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Abstract 

 

A new environmental system came about 1999 in Sweden. The system now contains 16 goals 

to be achieved in 2020, but 14 of them are not even close. For it to succeed the politicians 

must do more. The purpose of this thesis is to elucidate the obstacles the system faces. For 

this, two municipalities and their county administration were studied. Key figures within the 

administrations were interviewed to learn their experience about the obstacles with the 

system. The thesis questions the implementation, the steering and the change the society 

needs for better work toward the goals. The questions of can, understand and will is used to 

analyze the implementation. 

The implementation is not successful. The lack of resources, the inability from the 

government and the lack in cooperation are all factors that hinder the implementation process. 

The steering from national level is too vague and no demands or standards are set up for the 

applier of the environmental system. The environmental issues must be integrated with the 

rest of the political area. A change in attitude is necessary. Individuals need to question their 

values and behaviors in order to get a society which takes responsibility for the environment.  
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1.    Inledning  

Enligt en rapport släppt av Världsbanken är vi på väg mot en fyragradig ökning av jordens 

temperatur. Det är en fördubblad ökning av de två grader världssamfundet bestämt som tak 

för vad världen kan klara av. Politikerna gör trots detta inte vad de ska för att minska 

klimatutsläpp och förbättra miljön. Enligt miljöreporter Calle Elfström krävs det nu beslut 

som leder till verkliga omställningar av samhället (svt.se/nyheter, Världsbanken).  

Världsbankens rapport resulterar i att miljöfrågorna och vad som uträttas, eller inte uträttas, av 

politikerna än en gång ställs i fokus och ifrågasätts, det är därför högst aktuellt att undersöka 

Sveriges arbete. Den svenska miljöpolitiken ligger i framkant jämfört med många andra 

länder. När riksdagen fattade beslut 1999 om en ny strategi för miljöpolitiken resulterade det i 

miljömålssystemet, ett unikt och nyskapande system sett ur ett internationellt perspektiv 

(Miljömålsportalen). 

Miljömålssystemets syfte är att ge ett strukturerat miljöarbete och en systematisk 

uppföljning av miljöpolitiken. Den regelbundna uppföljningen av 

miljökvalitetsmålen och tillståndet i miljön ger grunden för ett strategiskt 

åtgärdsarbete (Proposition 2009/10:155, s 11). 

Miljömålssystemet består idag av ett övergripande generationsmål med 16 tillhörande 

miljökvalitetsmål samt 14 etappmål. Ambitionen har varit att dessa ska nås till 2020, men 

enligt utvärderingar har endast 2 av de 16 målen möjlighet att nås (Miljömålsportalen). På 

grund av att miljökvalitetsmålen är så långt ifrån att nås ifrågasätts miljömålssystemet och hur 

bra det faktiskt fungerar. Problemen tycks enligt många vara att styrningen för miljömålen 

inte är tillräcklig och därmed även implementeringsprocessen (Naturvårdsverket, 2012). 

Redan 2004 gjorde Miljömålsrådet en uppföljning på de 15 miljökvalitetsmål som fanns då 

och den visade tydligt att de flesta mål inte skulle uppnås om inte ytterligare åtgärder vidtogs 

(Miljömålsrådet, 2004). Även om vissa åtgärder vidtagits sedan dess, exempelvis 

generationsmålet och etappmålen, så är vi inte närmare en måluppfyllelse. 

Enligt miljöminister Lena Ek (2012) är det viktigt att alla aktörer i samhället drar sitt strå till 

stacken om miljömålen ska nås. Regering, myndigheter, näringslivet samt kommuner måste 

ständigt arbeta med ambitionen att nå målen. Ek menar att de nya etappmålen har som 

ambition att vägleda dessa aktörer i deras arbete (SvD – Ek, 2012), medan Naturvårdsverket, i 

sin utvärdering från 2012, fokuserar på att regering och riksdag måste ge tydligare signaler till 
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lokal nivå om vikten av att genomföra fattade beslut.  De föreslår att regeringen bör arbeta 

effektivare med att få redan fattade beslut genomförda. Bland annat genom tydligare 

kommunikation, kompetensutveckling och tillsyn för att på så sätt förbättra arbetet. De anser 

även att beslutade styrmedel inte tillämpas fullt ut då styrningen är för oklar, vilket hindrar 

arbetet med att nå miljömålen. 

