande problematiken kring nationellt 

satta mål som skall implementeras till en lägre, regional nivå. Uppgiften delegeras och det är 

många aktörer som är involverade i genomförandet av miljökvalitetsmålen, inte bara 

länsstyrelsen.6 Implementeringsproblemet innebär att politiska beslut inte genomförs som 

beslutsfattarna avsett vilket medför att styrningens reliabilitet inte är fullständig.7 Så det jag 

vill belysa är den eventuella problematik som tillämparen, länsstyrelsen, möter med 

implementeringen av miljökvalitetsmålen som kan leda till olika tolkningar och tillämpning 

av miljökvalitetsmålen i Blekinge, Skåne och Örebro län.8. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Mitt övergripande syftet är att undersöka hur implementeringen av tre utvalda 

miljökvalitetsmål ”frisk luft” ”bara naturlig försurning” och ”en god bebyggd miljö”         7 

4 Prop. 2004/05:150  
5  http://www.lansstyrelsen.se/lst/sv/amnen/Miljomal/ 4 nov 2008 
6  Esaiasson , Peter (2007) s 31 
7  Sannerstedt, Anders i Rothstein, Bo(2001) s 28 
8 Esaiasson , Peter (2007) s 31 



 

 

fungerar vid länsstyrelserna i Blekinge, Skåne och Örebro län.9  

 

För att uppnå mitt syfte så behöver ett antal frågor ställas för att få en klarhet hur 

implementeringen av miljökvalitetsmålen fungerar. 

 

� Implementeras och tolkas de tre nationella miljökvalitetsmålen likartat vid 

länsstyrelserna i Blekinge, Skåne och Örebro län? 

� Hur ser länsstyrelserna på det tolkningen av det gällande regelverk? 

� Hur ser länsstyrelserna på möjligheterna att implementera miljökvalitetsmålen i länen? 

� Vilken problematik möter länsstyrelserna i implementeringen av miljökvalitetsmålen? 

 

Dessa frågor är relevanta till studien då tillämparen oftast möter problem med att 

implementera beslut enligt beslutsfattarens avsikter och tillämparen är i denna studie 

länsstyrelsen och besluten är miljökvalitetsmålen frisk luft, bara naturlig försurning och en 

god bebyggd miljö. 

 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

3.1 Tidigare forskning 

Forskningen har i många år berört problematiken kring implementering men har under de 

senaste åren avtagit. Anders Sannerstedt argumenterar att detta beror på att fokus har tidigare 

legat på studier av ambitiösa sociala reformprogram i USA, men när dessa blev alltmer 

sällsynta minskade också intresset för implementeringsstudier. Sannerstedt pekar också på att 

forskningen saknar komparativa studier, framförallt sådana där framgångsrik implementering 

jämförs med misslyckad samt där implementeringsstudier riktar sig mer på generaliseringar än 

förståelse.10 En annan känd forskare i Sverige, Lennart Lundqvist, har skrivit flera böcker och 

avhandlingar kring implementering och dess problematik och han betonar vikten hur man ska 

genomföra en lyckad implementering.11 

 

Inom statsvetenskapen har nätverksperspektivet haft en framträdande roll inom                  8 

9 Esaiasson , Peter (2007) s 34,314 
10 Sannerstedt, Anders  i Bo Rothstein (2001) s 44 
11 Lundqvist, Lennart (1992) s 99-101 



 

 

 implementeringsforskningen och forskningen har förutom reformer som är ständigt 

återkommande behandlat marknadslösningar och lösningar för tredje världen. Mycket av 

tidigare forskning har behandlat ett återkommande problem med tillämpning av EU beslut i 

medlemsstaterna. Här har en känd svensk statsvetare, Jonas Tallberg, utvecklat en principal-

agent-teori där utgångspunkten är självständiga medlemsstater med samtidig styrning från 

EU.12 Implementeringsforskningen ställs idag inför nyare perspektiv som betonar 

hermeneutiken och kritisk teori. Man riktar en kritik mot strävan efter generaliseringar och 

förutsägelser och förespråkar mer tolkning och förståelse. Miljömålsrådet gör utförliga 

utvärderingar av länsstyrelsernas arbete med miljömålen men en lucka finns kring 

implementeringsproblematiken av miljömålen vid länsstyrelserna och hur tillämpningen ser ut 

vid länsstyrelserna. 

 

3.2 Implementeringsteori 

Regeringen sätter ramlagar och detta gör det fritt för länsstyrelserna att tolka 

miljökvalitetsmålen. Jag kommer utgå från en implementeringsteori, som lyfter fram att 

tillämparen ska förstå, kunna och vilja genomföra besluten.13 Dessa tre kriterier är hämtade från 

författaren och statsvetaren Lennart Lundqvist och kommer vara centrala i studien. Det innebär 

att implementeringsproblem tillhör en eller flera av dessa tre kategorier. Om en förvaltning inte 

förstår, inte kan eller inte vill implementera ett beslut så är sannolikheten stor att 

implementeringen misslyckas.14 Teorier om implementering och dess problematik kan 

användas för att få en ökad förståelse kring länsstyrelsens implementering av 

miljökvalitetsmål och vad som eventuellt kan leda till att samma beslut implementeras olika.   

 

3.3 Implementeringsproblematik 

Det som kan skapa problem med implementering av miljökvalitetsmål kan vara att många 

aktörer deltar i processen och att implementeringsprocessen ofta innebär luddiga beslut som 

föranleder till omtänkande och målomformulering som kan leda till ändringar i det 

auktoritativa beslutet.15                                                                                                           9 

 

12 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein (2001) s 45 
13 Lundqvist, Lennart (1987) s 42 
14 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein (2001) sid 29  
15 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein(2001) s. 29 



 

 

Ifall problem uppkommer med implementering kan man spåra det till tre förklaringsfaktorer 

som Lennart Lundquist formulerar i sin bok ”implementation steering”. Det är viktigt att 

implementeraren inte skall kunna missförstå de intentioner beslutsfattaren har. Aktören kan 

inte genomföra beslutet på grund av till exempel bristande resurser eller den sista 

förklaringsfaktorn där avsaknaden av viljan att genomföra beslutet. Den sista 

förklaringsfaktorn har en betydande roll då det är viktigt att implementeraren är motiverad att 

handla enligt beslutsfattarens intentioner annars så blir det brister i styrningsföljningen på 

grund av ovilliga implementerare.16 Det är alltså i en eller i flera av de här faktorerna som en 

tänkbar förklaring till vart implementeringsproblematiken av miljökvalitetsmål kan tänkas 

finnas vid länsstyrelserna.  

 

3.3.1 Att förstå beslutet 

När man försöker förklara bristande styrningsföljning så kan man rikta sig mot tillämparen. 

Det kan finnas flera anledningar till varför förvaltningen kan ha svårt att förstå vad som 

förväntas av dem. Det första villkoret innebär att tillämparen skall förstå beslutet. Ett led i 

detta är att det är viktigt styrningen är entydig. Om ett beslut består av vagheter kan problem 

uppkomma i implementeringsprocessen på grund av att tillämparen inte förstår 

beslutsfattarens intentioner.17 Vagheter i beslutet behöver inte alltid ses som något negativt 

utan det kan vara ett  resultat av en förhandlingsprocess där man uppnått enighet till priset av 

en viss oklarhet. Allt för preciserade formuleringar kan göra politiken rigid och den lokala 

tillämpningen kan få problem för en smidig problemlösning. 18 För att motverka att 

tillämparen ibland inte förstår de beslut som skall implementeras så kan beslutsfattaren 

klargöra beslutets innebörd vilket lämpligen sker genom utbildning eller upplysning.19 

 

3.3.2 Att kunna genomföra beslutet 

Det andra formulerade villkoret handlar om att tillämparen ”kan” implementera beslutet. 

Ibland saknar tillämparen resurser som utrustning, teknik, personal, lokaler och tid och pengar 

som krävs för att kunna genomföra beslutet. Om tillämparen saknar resurser att implementera 

ett beslut kommer implementeringen ske långsamt och löper en stor risk för att vara          10 

16 Lundquist, Lennart (1987) s. 42 
17 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein (2001) s. 29 
18 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein (2001) s. 32 
19 Lundquist, Lennart (1992) s. 76 



 

 

 felaktig. Därför är det viktigt att tillämparen har tillräckliga kapabiliteter för att verkställa ett 

beslut. Om tillämparen inte kan implementera styrningen så har beslutsfattaren möjlighet att 

förstärka tillämparens förmåga att vidta åtgärder genom att tillföra resurser som information, 

material, personal och organisering.20 

 

3.3.3 Att vilja genomföra beslutet 

Tanken är att om tillämparen förstår beslutet och förfogar över tillräckliga resurser, dvs kan 

genomföra beslutet så kommer beslutet att genomföras som avsett förutsatt att det tredje 

villkoret är uppfyllt. När viljan hos tillämparen eller hos de politiska beslutsfattaren saknas så 

uppkommer implementeringsproblematik.  Det kan finnas många skäl till att tillämparen inte 

finner styrningen önskvärd och därför inte vill genomföra den.21 Mest problematiskt är när 

tillämparen inte vill verkställa styrningen enligt beslutsfattarens intentioner och för att komma 

tillrätta med det måste beslutsfattaren utöva inflytande över tillämparen. Detta kan medföra 

svårigheter då tillämparen kan ha olika motiv för sin bristande vilja.22 

 

3.4 Forskningens olika perspektiv på implementering 

Anders Sannerstedt i Bo Rothsteins bok ”Politik som organisation” skiljer på tre 

implementeringsperspektiv; det traditionella där beslutsfattarna styr och tillämparen förväntas 

följa styrningen, det närbyråkratiska där det är närbyråkraterna och inte politikerna som 

utformar politiken inom sitt område och nätverksperspektivet23.  Valet av perspektiv beror på 

vilket område implementeringen berör. Alla dessa tre perspektiv skulle kunna beröra min 

analys men där det är främst det traditionella och nätverksperspektivet på implementering som 

skulle kunna vara relevanta i min studier då länsstyrelserna samarbetar med kommuner, 

organisationer och enskilda för att miljökvalitetsmålen ska uppnås och där länsstyrelsen 

förväntas följa regeringens propositioner och riktlinjer. I det traditionella så förväntas 

tillämparen anpassa sitt handlande till beslutsfattarens intentioner och därav bör styrningens 

reliabilitet vara hög. Nätverksperspektivet handlar om att politiken implementeras i samspel 

mellan olika aktörer.24 Aktörerna kan vara allt från statliga, kommunala eller privata och de 

kan vara såväl politiker som tjänstemän. Aktörerna deltar i implementerings-                     11 

20 Lundquist, Lennart (1992) s. 76 
21 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein(2001) s. 29 
22 Lundquist, Lennart (1992) s. 76 
23 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein (2001) s 21 
24  Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein(2001) s 23 



 

 

processen antingen på grund av sin position i en formell organisation eller motiverande av 

sina respektive intresse. Problem uppkommer med implementering när resultatet av 

förvaltningens arbete inte stämmer överens med det beslut som politikerna tog. Det kan även 

vara svårt att fastställa vem det är som har ansvaret för den förda politiken och som skall 

ställas till svars för den. 