Miljömålssystemet är ett utmärkt exempel för en ofta trög miljöpolitik och det studeras därför 

här närmare. Fokus ligger på de faktorer som hindrar måluppfyllelsen, så som implementering 

och en inte nog snabb ändrad inställning och omställning i samhället. För ett lyckat 

miljöarbete krävs ett engagerat samhälle och en engagerad politik, miljöfrågorna bör enligt 

Naturvårdsverket (2012) inte behandlas separat utan integreras i alla politikområden och 

därmed vara en del av samhällsutvecklingen (Naturvårdsverket, 2012).  

Miljömålen är ett ämne för debatt i det svenska samhället. Det är samhället som påverkar och 

påverkas av miljöarbetet. Trots att Sverige har ett unikt och relativt framgångsrikt miljöarbete 

är det även högt kritiserat. Det borde fungera bättre och det är väl känt att miljömålsystemet 

brister i sin måluppfyllelse. För att undersöka detta har två kommuner valts ut som exempel 

för att påvisa hur miljömålssystemet yttrar sig. De är kommuner som rankas av tidningen 

Miljöaktuellt som två av de främsta kommunerna på miljöarbete i Sverige (Miljöaktuellt.se).  

Tidigare forskning på implementering och sociomateriellt perspektiv finns men inte tillämpat 

på miljömålssystemet i den utsträckning studien syftar till (Se t.ex. Sannerstedt 2001, Giddens 

1996, Beck 1995). I den här studien strävar jag efter att undersöka implementeringen av 

miljömålssystemet i kommuner med fungerande miljöarbete. Faktorer analyseras som bidrar 

till brister i miljömålssystemet och för detta har implementeringsteori och sociomateriellt 

perspektiv nyttjats.  Med stöd i detta påbörjar studien sin resa. Den övergripande frågan att 

besvara blir därmed, vilka är de huvudsakliga faktorerna bakom den bristande 

måluppfyllelsen i miljömålssystemet? 

1.1.  Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som huvudsakligen påverkar 

miljömålssystemet negativt och kan antas ligga till grund för att målen inte nås.  

Eventuellt försvåras miljömålsarbetet av bristande implementering och en för långsam 

omställning av hela samhället. Detta ska undersökas utifrån implementeringsteori och 
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sociomateriellt perspektiv. För att uppnå det nämnda syftet ställs studien upp i specificerade 

frågeställningar. Dessa är: 

 Vilka svårigheter återfinns i implementeringsprocessen av miljömålen? 

 Vilken påverkan har samarbete mellan aktörerna på miljömålsarbetet?   

 Vilka är de främsta målkonflikterna i miljömålsarbetet? 

2. Disposition  

I kapitel 3 som följer redogör jag för bakgrunden till studien. Bland annat vad 

miljömålssystemet är och hur det kom till. Efter det följer kapitel 4 vilket består av den 

tidigare forskning som studien tar stöd av, exempelvis Lundquist (1987). Kapitel 5 sedan, 

redogör för de teoretiska utgångspunkterna som används, implementeringsteori och 

sociomateriellt perspektiv. Kapitel 6 beskriver metoden för studien, såsom design, 

studieobjekt och material. Kapitel 8 består sedan av resultat och analys, följt av kapitel 9 som 

innehåller slutsatser och diskussion.   

3. Bakgrund  

3.1.  Vad är miljömålssystemet? 

När Göran Persson tillträdde som statsminister 1996 lanserade han ett nytt begrepp, "Det 

Gröna Folkhemmet". Innan det fanns en föreställning inom politiken att en satsning på god 

miljö skulle hämma ekonomisk tillväxt, det hade därför under lång tid prioriterats annat. I och 

med Göran Perssons tillträde förändrades detta inom socialdemokratin. I ett tal 1997 förde 

Persson fram idén om ett omvandlat Sverige. Sverige skulle byggas om med nya lösningar, 

energiförbrukningen minskas, kärnkraften avvecklas och jord- och skogsbruk utvecklas. Det 

gröna folkhemmet betydde en förändring av samhället och en vision om framtidens 

miljövänliga samhälle, en idé om hållbar utveckling (Sandstedt & Boström, 2004, s 16-18) .  

Miljömålssystemet trädde i kraft efter beslut i riksdagen 1999, då med 15 miljökvalitetsmål 

och ett antal delmål. Systemet har sedan dess förändrats och förbättrats och idag består det av 

16 miljökvalitetsmål, ett övergripande generationsmål samt 14 etappmål (Naturvårdsverkets 

hemsida). Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i miljön som eftersträvas. De är alltså 

beskrivningar av hur miljön bör se ut. Etappmålen är steg på vägen fram till 

miljökvalitetsmålen och anger mer avgränsade mål att sträva efter för att de ska bli lättare att 

arbeta mot. 
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De 16 miljökvalitetsmålen är: 

 Begränsad klimatpåverkan  

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö  

 Skyddade ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ingen övergödning      

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet                     Generationsmålet  

 Hav i balans samt levande kust och skärgård    

 Myllrande våtmarker 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

Miljömålssystemet hanteras på alla nivåer i samhället. Regeringen som Sveriges verkställande 

makt har det övergripande ansvaret, arbetet är sedan fördelat på de olika nivåerna 

(Naturvårdsverkets hemsida, Miljömålsportalen). Målen är uppsatta att nås till 2020 vilket ett 

flertal utredningar fastställt inte kommer ske. 14 av de 16 nationella målen är inte ens nära att 

nås med de beslutade eller planerade styrmedlen (Miljömålsportalen). Det har även inrättats 

en miljömålsberedning som arbetar för att miljömålssystemet ska fungera så bra som möjligt. 

De har som uppgift att kommunicera med länsstyrelser, kommuner, landsting, näringsliv, 

intresseorganisationer och forskningsverksamhet. De tar sedan fram förslag och strategier för 

att ge råd och förslag till regeringen om hur miljömålsarbetet ska fortsätta.  

2002 inrättades miljömålsrådet men detta upphörde 2010 och ansvaret för uppföljning och 

utvärdering av miljömålen las över på ansvariga myndigheter. Ansvaret för 

miljökvalitetsmålen är fördelade på 8 olika myndigheter, Naturvårdsverket som har det 

övergripande ansvaret för Sveriges miljöarbete har primärt ansvar för sju av målen. 

Resterande myndigheter är Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Jordbruksverket, 

Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska 
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undersökning (SGU). Myndigheterna ska arbeta för att nå miljömålen, de ska samla och 

redovisa data för att sedan föreslå insatser i strävan efter måluppfyllelse. Det finns även andra 

myndigheter med ansvar i miljömålssystemet som ska bistå Naturvårdsverket i 

miljömålsarbetet, exempelvis energimyndigheten, SIDA, tillväxtverket och livsmedelsverket 

(Naturvårdsverkets hemsida).  

Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret som regionala miljömyndigheter. Deras uppgift 

i miljömålssystemet är att samordna och följa upp det regionala miljömålsarbetet. De ska 

samarbeta med andra regionala myndigheter, kommuner och näringsliv samt arbeta för att det 

egna länet ska nå de framtagna målen. Kommunerna i sin tur ska arbeta med miljömålen 

lokalt. Många av Sveriges kommuner har antagit de nationella miljömålen eller har egna 

lokala miljömål. Ofta återfinns miljömålsarbetet i kommuners översiktsplaner eller särskilda 

program för naturvård eller energiplaner, det kan exempelvis handla om 

bebyggelseutformning eller grönområden i kommunen (Naturvårdsverkets hemsida). 