 

Lennart Lundqvist är en annan känd implementeringsforskare och han talar om att 

implementering är betydelsefullt vid bedömning av tillämparens makt och hur man kan 

påverka.25 Man kan utgå från den demokratiska teorin att medborgarnas valda företrädare 

fattar de grundläggande politiska besluten och att förvaltningen respekterar och följer de 

folkvaldas beslut. Det bör alltså vara så att politikerna styr och förvaltningen verkställer men 

det hindrar inte besluten från att ges en mindre lyckad utformning eller få oönskade 

konsekvenser. Problem uppkommer alltså när resultatet av förvaltningens arbete inte stämmer 

överrens med de beslut som politikerna tog på grund av t.ex. att förvaltningen saknar resurser, 

viljan eller förståelse att genomföra beslutet. Genom så kallad förvaltningsstyrning så försöker 

politikerna få förvaltningen fungera på ett visst sätt och hur förvaltningen styrs påverkar hur 

ett beslut implementeras.26  

 

4. METODDISKUSSION OCH MATERIAL 

 

4.1 Mitt tillvägagångssätt 

För att undersöka hur länsstyrelsen implementerar miljökvalitetsmålen så har jag konstruerat 

en modell som förklarar tillvägagångssättet i detta arbetet. (Figur 1) 

 

TEORI � FÖRKLARINGSFAKTORER � ANALYS � RESULTAT 

                        -------------------------------------------------  

 

Figur 1 Studiens tillvägagångssätt 

 

Jag kommer att göra en implementeringsstudie och för att fylla mitt teoretiska syfte så       12 

25 Lundqvist, Lennart (1992) s 99 
26 Lundqvist, Lennart (1992) s 69 



 

 

har jag utgått från implementeringsteorin. Denna implementeringsforskning kommer 

genomgående bedrivas genom “top-down” perspektivet där min utgångspunkt är i de 

auktoritativa politiska besluten, det vill säga beslut som tagits från toppen som sedan mynnar 

ut till lägre nivåer. Denna lägre nivå är i mitt fall varit länsstyrelserna och här har jag använt 

mig av en jämförande fallstudie där Lennart Lundquist tre formulerade villkor utgjort 

förklaringsfaktorerna.27 Så för att svara på min forskningsfråga och frågeställning så kommer 

jag titta på tre länsstyrelser och på hur tre av de sexton miljökvalitetsmål tillämpas vid dessa. 

De tre formulerade villkoren kommer appliceras på länsstyrelserna och där jag kommer titta 

på om dem förstår vad beslutsfattaren avsett med miljökvalitetsmålen, om länsstyrelserna kan 

genomföra beslutet och viljan att genomföra beslutet. De tre formulerade villkoren finns 

beskrivna mer ingående i kapitel 3.  

 

Detta kommer utgöra grunden för min analys och genom denna modell så kommer jag kunna 

jämföra länsstyrelserna med implementeringen av miljökvalitetsmålen. Jag kommer kunna 

utröna skillnader i implementeringen i just de avseendena att förstå, kunna och vilja 

genomföra samt belysa problematiken länsstyrelserna upplever i det dagliga arbetet i 

tillämpningen av målen. Kritik kan riktas att fler teorier borde användas i denna studie men 

jag anser att dessa tre förklaringsfaktorer som jag använder mig utav kan täcka mitt syfte och 

frågeställningar. 

 

4.2 Val av fall och dess avgränsning 

På grund av de avgränsningar jag måste göra i min uppsats så kan jag inte undersöka alla 

länsstyrelser i Sverige och deras problematik med implementeringen av miljökvalitetsmålen. 

Det statistiskt optimala vore att undersöka alla miljökvalitetsmålen och hur länsstyrelserna i 

Sverige implementerar dessa men detta skulle vara allt för  resurs- och tidskrävande så därför 

valde jag att avgränsa mig till tre länsstyrelser i län som uppvisar variation i miljö, natur och 

samhällsstruktur. Detta för att dessa tre utvalda länsstyrelser skall kunna täcka de övriga 

länsstyrelser någorlunda bra. I studien har jag också valt att behandla tre av dessa sexton 

nationella miljökvalitetsmål28; bara naturlig försurning, frisk luft och en god bebyggd miljö 

och jag kommer belysa hur de tre utvalda länsstyrelserna ser på genomförandet av målen.  13 

27 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein (2001) s 29 
28  http://miljomal.nu/om_miljomalen/alla_mal.php 7 dec 2008 



 

 

 

Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm, en statlig samordnad myndighet och som har till 

uppgift att övervaka länen. Länsstyrelsen kan ses som en del av regeringen och den 

styrningskedja i implementeringen av miljökvalitetsmålen som jag kommer belysa är 

mål/beslut satta av regeringen och som skall implementeras av länsstyrelsen.29 Egentligen kan 

man mer se kommunerna som en tillämpare för regeringen sätter mål och dessa ska 

genomföras av kommunerna på en lokal nivå. Jag ser länsstyrelsen som en tillämpare i den 

mån man sköter översynen och all samordning av målen och då länsstyrelserna är mer 

kvalificerade och fristående än vad kommunerna är. Varför jag valde just till att avgränsa mig 

till endast länsstyrelsen är för att jag vill ta reda på om denna statliga myndighet förstår och 

kan implementera beslut satta av dess överordnade.  

            Andra aktörer deltar också i implementeringsprocessen men eftersom jag gör en 

jämförande fallstudie så blir det för många fall att analysera så därför avgränsar jag mig till tre 

länsstyrelser som uppvisar variation i all från det geografiska läget till olika typer av miljöer 

där Blekinge län är ett typiskt kustlandskap med relativt få invånare(152 000)30 jämfört med 

de andra länen och endast fem kommuner. Skåne län har den urbana miljön med storstad och 

med 1,2 miljoner invånare varav 90 procent av dessa bor i storstad.31 Örebro län ligger inne i 

landet och har en varierande miljö med allt från sjöar, slätter, berg, ängar och skog. Örebro är 

samtidigt ett län liksom Blekinge som har problem med försurning som bildas av nedfallet av 

svaveldioxider32 Skåne har problem med jordbruket som belastar miljön och hotar 

utvecklingen och man arbetar aktivt med utvecklingen av miljökvalitetsmålen.33 Varför jag 

har valt dessa länsstyrelser är att det kan vara vetenskapligt intressant att undersöka dem och 

jag har valt ut dessa tre län både för att dem dels visar upp stor variation i landskap, 

befolkning med mera samtidigt som likheter finns i problemet med miljön som hotar 

tillväxten och växt- och djurlivet i länen.  

 

Min uppsats kommer att designas som en komparativ fallstudie där jag ska försöka göra en 

jämförelse i implementeringen av miljökvalitetsmålen vid de olika länsstyrelserna och att det 

skall finnas en möjlighet applicera denna studie och tillvägagångssätt på andra                   14 

29 www.lansstyrelsen.se  
30 http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Om_Lanet/ 6 dec 2008 
31 http://www.m.lst.se/m/Om_Lanet/ 7 dec 2008 
32 http://www.regionfakta.com/templates/Page.aspx?id=15116 6 dec 2008 
33 http://www.m.lst.se/m/Om_Lanet/ 6 dec 2008 



 

 

länsstyrelser i Sverige.34 Jag är medveten om att mer material behövs för att en fullständig 

jämförelse skall kunna göras men utifrån de resultat jag får fram hoppas jag kunna dra en 

slutsats. Det är främst problematiken med tillämpningen som kommer betonas, de faktorer 

som påverkar tillämpningen av miljökvalitetsmålen. Det är som nämns i en artikel av Sartori35 

är att det är viktigt att jämförelseobjekten tillhör samma "klass" för jämförelsen skall ha någon 

poäng och detta har jag utgått från. Det jag vill är att kontrollera många oberoende variabler 

som kan tänkas förklara den beroende så därför är det av vikt att jag väljer liknande fall.36  

 

4.3 Material och källkritik 

För att uppnå trovärdighet i mitt källmaterial så har jag utgått från fyra kriterier hämtade ur 

boken Metodpraktikan ; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Äkthet innebär att man 

granskar källan om de utger sig från att vara sann och genom att jag har använt mig av flera 

olika källor och studier kring implementerig så kan äktheten inte ifrågasättas. Både det andra 

och det tredje kriteriet kan inte ifrågasättas då implementeringsforskningen ständigt är aktuell 

och den information jag använt mig utav kan bekräftas från de intervjuade personerna och 

ligger i tiden. Tendens innebär att källan inte blivit berättad på fel sätt och detta kan styrkas 

från de intervjuade vid länsstyrelserna samt genom andra källor som säger detsamma.37 

 

Det jag har gjort är att jag först har studerat litteratur om implementering och dess problem för 

att kunna öka förståelsen kring varför länsstyrelserna och andra aktörer ibland misslyckas 

implementera beslut. Det är främst Anders Sannerstedts kapitel om implementering i Bo 

Rothsteins bok ”politik som organisation” som har belysts i denna uppsats. Denna bok med de 

tre formulerade villkoren kommer belysas som en röd tråd i uppsatsen. Andra viktiga böcker 

om implementering som till exempel Lundquists böcker kommer bearbetas, men även den 

aktuella propositionen om miljökvalitetsmålen (Prop. 2004/05:150) och befintliga dokument 

kommer användas. Eftersom undersökningen avser att utröna hur implementeringen av 

miljökvalitetsmålen: bara naturlig försurning, frisk luft och god bebyggd miljö, fungerar i 

Blekinge, Småland och Örebro län så är det främst miljömålsrådets webbplats 

miljömålsportalen(www.miljomal.nu) som kommer användas men även genom                 15 

34  Bennet, Andrew(2005) s 121 
35  Artikel från studentportalen, Sartori, Giovanni  
36  Artikel från studentportalen, Lijphjart, Arend s 687 
37  Esaiasson, Peter mfl (2007) s 314-322 



 

 

intervjuer så kommer jag öka min förståelse kring implementeringen av miljökvalitetsmålen 

hos länsstyrelsen. Jag använder mig även av data och dokument från länsstyrelserna. 