Kommunerna spelar en viktig roll i miljömålssystemet med huvudmannaskap för verksamhet 

såsom avfallshantering, kollektivtrafik, energiförsörjning samt skola vård och omsorg, vilka 

är sektorer som bör miljöanpassas i drift och underhåll. Enligt regeringen har kommunen 

möjlighet, om viljan finns, att integrera miljöfrågorna i politiska beslut och planering 

(Proposition 2009/10:155). Kommunen är spindeln i nätet på lokal nivå och att de tillämpar 

lokala miljömål är nödvändigt för ett fungerande miljömålssystem. Det är därför viktigt att 

kommunerna har möjlighet att göra det.  

3.2.   Generationsmålet  

För att förbättra och effektivisera miljöarbetet har miljömålsystemet förändrats. En av de stora 

förändringarna påbörjades 2009 med regeringens proposition till riksdagen, Svenska miljömål 

– för ett effektivare miljöarbete. Propositionen föreslog bland annat en ny målstruktur, en ny 

bedömningsgrund och ett nytt mål, det övergripande generationsmålet. Enligt regeringen är 

propositionen ett förslag på ett effektivare och modernare miljömålsystem som är mer 

anpassat till de utmaningar vi står inför, exempelvis att lämna över ett samhälle till nästa 

generation där de stora miljöproblemen är lösta (Proposition 2009/10:155). Detta talade 

Persson om redan 2002: 

Det handlar om framtiden, om våra barn och nya generationers livsvillkor. 

Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland i omställningen av hållbar utveckling. 

Regeringens övergripande mål för miljöpolitiken är att till nästa generation 
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lämna över ett Sverige där stora miljöproblem är lösta... Fortfarande pågår en 

ohållbar utveckling. Den går att vända. Det går att bygga ett grönt folkhem som 

går före. Men det kräver att alla är med och delar ansvaret 

(Regeringsförklaringen, 2002, s 7).  

 

Riksdagens definition av generationsmålet lyder, Det övergripande målet för miljöpolitiken är 

att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 

att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (Miljömålsportalen). 

Generationsmålet som beslutades om först 2010 är det övergripande målet för de 16 

miljökvalitetsmålen och syftar till omställningen i samhället som måste ske för att målen ska 

kunna nås. Det ska verka som vägledande för svenskt miljöarbete och ligga till grund för hur 

beslut fattas. I dagsläget bedömer Naturvårdsverket (2012) att generationsmålet inte kommer 

kunna nås till 2020. För att närma oss målet krävs ändrad politik, ändrade beteenden och 

ändrade värderingar, något som inte ännu mäter tillfredställande nivå (Naturvårdsverket/ 

Generationsmålet, 2012).  

Generationsmålet har sju strecksatser som indikerar på hur arbetet med målet går, dessa är; 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras 

förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad 

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 

hållbart  

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns 

positiva inverkan på människors hälsa främjas 

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen 

 En god hushållning sker med naturresurserna 

 Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön, och 

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem 

som möjligt.  

Dessa strecksatser fungerar, precis som målet i sig, övergripande för miljömålen. De är 

kriterier för att bedöma måluppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen 

(Naturvårdsverket hemsida). Jag kommer inte att utvärdera huruvida dessa strecksatser kan 

uppfyllas. Redovisningen finns med för att ge en förståelse för hur generationsmålet ser ut och 
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vilken samhällsomställning som krävs. Strecksatserna visar även på svårigheten i 

bedömningen av målet då mätbarheten är komplicerad, hur kan det exempelvis bedömas vad 

minimal negativ miljöpåverkan är?   