 

4.4 Intervjuerna 

Implementering av miljömålen kan se olika ut hos olika länsstyrelser och för att utröna vad 

skillnaderna kring implementering beror på så kommer jag föra en dialog med länsstyrelserna 

i Blekinge, Skåne och Örebro län. Detta kommer att ske genom kvalitativa undersökningar i 

form av intervjuer med nyckelpersonerna inom myndigheten.38 Vid länsstyrelsen i Blekinge 

län har jag valt att intervjua Monika Puch som är miljömålsansvarig. Hon var den enda som 

jobbade på heltid med miljömålen och jag hade önskat kunnat tala med Markus Forslund som 

är enhetschef vid miljömålssektionen men han var bortrest så jag fick aldrig med hans syn på 

miljömålsarbetet. Vid Skåne länsstyrelse har jag intervjuat chefen för miljöövervakningen, 

Harald Arnell samt Susanne Dahlberg som ansvarar för miljömål och uppföljningen. Vid 

länsstyrelsen i Örebro län intervjuade jag Ylva Gjetrang som ansvarar för miljömålen i 

regionen län samt Jan Johansson som är enhetschef vid miljösektionen.  

            För att komplettera länsstyrelsens bild kring implementeringen av miljökvalitetsmålen 

så gjorde även en intervju med Stig Hammarsten som är ledamot vid beredningsgruppen i 

miljömålsrådet som ansvarar för miljömålsuppföljning39. Det är relevant intervjua honom då 

regeringen har inrättat miljömålsrådet för att samordna myndigheter, däribland länsstyrelsen, i 

miljömålsarbetet. Miljömålsrådet svarar även för att resurserna ska utnyttjas effektivt så därför 

valde jag få ett perspektiv från deras sida. Alla dessa personer som ställt upp på intervjun har 

givit sin tillåtelse att vara med i studien med namn. Kritik kan här riktas mot att fler intervjuer 

borde gjorts men jag har varit i kontakt med flera tjänstemän vid länsstyrelserna och svaret jag 

fick var att dem inte trodde sig kunna besvara mina frågor. Min önskan var att få tag i fler 

personer att intervjua så att materialet och analysen skulle bli bredare men jag hoppas ändå att 

dessa intervjuer och svar ska kunna täcka syftet med mina studier.  

 

Jag har gjort kvalitativa undersökningar på grund av behovet att analysera materialet djupare40 

och jag har använt mig av standardfrågor som var och en av de intervjuade fått svara på. 

Intervjuerna har skett per telefon och genom telefonintervjuer har jag kunnat utveckla       16 

38  Esaiasson , Peter (2007) s 222,237 
39 http://www.miljomal.nu/vem_gor_vad/miljomalsradet.php 19 dec 2008 
40  Esaiasson , Peter (2007) s 223 



 

 

 frågorna mer ingående samt kunnat ställa eventuella följfrågor vilket medför att information 

som inte annars skulle kommit med samlats in. Jag har utgått från implementeringsteorin och 

genom jämförande fallstudie som metod så har jag ställt frågor till ansvariga inom 

länsstyrelserna som grundar sig på teorin. Förhoppningsvis så har jag genom denna metod och 

urval kunnat samla in relevant information som kan vara till hjälp för andra studier. 

Intervjufrågorna har utformats som en slags respondentundersökning med samma frågor till 

alla berörda inom länsstyrelserna och jag hoppas finna ett mönster genom detta 

metodtillvägagångssätt.41 Materialet kommer sedan bli jämförbart och i den avslutande 

diskussionen kommer jag göra en jämförelse av det insamlade materialet.42  

 

4.5 Min metod och dess begränsningar 

Politikerna beslutar och tillämparen förväntas följa. Så ser inte verkligheten ut och det finns 

mycket problematik kring implementering. Denna “top-down” implementering, där lagen 

bildar utgångspunkt, skapar problem då de inblandade aktörer kan tolka lagen olika, inte har 

resurser genomföra det eller viljan och följderna blir då att implementeringen kan se 

annorlunda ut. Det kan nämnas att detta behöver inte alltid ses som ett problem då 

tjänstemännen i det dagliga arbetet i förvaltningen besitter större kunskap än de politiker som 

tar besluten inom det aktuella området. Tjänstemän med hög kompetens inom sitt område och 

som tar enskilda beslut kan leda till en förbättring trots tillämpningen avviker från politikernas 

beslut så det finns både för och nackdelar med att besluten avviker från beslutsfattarnas 

intentioner.43  

            Att använda mig av en jämförande fallstudie som metod gör att jag kan titta på 

implementeringen av miljökvalitetsmålen i fall som sedan kan förankras hos andra 

länsstyrelser. Det skiljer sig mycket länsstyrelser emellan i Sverige men förhoppningsvis ska 

man kunna ta till sig delar av denna studie inom implementeringsforskningen och i arbetet 

med tillämpning av miljökvalitetsmålen inom länsstyrelserna. Jag förväntar mig att få en del 

problem med hermeneutiken, det vill säga läran om tolkningen, då regeringens 

miljöproposition och beslutsfattarnas avsikter kan vara otydliga och förutsätter egna 

tolkningar.44 Jag är även medveten om att det alltid finns en risk med en viss                      17 

41  Esaiasson , Peter (2007) s 258 
42  Esaiasson , Peter (2007) s 280 
43 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein (2001) sid 22 
44 Esaiasson , Peter (2007)  s 250 



 

 

slags förförståelse vilket kan prägla beslut och hur man tillämpar dem.45  

 

4.6 Studiens analysmodell 

Implementeringen och dess problematik kommer vara den centrala analysenheten, där beslut 

från en hög nivå till en lägre kan skapa problem och det är då viktigt enligt Anders 

Sannerstedt i Bo Rothsteins bok ”politik som organisation” att tillämparen skall förstå 

beslutet, tillämparen skall kunna genomföra och vilja genomföra beslutet.46 Implementeringen 

och dess problematik kommer utgöra den beroende variabeln i analysen och de oberoende 

variablerna, det som kan tänkas förklara, kommer utrönas ur de tre förklaringsfaktorerna. 

Dessa tre förklaringsfaktorerna är: att förstå beslutet, att kunna genomföra beslutet och att 

vilja genomföra beslutet. De centrala faktorerna för att förklara hur implementeringen av 

miljömålen fungerar i de utvalda länsstyrelserna kommer att användas.  

 

De oberoende variablerna som man kan utröna ur villkoret att förstå och som kan tänkas 

förklara implementeringen av miljömålen är främst kännedom av beslutet. För att förstå ett 

beslut måste man ju känna till beslutet och sen är det viktigt vem som ansvarar för att beslutet 

genomförs. Avsaknaden av någon av dessa faktorer kan tänkas påverka implementeringen av 

miljökvalitetsmålen i ett tidigt skede för det skulle blir svårt implementera beslutet korrekt 

och i tid.  

            För att kunna genomföra ett beslut så behövs resurser i form av tex tid, pengar och 

material så en variabel som kan tänkas förklara implementeringen av miljökvalitetsmålen är 

ekonomiska resurser. Här handlar det om de resurser staten fördelar ut för att uppnå 

miljökvalitetsmålen. Även förmågan att genomföra, dvs. länsstyrelsernas förmåga att 

implementera ett nationellt beslut och den  administrativa kapaciteten kan spela roll. För utan 

tillräckliga resurser kan inte länsstyrelsen utföra sina arbetsuppgifter ordentligt.  

            Det är viktigt att länsstyrelserna vill genomföra beslutet annars uppstår 

implementeringsproblematik och det finns flera anledningar till detta. En viktig förklaring till 

att länsstyrelserna inte vill genomföra beslutet kan vara att de kanske ogillar beslutet. Det 

handlar om lojalitet till beslutsfattaren, att man följer de anvisningar man fått.                    

                                                                                                                                                18 

45 Bergström, Göran m fl (2005) s 24 
46 Sannerstedt, Anders i Bo Rothstein (2001) s 29 



 

 

Här ovanför har jag utrönat sex faktorer ur de tre viktiga förklaringsfaktorerna som kan tänkas 

påverka implementeringen av miljökvalitetsmålen(Figur 2). Om dessa finns med vid 

implementeringen av miljökvalitetsmålen så har implementeringen större förutsättningar att 

lyckas.  

Min analysmodell  

Frisk luft, bara naturlig försurning                        Implementering av miljökvalitetsmål 

och en god bebyggd miljö                                        Blekinge län    Skåne län        Örebro län 

Att Förstå 

Beslutskännedom 

Ansvar 

Att kunna 

Ekonomiska resurser från staten 

Förmågan att genomföra 

Den administrativa kapaciteten  

hos länsstyrelserna 

Att vilja 

Lojalitet 

 

Figur 2 
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5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

Här nedan kommer de tre miljökvalitetsmålen redovisas samt de gjorda intervjuerna med 

nyckelpersonerna från länsstyrelsen samt representanten från miljömålsrådet.  

  

5.1 Miljökvalitetsmålen frisk luft, bara naturlig försurning och en god bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet ”frisk luft” enligt riksdagen är att luften ska vara så ren att människors 

hälsa samt djur och växtliv inte skadas och målet skall vara uppnått inom en generation. Detta 

nationella miljömål mynnar ut i sex delmål som alla ska vara uppnådda vid olika årtal. 

Miljökvalitetsmålet behövs för att luftföroreningar skadar inte bara människors hälsa genom 

förkortad livslängd, utan även material som metall och kalksten som bryts ner snabbare och 

växtlivet skadas genom en ökad ozon i atmosfären. De samlade lokala utsläppen från alla 

länder bidrar med att föroreningar transporters långa vägar med vinden och i Sverige, EU och 

internationellt jobbar man med att begränsa den långväga lufttransporten.47 

 

Miljökvalitetsmålet ”bara naturlig försurning” utmynnar i fyra delmål och enligt riksdagen är 

målet att de försurade effekterna av markanvändning och nedfall skall underskrida gränsen för 

vad vatten och mark tål.  Idag är mer än en femtedel av skogarna och sjöarna försurade i 

Sverige på grund av människans olika verksamheter. Försurning orsakas av utsläpp från 

industri, jordbruk med mera och det är svavel- och kväveoxid som har den betydande 

påverkan för försurning.  