4. Tidigare forskning  

Studier på genomförandet av offentlig politik började i USA på 1960-talet och har sedan 

spridit sig över världen (Rothstein, 2010, s 77). Det har länge varit känt att det är 

problematiskt när politiska beslut ska genomföras, som regel för att det inte genomförs så som 

det är avsett (Sannerstedt, 2001, s 19).  

Det finns mycket skrivet om implementering, denna studie refererar till Lundquist (1987, 

1992), Sannerstedt (2001) samt Rothstein (2010) som alla studerat staten, samhället och 

förvaltningen. Lundquist (1987) står för grunden på vilken denna studie, tillsammans med 

många andra, vilar. I hans verk Implementation Steering beskriver han bland annat 

implementeringsprocessen bland aktörer och strukturer. Han har för detta tagit fram en modell 

med kriterier som fordras för en lyckad implementering. Kriterierna används i 

implementeringsforskning och är huvudsakliga när syftet är att belysa 

implementeringsproblematik inom ett visst område. Studien tar i analysen hjälp av dessa 

kriterier men också Sannerstedts (2001) definition av dem. Kriterierna kan, förstår och vill 

bör uppfyllas för att implementeringen ska lyckas, det beskrivs närmare i teoridelen.  

Forskningen på området implementering är som sagt väl använd, exempelvis har många 

beslut och reformer analyserats. Svensk miljöpolitik som är känt för sina brister har inte stått i 

fokus för dessa omfattande analyser. Miljömålssystemet är relativt nytt i samhällsforskningen 

och därför bristfällig. Det finns bara ett antal mindre studier på området som undersökt 

kommuner eller länsstyrelsers arbete med fokus på implementeringen av miljömål. Då dessa 

studier avgränsats på ett sätt som inte bidrar till denna studie nyttjas inte materialet. Inte heller 

generationsmålet har studerats avsevärt då det antogs först 2010. Enligt Rothstein (2010) är 

implementeringsforskning en eländesforskning som ofta syftar till att belysa hur 

implementeringsprocessen inte fungerar. Eftersom tidigare forskning ofta söker sig till 

misslyckandet av genomförandeprocessen väljer denna studie två "lyckade" miljökommuner.  

Omfattande forskning finns också på begreppet reflexivitet, begreppet används inom olika 

områden och definieras av Beck (1995) som att en epok försvinner och en annan uppstår i den 

påverkan moderniseringsförloppet har (Beck, 1995, s 55). Giddens (1996) menar att det 
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moderna livets reflexivitet innebär att människors vanor dagligen möter prövningar och att de 

därför förändras hela tiden. Han menar att en viktig aspekt är att det sociala livet är grundat på 

uppfattningen om detsamma, något alla måste vara klara över i ett förändrande samhälle 

(Giddens, 1996, s 43). Reflexivitet kopplas i denna studie ihop med det sociomateriella 

perspektivet och beskrivs utförligare i teoriavsnittet. Det sociomateriella perspektivet är 

abstrakt. Østerberg (1998) beskriver det som att vi tillsammans med vår omgivning är 

materiella och materian är vår natur, alltså är vår omgivning vårt sociomateriella handlingsfält 

vilket är föränderligt med vårt beteende (Østerberg, 1998, s 29). Reflexivitet och 

sociomateriellt perspektivet har använts som teoretisk utgångspunkt i Boström och Sandstedts 

(2004) studier om svenskt miljöarbete. I boken Är vi på rätt väg? beskriver de den 

samhällsomställning som behövs för ökad måluppfyllelse av miljömålen (Boström & 

Sandstedt, 2004). Då en analys av miljömålssystemet innefattar det övergripande målet, 

generationsmålet, behövs en analys från ett perspektiv så som det sociomateriella och 

reflexiviteten för att få en förståelse för den samhällsomställning som bör ske för att målen 

ska kunna nås. Med detta som bakgrund utformas det teoretiska ramverket, varpå 

miljömålssystemet analyseras.  