            Försurning är liksom miljökvalitetsmålet ”frisk luft” gränsöverskridande och färdas 

med vindarna från andra länder. Ambitionen är att delmålen kring försurning ska vara 

uppnådda inom en generation där jordbruket anpassas och den onaturliga försurningen 

motverkas så den biologiska mångfalden bevaras.48 

 

Miljökvalitetsmålet ”en god bebyggd miljö” behövs för att under de senaste 40 åren har 

tätorternas yta och befolkning ökat vilket medför högre riktvärden för buller som anses vara 

det största miljöproblemet i tätorterna. Allt eftersom tätorterna har expanderat har avstånden 

ökat, vilket ökar behovet av transporter, grönområden har fått åsidosättas till bostäder och 

kontorsbyggnader. Riksdagens mål med detta miljökvalitetsmål är att städer, tätorter         20 

47 http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal2.php 5 nov 2008 
48 http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal3.php 5 nov 2008 



 

 

och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 

god regional och global miljö. Byggandet skall miljöanpassas och natur- och kulturvärden ska 

ta till varas. Sju delmål som alla skall vara uppnådda vid olika tidpunkter är formulerade och 

generationsperspektivet innefattar bland annat att natur- och grönområden värnas, att 

människor inte utsätts för bullerstörningar och luftföroreningar och att användning av energi, 

vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt och miljöanpassat sätt.49 

 

5.2 Miljökvalitetsmålen i ett rättsligt perspektiv 

Miljöbalkens mål Kap 1.1 

 

“Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”50  

 

Riksdagen fastställde 15 miljökvalitetsmål i april 1999 och år 2005 tillades ett 16-e mål. De 

16 miljömålen är inte reglerade i lag och är därmed inte rättsligt bindande, men de ger ändå en 

vägledning vid bedömningen av vad som är innehållet i begreppet hållbar utveckling.51 

Regeringen är den instans som har det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålen och en 

gång per år rapporterar regeringen till riksdagen hur arbetet går. Miljömålen finns formulerade 

i en proposition som regeringen gett ut, Prop. 2004/05:150 och vart fjärde år lämnar 

miljörådet in en fördjupad utvärdering som används som underlag för miljöpropositionen.52 

Just nu är miljökvalitetsmålen under utredning för att se över miljömålssystemets struktur, 

organisation, ansvarsfördelning samt hur samordningen med övrigt miljöarbete kan 

effektiviseras.53 

 

5.3 Intervjuerna 

För att få en klar bild kring den eventuella problematiken vid de tre länsstyrelserna med 

implementering av miljökvalitetsmålen så har jag valt göra intervjuer med nyckelpersoner 

som är ansvariga för miljömålen vid länsstyrelserna. Intervjuerna har skett genom telefon där 

jag ställt ett antal på förväg bestämda frågor med öppna svarsalternativ och med en           21 

49 http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal15.php 5 nov 2008 
50 Michanek, Gabriel (2008) s. 107 
51 Michanek, Gabriel (2008) s. 110 
52 http://www.regeringen.se/sb/d/4431/a/44128 15 nov 2008 
53 http://www.regeringen.se/sb/d/2055           15 nov 2008 



 

 

möjlighet till följfrågor och vidareutveckling. För att komplettera deras bild kring 

miljömålsarbetet så har jag valt intervjua Stig Hammarsten vid miljömålsrådet som är 

ansvarig för utvärderingarna länsstyrelserna lämnar in.  

            Poängen med att göra intervjuer är för att få en ökad förförståelse kring hur de tre 

länsstyrelser upplever möjligheterna och svårigheterna med implementeringen av 

miljökvalitetsmålen i länen. Svaren i intervjuerna ger sedan ett bra underlag för en 

slutdiskussion där implementeringsproblematiken kommer belysas. Men det måste betonas 

här att fler intervjuer och mer material behövs för att man ska kunna dra en riktig vetenskaplig 

slutsats av det hela så jag kan endast uttala mig utifrån det material jag har. 

 

5.3.1 Välkända miljökvalitetsmål 

Alla de intervjuade nyckelpersonerna vid länsstyrelserna ansåg att de kände till regeringens 

proposition 2004/05:150 kring miljömålen väldigt bra. I frågan “hur tydlig propositionen om 

miljökvalitetsmålen är” så uttalade man sig såhär: 

 

            “Nja, så tydlig som man kan begära.”54  

 

            “Den är tydlig. Säger inte direkt så konkret hur vi ska arbeta men när det kommer till 

            miljökvalitetsmålen känner jag till dem mycket mer. [..] Vad som står i propositionen 

            har jag inte funderat så mycket över utan det står i regleringsbrevet och 

            regeringsinstruktionerna hur vi ska jobba”55 

 

            “Ja, den är tydlig. Alla länsstyrelser har olika förutsättningar för att nå miljömålen men 

            det är inget som är oklart med vad miljömålen står för”56 

 

Alla de intervjuade kände att målet med deras arbete stämde väl överrens med regeringens 

formuleringar kring miljömålsarbetet. Där målet är att lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta och att det krävs initiativ och åtgärder och ett omfattande samarbete 

för att nå målen. Jag tog upp detta i intervjun, för att det är viktigt att tillämparen följer 

beslutsfattarens avsikter med ett beslut och det betonade Harald Arnell vid                         22 

54 Citat Harald Arnell länsstyrelsen Skåne län 
55 Citat Jan Johansson länsstyrelsen Örebro län 
56 Citat Monica Puch länsstyrelsen Blekinge län 



 

 

länsstyrelsen i Skåne att det genomsyrade hela länsstyrelsens miljömålsarbete.57 Alla de tre 

länsstyrelserna ansåg även att man kände till vem som bar ansvaret för miljökvalitetsmålen. 

En rimlig tolkning kring svaren från intervjun är att dem tycker propositionen kring 

miljömålen är tydlig och såg inga problem med att följa den. Detta instämde Stig 

Hammarsten, miljömålsrådet, som har jobbat med miljökvalitetsmålen i många år och tyckte 

att propositionen kring miljömålen var tydlig och förstålig.58  

 

5.3.2 Ingen osäkerhet 

Det är viktigt att förstå ett beslut för att kunna implementera det. Jag tog upp i intervjun om 

det hänt någon gång att man varit osäker med tillämpningen av miljökvalitetsmålen.  

 

            “Nej, jag har inte direkt varit osäker med tillämpningen. Men sen har det självklart 

            hänt i några enstaka fall där det kan vara svårt bryta ner miljökvalitetsmålen på en 

            regional/lokal nivå. Men generellt har det inte varit några problem”59 

 

            “Jag känner att jag har stenkoll och att inget är otydligt”60 

 

För att klarlägga om något är otydligt berättade Arnell(Skåne) att länsstyrelserna har en 

gemensam organisation för miljömålsarbetet som heter RUS(regional uppföljningssystem). 

Detta jobbade Arnell halva tiden med och medförde att han hade mycket kontakt med allt från 

andra myndigheter till beredningsgrupper i miljömålsrådet. Harald Arnell menade att 

miljömålsarbetet i länen är: 

 

             “Ett arbete som kan vara hur stort som helst och man kan lägga ner hur mycket tid 

            som helst” […] “Det är viktigt att ha så mycket kontakt som möjligt med berörda 

            aktörer i länet men det innebär också svårigheter i vad man ska göra och vad 

            resurserna skall tas ifrån”.  

 

Han pekade på svårigheter med all kontakt länsstyrelsen har med flera aktörer i länet.        23 
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Denna bild målade flera av de intervjuade upp och att man önskade mer resurser för att 

involvera kommunerna. Länsstyrelsens arbete med att implementera miljökvalitetsmålen 

involverar många aktörer i samhället och det är viktigt få med dessa för att kunna genomföra 

en lyckad tillämpning av ett beslut. Nätverksperspektivet Anders Sannerstedt tog upp i Bo 

Rothsteins bok fyller en viktig funktion och roll kring implementeringen av 

miljökvalitetsmålen då länsstyrelserna tog upp i intervjuerna de brister som fanns med att få 

med kommunerna i arbetet. Utan engagerade kommuner kan det bli svårt för 

miljökvalitetsmålen frisk luft, bara naturlig försurning och en god bebyggd miljö att få 

genomslag i länen. 

 

“Det är viktigt att få fler sektorer jobba enligt miljömålen och att man vidgar och 

breddar det här så alla möjliga jobbar med det här, inte minst kommunerna. […] På en 

lokal  

nivå är det viktigt hjälpa och stödja kommunerna men det saknas tydliga uppdrag/avtal 

för att få igång kommunernas arbete och där brister det för att uppnå en lyckad 

implementering.”61 

 

Stig Hammarsten vid miljömålsrådet berättade att han tyckte att delegeringen av uppgifter ner 

till länsstyrelserna fungerade bra och att det fanns en bra organisering bakom och resurser 

kopplat till det. Han trodde inte heller det fanns någon direkt osäkerhet kring tillämpningen av 

miljökvalitetsmålen utan han uttryckte sig:  

 

“Osäkerheten, tycker jag, rör ju resurser och genomförande. Resurser har varit 

otillräckliga för allting i miljömålsarbetet och detta gör det osäkert i själva 

genomförandet.”62 

 

5.3.3 Bra med kommunikation 

Intervjupersonerna talade om att man skulle vilja utöka samarbetet med kommunerna men att 

resursfrågan begränsade det samarbetet. Både de intervjuade vid länsstyrelsen i Skåne län 

betonade vikten av kommunikation som är en viktig del förutom resurserna i                     24 

61 Citat Ylva Gjetrang länsstyrelsen Örebro län 
62 Citat Stig Hammarsten Miljömålsrådet 



 

 

miljömålsarbetet. Länsstyrelserna är statens regionala samordnare och svarar för regional 

uppföljning och ska verka för att målen nås i länen. Detta innebär ett samarbete med flera 

aktörer, främst kommunerna och intervjupersonerna såg alla problemet med att involvera 

kommunerna i miljömålsarbetet. Vid länsstyrelsen i Blekinge län så poängterade Monika Puch 

att det är viktigt med en bra dialog med berörda parter men att den inte alltid fungerade.63 

Kommunerna har huvudansvar för att driva miljömålsarbetet på den lokala nivån och detta 

ställer krav på stödjande insatser från länsstyrelserna. Här betonade både Harald 

Arnell(Skåne) och Jan Johansson(Örebro) resurs och kommunikationsbrist i samarbetet med 

kommunerna.  