5. Teori  

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien förankras till. 

Utgångsläget består till största del av implementeringsteori, men även vissa aspekter av det 

sociomateriella perspektivet och reflexivitet berörs.  

5.1.  Implementeringsteori 

Det finns två stadier av policyprocessen inom styrande förvaltning, den första är 

beredningsprocessen och den andra är implementeringsprocessen. Beredningsprocessen är 

den del där politiker ger direktiv om vad som bör utredas och styras eller hur processen bör 

planeras. Den kommer inte att beröras i denna studie utan fokus ligger på 

implementeringsprocessen. Implementering är en funktion som leder fram till 

samhällsstyrning, de beslut som politiker fattar ska genomföras av olika aktörer. Oftast är det 

så att ett högre förvaltningsorgan eller politiker utfärdar direktiv och anvisningar för de lägre 

nivåerna (Lundquist, 1992, s 97, 99).  Denna teori är nödvändig för att förstå problematiken 

studien syftar till. Teorin används i studien som stöd för att förstå vilka brister som finns inom 

arbetet med implementeringen av miljömålen. Lundquist (1992) har studerat implementering 
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och han menar att det är en stor del av hur förvaltningens makt visar sig. Vid 

förvaltningsstyrning är direktiven ofta vaga och själva utförandet får stort tolknings- samt 

handlingsutrymme. Detta påverkar hur ramlagar eller direktiv implementeras och det kan 

bland annat visa sig i hur besluten förstås och tolkas, vilket är avgörande för en lyckad 

implementering (Lundquist, 1992, s 99).  

Det kan här vara värt att förtydliga att studien utgår från ett så kallat Topdown-perspektiv, en 

processkedja från organisationstoppen och ner till lägsta nivå. För att förstå relationen mellan 

beslutsfattare och tillämpare finns tre olika perspektiv. Det första, det traditionella 

perspektivet, grundar sig på att beslutsfattaren styr och tillämparen följer. Perspektivet kan 

anses som enkelt då policyprocessen ofta är betydligt mer komplicerad. Dock är detta det 

mest rationalistiska perspektivet och påträffas ofta där brister förklaras av en otillräcklig 

styrning.  

Det andra perspektivet är närbyråkratperspektivet där beslut fattas av närbyråkrater som har 

direktkontakt med människor, såsom sjuksköterskor, lärare, handläggare (Sannerstedt, 2001, s 

21-24). Sannerstedt (2001) refererar också till Lipsky, skapare av perspektivet som anser att 

närbyråkraterna har så stor handlingsfrihet att det blir dem som utformar besluten och inte 

politikerna. Just detta gör det svårt för politikerna att styra. 

Det tredje perspektivet, nätverksperspektivet är ett mellanting mellan de två första 

perspektiven. Det belyser nätverket av aktörer som beslutsfattare eller ansvariga för 

utformningen av politiken på ett visst område. Fokus ligger på implementeringen som ett 

samspel mellan olika aktörer. Aktörerna kan vara statliga, kommunala eller privata och de kan 

ägna olika mycket tid i själva processen men alla bidrar till implementeringsprocessen. 

Politikernas roll här är svagare än i det traditionella perspektivet, de har endast möjlighet att 

styra genom att försöka organisera arbetet och sätta upp regler och direktiv. Vidare är 

fördelningen av ansvar och bestämmande oklar när det gäller implementeringen, delvis på 

grund av att nätverken förändras hela tiden och därmed förflyttas ansvarsrollen. Sannerstedt 

beskriver att det är osäkert om nätverken underlättar eller försvårar implementeringsprocessen 

då det kan ses som ineffektivt då de är svåra att styra, men effektivt då aktörerna löser 

problem och förhandlar sinsemellan och på så sätt får beslut genomförda (Sannerstedt, 2001, s 

21-24). Alla tre perspektiv kan vara till stöd för att förstå relationen mellan beslutsfattare och 

tillämpare i miljömålssystemet.  
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5.1.1. Implementeringsproblematik  

Problemet med implementeringsprocessen är när utförandet inte sker som styrningen avser. 