 

5.3.4 Daglig uppdatering 

För att förstå miljömålen och involvera personer som arbetar med dem är det viktigt med 

utbildning. Det står i propositionen 2004/05:150 att regeringen ska ta initiativ till utbildning 

för att miljömålen ska integreras i det regionala miljömålsarbetet.64 Harald Arnell vid 

länsstyrelsen i Skåne berättade att han har gått på massor med utbildningar, träffar och 

konferenser och detta främst eftersom han jobbar mycket med RUS. Han ansåg att den övriga 

personalen som jobbar med miljömålsfrågor var uppdaterade och fick utbildningar men att det 

alltid kunde bli bättre.  

 

Jan Johansson vid länsstyrelsen i Örebro berättade att han inte fått någon utbildning kring 

miljömålen.  

 

”Utbildning känns inte alltid nödvändigt då miljömålen diskuteras i olika sammanhang 

och hur man ska arbeta för att målen ska få genomslag i regionerna”.65  

 

Han ansåg även att detta var inget han saknade utan det finns så mycket att läsa som täcker det 

behovet. Samma svar lämnade Monika Puch(Blekinge) och Susanna Dahlberg(Skåne) då båda 

har jobbat länge med miljöfrågor vid länsstyrelsen och att miljömålen kom senare så dessa 

integrerades i deras arbete bit för bit.                                                                                      25 

 

63 Intervju Monika Puch, Länsstyrelsen Blekinge län 
64 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/76/46/57b8b44b.pdf 
65 Intervju Jan Johansson länsstyrelsen Örebro län  



 

 

            “Man är ju en gammal miljöinspektör så har inte direkt fått någon utbildning utan det 

            har varit med i arbete hela tiden […] Men tycker det bör krävas mer utbildning för det 

            finns ju konfliktområden inom miljömålsarbete och dessa är svåra väva in.”66 

 

Att tolka utifrån intervjuerna så kände ingen av intervjupersonerna något behov av utbildning 

utan dem blev uppdaterade i det dagliga arbetet genom diskussioner med andra kollegor, 

möten och sammanträden. Stig Hammarsten vid Miljömålsrådet förklarade att tjänstemän vid 

länsstyrelserna går ofta på möten och konferenser och i sitt dagliga arbete uppdateras genom 

varandra. Han trodde inte heller behovet av utbildning var stort men efterfrågade gärna mer 

upplysning till samhällets olika aktörer i miljömålsarbetet.  

 

5.3.5 Från nationella till regionala mål 

Att koppla de nationella miljökvalitetsmålen till en regional nivå ansåg flera av de intervjuade 

inte var några större problem.  

 

            “Nja, det är ju ingen lätt uppgift men tycker väl målen är relativt tydliga. Men det är 

            inte så lätt att se till att dem får genomslag överallt och på ett kraftfullt sätt.. […] Vissa 

            mål är lättare än andra.”67 

 

De intervjuade ansåg däremot att svårigheter fanns i att koppla målen till de regionala 

handlings- och utvecklingsplanerna. Vid Örebros länsstyrelser berättade Ylva Gjetrang att det 

är ofta olika människor som jobbar med de olika delarna och den kopplingen behövdes 

stärkas, främst kopplingen till näringslivet.68 

            Inom implementeringsforskningen så talar man om att myndigheter har fått allt större 

handlingsutrymme i den mån att direktiv och lagar ofta är otydliga och svårtolkliga vilket 

medför ett stort handlingsutrymme för tjänstemän i just tolkningen och tillämpningen. På 

frågan om de intervjuade trodde att myndigheternas allt större handlingsutrymme medförde att 

miljökvalitetsmålen implementerades olika hävdades:  

                                                                                                                                                 

            “ Ja det tror du att det gör, tittar man på länsstyrelserna så är vi tre län                     26 
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             som tillsammans har hand om halva Sveriges befolkning och står för bred kompetens, 

            medans det finns mindre län som har svårare med sånt”69 

 

            “Nej, men det blir variationer men inget som går tvärsemot. Utan vi tolka utifrån 

            situationen i fråga”70 

 

De intervjuade påpekade att alla län har olika förutsättningar och att det ska finnas ett 

handlingsutrymme att regionalisera målen efter de förutsättningar man har. Vid länsstyrelsen i 

Blekinge län betonade Monika Puch samtidigt att det inte är bra om länen och kommunerna 

hittar på egna mål för det försvårar uppföljningen. De intervjuade var också överrens om att 

det är svårt veta vad man ska stoppa in. 

              

            “Det är bra till vissa gränser men det får inte bli hur spretigt som helst”71 

 

Det talades om att länsstyrelserna prioriterade olika och att det är bra med ett visst 

handlingsutrymme när man utgår från länens situation och kapacitet. 

 

            “Jag och vi i länsstyrelsen tycker bra om miljömålssystemet och strukturen med mål, 

            åtgärder och uppföljning ger förutsättningar för ett effektivt miljöarbete.”72  

 

En slutsats man kan dra av svaren de intervjuade lämnade var att de ansåg att ett eget 

handlingsutrymme var betydande och att man följde samma mål men att skillnaden låg i de 

olika handlingsprogram och åtgärder man jobbade med. Länsstyrelserna prioriterar utifrån 

rådande situationer och att vissa mål var lättare än andra att tillämpa i länen. Främst var det 

länsstyrelsen i Blekinge län som ansåg att handlingsutrymmet bör i viss mån vara begränsat 

medans de andra länsstyrelser såg mer positivt på möjligheterna det kunde medföra. 

 

5.3.6 Tillämpning och tolkning av regelverket 

Regeringen bedömer i proposition 2004/05:150 att:                                                              27 
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            “Miljökvalitetsmålen skall ge vägledning och tolkningsunderlag för prövning och 

            tillsyn enligt miljöbalken. De utvecklade regionala målen och arbetet med regionala 

            åtgärdsprogram bör kunna ge tydligare och mer anpassat underlag för 

            länsstyrelsernas arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken som en del i 

            arbetet med att nå målen.”73 

 

Det var främst de intervjuade som jobbade heltid med miljökvalitetsmålen som ansåg sig 

känna till regelverket bäst och höll med mig när jag läste upp ett citat hämtat från 

propositionen om miljömålen. Monika Puch(Blekinge) förklarade att de utvecklade regionala 

målen och de åtgärder och indikatorer som finns underlättar arbetet med att tillämpa och 

uppnå målen i länen. Så här kan det skilja sig mellan tjänstepersoner  

 

Hur lätt är det att tolka det regelverk och de riktlinjer som ligger till grund för tillämpningen 

av miljökvalitetsmålen? Harald Arnell(Skåne) menade att man klarar att tolka och han hjälper 

andra att tolka. Så för hans del var det inga svårigheter men visst kan det vara det, menade 

han. Arnell menade att man följde regelverket men att man samtidigt måste tänka på att 

länsstyrelserna tar mycket egna initiativ och har stort utrymme att göra det74. 

 

            “Det är inga problem att tolka regelverket, vi länsstyrelser och andra centrala 

            målmyndigheter har varit med och utvecklat kommunikation och riktlinjer med mera 

            vad som är otydligt och som bör klarläggas. […] Sen har vi ett brett samarbete med 

            miljömålsrådet och andra statliga myndigheter.” 75 

 

            “Nej det är inte alltid enkelt hur man skall tolka men man gör det i den mån man kan 

            åberopa målen i olika sammanhang. Regelverket består oftast av en del oklarheter men 

            genom samtal försöker man lösa detta.“76 

 

Alla de intervjuade höll med om att det ej var solklart till en början vilka regler och           28 
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lagar man ska förhålla sig till utan man har fört en dialog längs vägen. Ett omfattande 

regelverk leder till oklarheter i tillämpningen och intervjupersonerna lyfte fram att regelverket 

ibland kunde vara lite oklart och om problem uppstod så berättade dem att man kunde vända 

sig till gällande rättstillämpning.  

 

            “Det har gjorts studier hur man kan tillämpa målen vid tillståndsprövning och man tar 

            då del av rättsfallen och diskuterar det med kollegor och med dem som jobbar inom 

            miljösektionen.”77  

 

Alla de intervjuade tyckte dem följde regelverket så gott dem kunde och Jan Johansson, 

Örebro läns länsstyrelse, uttryckte sig att “det pågår en ständig prövning av möjligheterna att 

använda miljömålen”.78 En rimlig tolkning är att intervjupersonerna är medvetna om och 

delvis kritiska till oklarheten med regelverket men samtidigt inser behovet av ett regelverk att 

förhålla sig till i det dagliga arbetet. De flesta av de intervjuade hade också jobbat länge med 

miljöfrågor inom länsstyrelsen och kände därmed sig mer trygga med regelverket. De kunde 

nog finnas tjänstemän som varit anställda en kortare tid som hade problem med att tolka och 

tillämpa regelverket menade Monika Puch(Blekinge). 

 

5.3.7 Resursbrist 

I intervjuerna utgick jag från mina tre förklaringsfaktorer för att uppnå en lyckad 

implementering och som i detta fall är hur länsstyrelserna ska nå miljökvalitetsmålen. Svaren 

på de frågor som rörde resurser avvek från en av de förklaringsfaktorer som leder till en 

lyckad implementering. Alla de intervjuade betonade strakt bristen på resurser som hindrar 

länsstyrelserna från att utveckla och se till så att målen snabbt får genomslag. Alla tyckte att 

det krävs mer resurser genom hela systemet men att man gjorde så gott man kunde med de 

resurser man förfogade över. Samtidigt så ansåg dem att miljökvalitetsmålen gick att 

genomföra men att resursbristen medförde det tog längre tid.  

 

            “Nej, resurserna räcket inte till utan det behövs mer. I Skåne finns det relativt många 

            kommuner och dessa är svåra att väva in i miljömålsarbetet. […] Det behövs         29 

77 Citat Harald Arnell länsstyrelsen Skåne län 
78 citat Jan Johansson länsstyrelsen Örebro län 



 

 

            mer resurser främst i genomförandet av åtgärder.”79 

 

            “Resurserna är otillräckliga i den mån att det krävs oerhörda insatser för att nå 

            miljömålen tvärs genom hela samhället.. Det krävs resurser för genomföra åtgärder 

            och styra upp det hela samtidigt som det krävs resurser på den administrativa nivån.”80 

 

            “Resurserna räcker inte alltid i miljömålsarbetet, det behövs mer”81 

 

“ Nej det gör det inte, det skulle vara bra med mer resurser för åtgärder framförallt. Att 

sätta mål och följa upp finns resurser till men att driva åtgärdsarbetet och driva andra 

aktörer är svårt. Då vore bra med bidrag t.ex. enligt åtgärdsstrategierna, att länen kunde 

bli fördelade bidrag till åtgärdsarbetet.”82  

 

Jan Johansson, vid länsstyrelsen i Örebro län, ansåg att man kunde göra det nödvändigaste 

med de resurser man förfogade över men om man skulle vilja att målen ska få ett snabbt 

genomslag i länet i tex tillsyn, så då skulle det vara bra mer ännu mera resurser. Detta kan 

föras tillbaka till Lennart Lundqvist formulerade villkor “kunna genomföra” där resursbrist i 

form av pengar, tid, material med mera medför att beslut implementeras saktare än tänkt och 

detta kan få som konsekvens att besluten inte blir lika slagkraftiga83. Både Harald Arnell 

(Skåne) och Monika Puch(Blekinge) betonade vikten av den administrativa och den 

personella kapaciteten hos länsstyrelsen och att det är av betydelse länsstyrelsen såväl inåt 

som utåt är effektiv och samordnad.  

 

5.3.8 Mer tid 

Ett annat hinder länsstyrelserna stötte på i arbetet med miljökvalitetsmålen är tidsbristen.  

 

            “Tiden är ett stort problem för att implementera miljökvalitetsmålen på ett riktigt sätt. 

            Det tar tid att få in det i ärendehanteringen och ibland kan miljömålen ligga           30 
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            utanför ramen och då krävs mer tid för att få in det.”84 

 

            “Det finns alltid en brist på tid men med det arbetet vi gör, den prövning och tillsyn vi 

            bedriver så tycker jag vi oftast kan ta hänsyn till målen men sen kan man alltid önska 

            mer tid.”85 

 

            “Jag har inte så mycket tid som jag skulle vilja ha för att miljömålsarbetet skulle kunna 

            bli bra”86 

 

Tidsbrist är ett ständigt återkommande problem bland tjänstemän och politiker i samhället. 

Monika Puch vid länsstyrelsen i Blekinge län menade att miljömålsarbetet är ett tidskrävande 

jobb och att både hon och andra som arbetar med miljömålsfrågor känner att tiden ibland är 

otillräcklig.87 Trots tidsbrist så var ändå flera av de intervjuade positiva till utvecklingen och 

arbetet med miljömålen och trodde inte tidsbristen utgjorde något större problem kring 

tillämpningen av miljökvalitetsmålen på den regionala nivån.  

 

5.3.9 Engagerade länsstyrelser 

Vilken vilja och engagemang det finns i miljömålsarbetet vid de tre länsstyrelserna ägnade jag 

några frågor åt i intervjun. Om man har viljan, enligt Lennart Lundquist tre kriterier för en 

lyckad implementering, så underlättar det i tex genomförandet av miljökvalitetsmålen.88 De 

svar som framkom i intervjuerna var att alla de intervjuade kände ett stort engagemang i 

arbetet med miljömålen och ansåg att de flesta inom länsstyrelserna var engagerade.  

 

            “Det är en viktig uppgift regeringen delegerat ner till länsstyrelserna och därför är det 

            av stor vikt personalen har ett stort intresse och engagemang att nå en hållbar 

            utveckling”89 

 

Intervjupersonerna poängterade att det krävs bra kunskap om målen och insikt i                 31 
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dem målkonflikter som kan finnas mellan de olika miljömålen och andra mål vid sidan av 

miljömålen.  

 

            “Jag tror man bör besitta en god pedagogisk förmåga för att kunna skapa förståelse för 

            betydelsen av miljömålsarbetet.”90 

 

Intervjupersonerna tyckte alla att regeringens proposition kring miljömålen (2004/05:150) var 

rimlig men att så mycket runtomkring påverkar.  

 

            “I stort sätt är den rimlig men då har man även på nationell nivå påpekat att mycket 

            sker utanför våra gränser där både vi påverkar och påverkas av andra länder. […] 

            Miljöpåverkan sker idag utanför landets gränser och propositionen har ett gott syfte 

            men man måste få in omvärlden i systemet.”91 

 

Jan Johansson(Örebro) berättade att vi länsstyrelser har ett stort förtroende för det svenska 

miljömålssystemet som ligger till grund för ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete i alla 

nivåer. Detta bekräftades även av Monika Puch som ansåg att miljömålsarbetet har stärkt 

samverkan mellan myndigheter och medfört att miljöfrågor bättre integreras i 

samhällsutvecklingen. 

 

5.3.10 Problematiken 

Länsstyrelsen har en betydelsefull roll i det regionala miljöarbetet och detta ställer krav på 

effektivitet, förståelse och kompetens. I intervjuerna så betonades vikten av att alla 

länsstyrelser bör ha kompetens och resurser för att hantera uppdraget att tillämpa 

miljökvalitetsmålen. Harald Arnell(Skåne) berättade att det finns skillnad i ambitionsgrad 

vilket beror på regionala skillnader i förutsättningar och problembild. Han trodde här att en 

bättre vägledning från de nationella myndigheterna i det regionala miljömålsarbetet skulle 

göra det mindre problematiskt att tillämpa miljökvalitetsmålen. 

 

            “Det som är problematiskt är resursbristen, framförallt till kommunerna på en        32 
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            lokal nivå där ser jag det behövs mer för att dem ska vara involverade. […] Jag skulle 

            även önska tydligare ansvar på den lokala nivån för riktlinjerna är tydliga för 

            länsstyrelsen   men tyvärr flummiga för kommuner och regioner(pga dem inte fanns 

            när miljömålen kom)”92 

 

Av ovanstående följer att länsstyrelserna ser en problematik med implementeringen av 

miljökvalitetsmålen i den mån att kommunerna är en mycket viktig part i miljömålsarbetet. 

Kommunerna har inte som de statliga myndigheterna ett tydligt miljömålsuppdrag med 

resurser och skillnader i ambitionsnivå och förutsättningar är stora. Mindre kommuner saknar 

eller prioriteras inte resurser för miljömålsarbete och detta bekräftades av Monika Puch som 

berättade att det fanns svårigheter få med kommunerna i Blekinge län.  

 

            “Ett problem är att det tar lång tid innan man ser effekterna av sina åtgärder. Det finns 

            även ett pedagogiskt problem att övertyga verksamhetsutövaren och andra vikten att 

            genomföra det här. […] Behövs åtgärder från många håll, varje enskild åtgärd är ett 

            steg i rätt riktning.”93 

 

Man kände här en avsaknad på verktyg och medel för att genomföra åtgärder och behovet av 

prioriteringar för att stödja det lokala och regionala miljömålsarbetet ansåg flera var viktigt. 

Man involverar så många aktörer i arbetet med miljöåtgärder och här krävs det bättre 

samordning menade många av de intervjuade.  

             

            “Behovet av en utökad samordning är uppenbart”94  

             

            “Miljökvalitetsmålen är mycket bra och gör att flera aktörer involveras i arbetet. Det 

            som kan ses som problematiskt är ibland bristen på åtgärder och detta behövs det mer 

            av”95 

 

                                                                                                                                                33 
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5.4 Går det att genomföra miljökvalitetsmålen i länen? 

Hur ser det då länsstyrelserna på möjligheterna att genomföra miljökvalitetsmålen “frisk luft”, 

“bara naturlig försurning” och “en god bebyggd miljö”? 

 

5.4.1 Frisk Luft 

Möjligheterna för att genomföra det nationella miljökvalitetsmålet “frisk luft” anser man vid 

länsstyrelsen i Örebro är goda. Det är främst halterna av svaveldioxid i luft som kan minskas 

enligt det nationella miljömålet. Luftkvaliteten är generellt sett god trots att luftmätningarna 

och kunskapen om luftens kvalité är ofullständig. Det är främst kväveoxider, svaveloxider, 

marknära ozon och partiklar och kolväten som har störst negativa effekter och dessa 

föroreningar kommer till stor del från tex vägtrafik och förbränning av 

biobränslen(vedeldning). I Örebro län stod vägtrafiken år 2000 för 54 % av länets 

koldioxidutsläpp medans arbetsfordon och redskap stod för 23 % och industrier/värmeverk för 

18 %. 96 

 

Jan Johansson vid länsstyrelsen i Örebro talade om att man bedriver ett brett samarbete med 

flera aktörer i länet för att lyckats med miljömålen. Det är främst med kommunen som man 

har ett effektivt samarbete med att minska den småskaliga vedeldningen som bidrar till 

föroreningar i luften.97 Ylva Gjetrang berättar att länsstyrelsen vid Örebro län följer det 

nationella miljömålet “frisk luft” och att de regionala delmålen stämmer bra överrens med de 

gränsvärden regeringen har satt.98 

 

Länsstyrelsen i Blekinge län ser positivt på möjligheten att genomföra miljökvalitetsmålen 

men att uppnå vissa delmål kan vara problematiskt.  Monika Puch talar om en osäkerhet att 

uppnå delmålen marknära ozon och minskandet av kvävedioxider. Hon betonade att 

underlaget där var bristfälligt och att fler mätningar och kompletteringar behövs göras. 

Monika Puch tyckte att det inte var några större svårigheter att ta till sig de nationella 

miljökvalitetsmålen men att det säkert skiljer sig från länsstyrelser i förutsättningarna. 99 
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97 Intervju Jan Johansson länsstyrelsen Örebro län 
98 Intervju Ýlva Gjetrang länsstyrelsen Örebro län 
99 Intervju Monika Puch länsstyrelsen Blekinge län 



 

 

Länsstyrelsen i Skåne pekade på problem i länet med för höga halter av marknära ozon och 

man är speciellt utsatt från luftföroreningar från kontinenten som är en bidragande källa. 

Harald Arnell berättar att man har antagit ett åtgärdsprogram för kvävedioxidutsläpp för 

Malmö och Helsingborg för det är främst där man inte klarar uppnå det nationella målet för 

halterna av kvävedioxid. Halterna av svaveldioxid har sjunkit kraftigt och därmed så 

motverkas försurning som påverkas av nedfall av svavel. Delmålet för minskning av marknära 

ozon anses vara mycket svårt att uppnå då det är svårt på en lokal nivå påverka halterna.100 

Susanne Dahlberg betonade problemen med brist på åtgärdsstrategier i miljömålet frisk luft då 

det är svårt få bukt med utsläpp som kommer från långväga källor. 101 

 

5.4.2 Bara en naturlig försurning 

Mer än en femtedel av den totala ytan skogsmark och sjöar bedöms vara försurade i Sverige. 

Försurning orsakas av nedfall av försurade luftföroreningar där det är främst svavel- och 

kvävedioxider som bidrar mest. Dessa försurade luftföroreningar transporteras hit från 

utlandet, främst från befolkningstäta delar i väst- och central Europa och utgör i Sverige 80-90 

% av svavel- och kvävedioxidnedfallet..102   

 

Möjligheten att uppnå det nationella miljömålet “bara naturlig försurning” anser man vid 

länsstyrelsen i Örebro län lär vara förknippat med vissa svårigheter eftersom de regionala 

delmålen är svåra att uppfylla. Värdena för försurningar av sjöar och vattendrag i Örebro län 

ligger högt över de nationella gränsvärdet som är att högst 5 % försurade sjöar ska finnas år 

2010. Men utsläppen av svavel- och kvävedioxider har minskat enligt det nationella 

miljömålet och utsläpp från trafiken är ett delmål som är viktig i betydelsen att trafikutsläppen 

står för 50 % av länets kvävedioxidutsläpp.103  

            Ylva Gjetrang vid länsstyrelsen i Örebro talar om att man går mot en förbättring men 

där försurad nederbörd har minskat men att marken fortsätter vara sur p.g.a. att det finns 

knappt några neutraliserade ämnen kvar i marken som kan neutralisera det sura regnet. 

Gjetrang förklarar att det är många aktörer som är inblandade i arbetet med att minska 

försurning i länet men att det går åt mycket resurser som man gärna skulle önska               35 

100 Intervju Harald Arnell länsstyrelse Skåne län 
101 Intervju Susanne Dahlberg länsstyrelsen Skåne län 
102 http://www.t.lst.se/NR/rdonlyres/CA0E503F-AC22-4D4A-BEC4-
FB65BB9BB21C/0/3Baranaturligförsurning.pdf 
103 http://www.t.lst.se/t/amnen/Miljomal/miljomal_o_mimalsarb.htm 



 

 

man hade mer av.104 

 

Vid länsstyrelsen i Skåne län har man ett samarbete med danska myndigheter för att minska 

utsläppen av svavel- och kvävedioxider i Öresundregionen och utvecklingen för vattenmiljöer 

ser man positivt på. Men man ser en brytande trend mot en fortsatt försurning av skogsmark 

och man har infört ett strängare avgaskrav på bilarna för att minska kväveutsläppen.  

Harald Arnell vid länsstyrelsen i Skåne län anser att de delmålen för miljökvalitetsmålet “bara 

naturlig försurning” man satt i länet går att genomföra men att försurning av skogsmark 

fortsätter trots övervakning och åtgärder. Han påpekar att problem finns just i att få med alla i 

arbetet, då resurser begränsar de åtgärder som krävs.105 

 

Länsstyrelsen i Blekinge är mer negativ till möjligheten att genomföra och lyckas uppnå 

miljökvalitetsmålet. Trots ihållande kalkning av sjöar och vattendrag så sker den naturliga 

återhämtningen mycket långsamt och det är de små bäckarna och vattendragen som är svåra 

att åtgärda från försurning berättade Monika Puch.106 Trots att Blekinge med sitt geografiska 

läge ligger nära de kontinentala stora utsläppsområdena så har man sett en förbättring av 

markförsurning och delmålet har man redan uppnått. Enligt rapporten kring bedömningar om 

man kommer nå miljökvalitetsmålen så anser Monika Puch att man kan se en minskning av 

både kväve och svaveldioxider och där det är EU direktiv och elektrificeringen av kustbanan 

som hjälpt till på vägen.107 

 

5.4.3 En god bebyggd miljö 

Det nationella miljökvalitetsmålet “en god bebyggd miljö” täcker många delar av 

miljömålsarbetet. Vid länsstyrelsen i Örebro län så anser man att möjligheterna är goda att 

uppnå målet och där åtgärder som miljö- och folkhälsomål har beaktas i samhällsplaneringen 

och störningar från buller från tex trafiken har minskat och ligger på regeringens nationella 

mål med en minskning på 5 % från 1998 till år 2010.108 Man har utarbetat en plan med 

nulägesanalys och åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet “en god bebyggd miljö” vid 

länsstyrelsen i Örebro län. Att avläsa från rapporten är att miljökvalitetsmålet är väl          36  

104 Intervju Ýlva Gjetrang länsstyrelsen Örebro län 
105 Intervju Harald Arnell länsstyrelse Skåne län 
106  Intervju Monika Puch länsstyrelsen Blekinge län 
107 http://miljomal.nu/Pub/RegUpp.php?MmID=3&LocType=Lan&LocID=10 
108 http://www.t.lst.se/NR/rdonlyres/7C2D9E70-9B58-4258-9854-3E54C352B8A3/0/15Godbebyggdmiljö.pdf 



 

 

förankrat i länet och att länsstyrelsen är medveten om vad som är problemet och vilka åtgärder 

som krävs för att bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och medverka till 

en god regional och global miljö. Jan Johansson poängterar att det finns mycket att göra och 

främst bör man skärpa utsläppskraven och minska transporterna för att miljökvalitetsmålet ska 

ha en slagkraft i länet.109 

 

Det nationella miljömålet “en god bebyggd miljö” utmynnar i flera delmål och länsstyrelsen i 

Skåne län har utarbetat ett handlingsprogram med lägesbeskrivning och åtgärder för att uppnå 

målet. Harald Arnell vid länsstyrelsen i Skåne ser både positivt och negativt på möjligheterna 

att uppnå miljökvalitetsmålet. Skåne är ett län med hög tillväxt och ställer därför högre krav 

på kommuner, företag, länsstyrelsen med flera. Det finns planeringsunderlag och program i 

kommunerna för att uppnå delmålen i miljökvalitetsmålet men det brister både i resurser och 

kompetens berättar han. Flera åtgärder är tillsatta för att bland annat miljöanpassa 

transportsystemet i Skåne och uppföra fler grönområden samt utbilda personal. Arnell ser det 

problematiskt att både tillämpa och uppnå miljökvalitetsmålet eftersom Skåne län är ett 

expansivt län där behovet av kommunikation och bostäder är stort.110 

 

I Blekinge ser man en trend på en ökad vägtrafik och där brist på kunskap och ekonomiska 

resurser utgör ett hinder i genomförandet av miljömålsarbetet. Monika Puch är positiv till 

genomförandet av miljömålet i länet och tycker länsstyrelsen för en bra dialog med 

kommunerna samt andra aktörer för att tillämpa målet. 

  

            “Inom de flesta områden pågår åtgärder men det är inte sannolikt de är tillräckliga utan 

            fler resurser i form av ekonomiska och personella kommer att krävas”111 

 

Man ser ett mönster att storstadsregionerna ser mindre hoppfullt på att uppnå 

miljökvalitetsmålet “en god bebyggd miljö” eftersom miljöbelastningen oftast är större än i 

mindre län som Blekinge län.  
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6. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH SLUTSATSER 

 

6.1 Sammanfattande analys 

Implementeringsproblematiken är ett återkommande ämne inom forskningen där tillämparen 

på en lokal nivå möter problem med att implementera ett beslut enligt beslutsfattarens 

intentioner. Mitt syfte var att studera hur implementeringen av miljökvalitetsmålen fungerar 

vid de tre länsstyrelserna och jag har främst belyst de problem länsstyrelserna upplever i 

tillämpningen av miljökvalitetsmålen. Jag avgränsade undersökningen till tre av de sexton 

nationella miljökvalitetsmålen och hur länsstyrelserna upplever att dessa går att genomföra 

och vad som utgör svårigheter med att tillämpa och nå målen. De utvalda miljökvalitetsmålen 

har varit “frisk luft“, “bara en naturlig försurning” och “en god bebyggd miljö” och 

intervjuerna har i huvudsak utgått från tre viktiga implementeringsförutsättningar hos 

tillämparen, formulerade av forskaren Lennart Lundquist och som i det här fallet är 

länsstyrelsernas förståelse, kunskap och vilja att genomföra målen. Jag är medveten om att det 

skulle behövas mer material för att kunna dra korrekta slutsatser och för att få en klar bild av 

miljömålsarbetet och för att min jämförelse mellan länsstyrelserna skulle bli riktig men tyvärr 

så fick jag inte tag på fler personer som ville intervjuas så detta medför att studien inte blir 

heltäckande. 

 

Genom mina intervjuer med nyckelpersoner vid de tre utvalda länsstyrelserna i Blekinge, 

Skåne och Örebro län, har jag fått fram både de möjligheter länsstyrelserna ser med 

miljömålsarbetet samt de svårigheter som medför att målen inte kan tillämpas enligt 

avsikterna. Ett komplex regelverk styr miljömålsarbetet vid länsstyrelserna men detta utgjorde 

inget hinder i miljömålsarbetet enligt de intervjuade länsstyrelserna utan det var 

kommunikation - och resursbrist som medförde svårigheter för länsstyrelserna i tillämpningen 

av miljökvalitetsmålen. Det betonades att det tar lång tid att se effekterna av sina åtgärder och 

hur omfattande miljömålsarbetet är. Regeringens proposition kring miljökvalitetsmålen följs 

men genomförs efter de förutsättningar som finns i länen. Detta medför att 

miljökvalitetsmålen kan tillämpas och nås olika från län till län, allt pga de förutsättningar 

man styr över.  

            När man jämför resultaten från intervjuerna så framkom det ingen större skillnad för 

länsstyrelserna i implementeringen, endast att man hade olika förutsättningar för att 

genomföra och nå målen. Att Skåne är en storstadsregion med hög tillväxt och                   38 



 

 

ställer specifika krav på länet, Örebro län hade problem med luftföroreningar medan det i 

Blekinge betonades problemen med det kontinentala läget och detta leder till andra 

prioriteringar. Att tillämpa de tre miljökvalitetsmålen jag belyste ansåg länsstyrelserna var 

genomförbart men det krävdes mer resurser, samarbete och att förutsättningarna skiljde sig åt. 

 

Generellt sätt så ansåg de intervjuade länsstyrelserna att det saknades verktyg, ett utökat och 

fungerande samarbete och mer resurser för att miljömålsarbetet ska vara effektivt och 

lönsamt. Viljan att genomföra målen fanns hos alla de intervjuade men miljömålsarbetet är ett 

stort arbete med många aktörer inblandade och det framkom genom intervjuerna att 

samarbetet med kommunerna, som är en viktig länk i miljömålsarbetet, inte alltid fungerade. 

Både viljan och förståelsen för det initiativ regeringen tagit i proposition 2004/05:150 om 

miljömålen fanns men i förmågan att genomföra det, så framkom det brister som försvårade 

miljömålsarbetet.  

 

6.2 Slutsats 

Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm och bär en tung regional roll som både samordnare 

av miljömålen och övervakare. Detta är en svår uppgift för länsstyrelserna, då en lyckad 

implementering av miljökvalitetsmålen kräver en effektiv och fungerande samordning mellan 

olika aktörer, förståelse och viljan att genomföra samt inte minst resurser för att kunna 

genomföra det. Inom tidigare forskning betonas oftast att det är regelverket som utgör 

svårigheter för tjänstemännen i det dagliga arbetet då det innehåller både vagheter och rum för 

egna tolkningar och att många aktörer kan vara inblandade vilket kan försvåra tillämpningen 

av beslut fattade från en högre nivå. Detta trodde jag, innan jag började med studien, att det 

skulle vara den variabel som förklarade varför det finns svårigheter med att implementera 

miljökvalitetsmålen men istället framkom det att man upplevde att samordningen inte alltid 

fungerade och att avsaknaden på resurser och åtgärder påverkade länsstyrelserna i arbetet med 

att tillämpa miljökvalitetsmålen i länen.  

 

Andra viktiga verktyg för en lyckad implementering är vägledning och utbildning och detta 

har visat sig i tidigare forskning vara ett bra verktyg för implementeringen ska snabbt få 

genomslag. Inte minst krävs det resurser men tyvärr återfinns bristen på resurser överallt i 

samhället. Den uppfattningen jag fick var att länsstyrelserna har lärt sig att använda de 

resurser som finns tillgängliga på ett smidigt sätt för att miljökvalitetsmålen ska få            39 



 

 

genomslag i länen. Tillämpningen av miljökvalitetsmålen skiljer sig dock åt emellan 

länsstyrelserna där de avgörande skillnaderna finns i de regionala förutsättningarna. Den 

skillnaden har jag fått fram när jag jämfört resultaten från intervjuerna. 

 

De förklaringsfaktorer jag använt mig utav i studien återfanns hos alla länsstyrelser med 

undantaget resurser, som man ansåg man inte förfogade tillräckligt över. När man jämför 

svaren länsstyrelserna emellan och deras åsikter så skiljde sig inte deras uppfattningar kring 

miljömålsarbetet avsevärt. Det som skiljer länsstyrelserna åt är de förutsättningar som finns 

för att både nå och kunna genomföra målen och att problemet med implementeringen låg 

främst i avsaknaden av åtgärder, svårigheter med att få med alla berörda aktörer i arbetet samt 

i de resurser länsstyrelserna tillfogar över. Jag fick medhåll kring denna problematik fått fram 

i min uppsats från Stig Hammarsten vid miljömålsrådet som är väl insatt i miljömålsarbetet. 

Samtidigt så ansåg inte länsstyrelserna att man misslyckats med tillämpningen och 

genomförandet av målen, vilket Lennart Lundqvist hävdar kan medföra en misslyckad 

implementering112, utan endast att detta försvårade arbetet 

 

Kommunerna utgör en viktig part i länsstyrelsernas miljömålsarbete och jag tror att utan 

engagerade kommuner är det svårt för målen att få genomslag i länen. Detta betonades även 

av flera av de intervjuade vid länsstyrelserna och att samarbetet behöver stärkas inte bara med 

kommunerna utan även näringslivet och andra organisationer. Att tillämpa och genomföra 

miljökvalitetsmålen frisk luft, bara naturlig försurning och en god bebyggd miljö vid 

länsstyrelserna har jag, i min uppsats, fått fram att man ser möjligheterna med att det 

förebyggande arbetet gett resultat och att utsläppen i viss mån kunnat begränsats. 

Länsstyrelserna skiljer sig åt i uppfattningen hur man ska nå miljökvalitetsmålen och hur man 

ser på arbetet med miljökvalitetsmålen “frisk luft”, “bara en naturlig försurning” och “en god 

bebyggd miljö”.                                                                                                                       

 

Jag kan tyvärr inte dra en generell slutsats p.g.a. avsaknad av mer material men jag tror ändå 

att de ovannämnda faktorerna leder till att miljökvalitetsmålen inte kan genomföras och nås i 

den mån beslutsfattaren avser. Trots att det finns många förklaringsfaktorer till att 

implementeringsproblematik uppkommer är det något som vi antagligen får dras               40 

112 Lundqvist, Lennart (1987) s 42 



 

 

med. Förvaltningen eller tillämparen kan inte alltid betraktas som ett lojalt verktyg i de 

politiska beslutsfattarnas händer. Tillämparen måste inom vissa politikområden ha eget 

utrymme då det är tillämparen som möter i sitt dagliga arbete, de som berörs av beslutet. 

Implementeringsproblematiken  uppstår som ett normalt inslag i det politiska livet och detta är 

något som vi alltid kommer få dras med.113 
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8. BILAGOR 
 
Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor till intervjuade vid länsstyrelserna 
 
Del 1 
1. Hur intresserad är du av miljöfrågor 
Mycket intresserad      Ganska intresserad      Inte särskilt intresserad           Inte alls intresserad 
 
2. Hur väl känner du till regeringens proposition kring de sexton nationella 
miljökvalitetsmålen? 
Mycket bra                  Ganska bra                  Bra      Inte särskilt bra                       Inte alls 
 
3. Känner du att regeringens avsikter med miljömålsarbetet stämmer överrens med hur 
länsstyrelsen ser på det? 
 
4. Tycker du propositionen om miljökvalitetsmålen är tydlig i tillämpningen för 
länsstyrelsen?  
 
5. Har det hänt någon gång att du varit osäker med tillämpningen av 
miljökvalitetsmålen? 
            A) Om ja, vilka initiativ tar du för att klarlägga detta, vart man vänder sig. 
 
6. Har du fått genomgå någon slags utbildning kring miljömålen? (enligt proposition 
2004/5:150 så står det att regeringen ska ta initiativ till detta) 
            A) Om inte, vad beror detta på? 
 
7. Känner du att det är lätt ta till sig regeringens förslag tex hur man kan koppla 
miljökvalitetsmålen till de regionala utvecklingsprogrammen? 
            A) Om Ja, på vilket sätt är det lätt? 
            B) Om Nej, vad händer då? Vilka problem får man? 
 
8. Känner du att du har mycket eget handlingsutrymme i ditt arbete? 
            A) Om ja, varför är det i så fall positivt? Hur påverkar det möjligheten att genomföra 
            målen? 
            B) Om nej – hur upplever du att det påverkar möjligheterna att genomföra målen? 
 
9. Tror du att myndigheternas allt större handlingsutrymme medför att 
miljökvalitetsmålen implementeras olika?  
 
10. Är det lätt tolka det regelverk och riktlinjer som ligger till grund för tillämpningen 
av miljökvalitetsmålen? 
 
11. Följer du det regelverk som stödjer ditt arbete med miljökvalitetsmålen? 
 
12. Känner ni att ni får stöd att tolka regelverket? 
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13. Anser du att det finns tillräckliga resurser för att tillämpa miljökvalitetsmålen på 
den regionala nivån? 
            B) Om Nej, på vilket sätt är de otillräckliga? Hur påverkar det i arbetet att uppfylla 
            miljömålen. 
 
14. Hur ofta har du kontakt med andra myndigheter som är ansvariga för miljömålen? 
            A) Vad betyder dessa kontakter för arbetet med miljömålen? 
 
15. För att kunna implementera miljökvalitetsmålen i länet, vilka egenskaper anser du 
är viktiga för att genomföra detta? 
 
16. Hur ser du på möjligheten för länsstyrelsen att genomföra miljökvalitetsmålet: 
            A) Frisk luft? 
            B) Bara naturlig försurning? 
            C) En god bebyggd miljö? 
 
17. Känner Du att du har tid till att genomföra tillämpningen av miljökvalitetsmålen? 
 
18. Finns det något som länsstyrelsen kan bli bättre på?   
 
Del 3 
29. Vad anser Du om miljökvalitetsmålen i regeringens proposition? 
            A) Är de rimliga? 
            B) Om bra/rimliga, på vilket sätt? 
            C) Om dåliga varför? 
 
20. Ser Du någon problematik kring implementeringen av miljömålen?  
            A) Frisk luft 
            B) Bara naturlig försurning  
            C) En god bebyggd miljö?) 
 
21. Vilka faktorer tror Du bidrar till problematiken med genomförandet av miljömålen? 
 
22. Känner du stort engagemang i det du gör? 
 
 
Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till beredningsgruppen vid miljömålsrådet 
 
Del 1 
1. Hur intresserad är du av miljöfrågor 
Mycket intresserad      Ganska intresserad      Inte särskilt intresserad           Inte alls intresserad 
 
2. Vilket är ditt ansvarsområde? 
 
3. Hur tycker du arbetet med miljökvalitetsmålen fungerar generellt i Sverige? 
Mycket bra                  Ganska bra                  Bra      Inte särskilt bra           Inte alls bra     45 
 



 

 

4. Hur tycker du delegeringen av miljömålsarbetet till länsstyrelsen fungerar? 
 
5. Har det hänt någon gång att du varit osäker med tillämpningen av 
miljökvalitetsmålen? 
            Om ja, vilka initiativ tar du för att klarlägga detta, vart man vänder sig. 
 
6. Har du fått genomgå någon slags utbildning kring miljömålen? 
            A) Om inte, vad beror detta på? 
 
7.  Om något är oklart i arbetet med tillämpningen av miljökvalitetsmålen för 
länsstyrelserna, hur anser du att dem ska lösa det? 
 
8. Tror du att större handlingsutrymme för länsstyrelserna effektiviserar 
tillämpningen? 
 
Del 2 
9. Anser du att det finns resurser för att tillämpa miljökvalitetsmålen på den regionala 
nivån? 
            A) Om Nej, på vilket sätt är de otillräckliga? Hur påverkar det i arbetet att uppfylla 
            miljömålen. 
 
10. Hur ser du på möjligheten för länsstyrelserna att genomföra miljökvalitetsmålet: 
            A) Frisk luft? 
            B) Bara naturlig försurning? 
            C) En god bebyggd miljö? 
 
11. Får länsstyrelserna någon utbildning för att utveckla miljömålsarbetet? 
 
Del 3 
12. Vad anser Du om miljökvalitetsmålen i regeringens proposition? 
            A) Är de rimliga? 
            B) Om bra/rimliga, på vilket sätt? 
            C) Om dåliga varför? 
 
13. Ser du någon problematik kring implementeringen av miljömålen?  
            A) Frisk luft 
            B) Bara naturlig försurning 
            C) En god bebyggd miljö?) 
 
14. Vilka faktorer tror du bidrar till problematiken med genomförandet av miljömålen? 
 
15. Hur tycker du kontrollen av länsstyrelsen fungerar?  
            A) Vart får du information hur länsstyrelsen sköter sin uppgift? 
 
16. Känner du stort engagemang i det du gör? 
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