Beslut som tas av politiker verkställs inte som politikerna tänkt sig. Om denna problematik är 

den huvudsakliga så förutsätts det att politiker fattar de rätta besluten och att sedan 

förvaltningen misslyckas med att verkställa dem på ett tillfredställande sätt (Sannerstedt, 

2001, s 20). Dock behöver fallet inte vara sådant då en aspekt av problematiken även kan vara 

att politiken exempelvis brister i att tillhandahålla de medel som behövs. Lundquist (1987) har 

utformat en modell för vilka faktorer som påverkar aktörerna och hur de implementerar 

beslut. Den kallas för "The Actor Plan" (Aktörsplanen) och baseras på de tre kriterierna, kan, 

förstår och vill (Lundquist, 1987, s 42).  

Kan syftar till förmågan att genomföra beslut samt huruvida tillgång till medel finns för att 

göra det. Det är en fråga om resurser i form av pengar, personal och tid. Ofta är frågan om 

resurser en omdiskuterad orsak till varför implementeringen inte lyckas. Målen som sätts upp 

följs inte upp av nog mycket medel. Dock menar Sannerstedt (2001) att tillämparen ibland 

använder denna ”ursäkt” för snabbt och att tillräckliga försök inte görs för att tillskaffa sig 

mer resurser. Det faktum att politiker ibland sätter mål som endast ska verka som riktlinjer 

och inte har som ändamål att uppfyllas bör också tas i beaktande. Sannerstedt (2001) betonar 

här att denna brist på måluppfyllelse inte bör räknas som implementeringsproblematik 

eftersom intentionerna inte är att uppfylla målen. 

Förstår syftar till att aktören förstår sig själv och sin omgivning men det är också viktigt att 

styrningen är tydlig så tillämparen förstår hur beslutet ska genomföras. Problem kan vara att 

målen är för otydligt formulerade eller tillvägagångssätten för att nå målen är otydliga. En 

vaghet i styrningen kan också ge tillämparen en välbehövlig handlingsfrihet som istället är 

positiv för en lyckad implementering då beslutsfattarna inte alltid kan förutse vad besluten 

resulterar i. Finns de två kriterierna kan och förstår vid tillämpandet av beslut, om tillämparen 

förstått vad beslutet innebär och hur det ska implementeras samt om resurserna finns 

tillgängliga, kännetecknar det en lyckad implementeringsprocess. Vad som emellertid också 

behövs är frågan om vill. 

Vill syftar till huruvida besluten ligger i aktörens intressen. Vill tillämparen i fråga utföra det 

fattade beslutet eller inte. Finns det inget intresse så misslyckas implementeringen, därav 

problematiken (Lundquist, 1987, Sannerstedt 2001). Brister implementeringen i detta stadium 

så betyder det oftast att tillämparen tycker att beslutet ifråga är olämpligt eller att beslutet inte 

är bra för den egna organisationen. Flera orsaker kan finnas till en ovilja att tillämpa fattade 
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beslut, det är ändå viktigt att tillämparen känner en förankring till politiken och att denne är 

motiverad till att försöka genomföra den (Sannerstedt, 2001, s 37-38).  

Saknas ett av de tre kriterierna finns en brist i implementeringsprocessen. Det är med detta 

som utgångspunkt de olika aktörerna i miljömålsarbetet ska studeras, ett första resultat blir att 

se hur väl de olika aktörerna kan, förstår och vill utföra arbetet med miljömålssystemet enligt 

de direktiv regeringen beslutat om.  

5.2. Det sociomateriella perspektivet och reflexivitet 

Vad som även behövs för en lyckad måluppfyllelse är förändrade beteenden i samhället, detta 

är något som det övergripande generationsmålet syftar till. Enligt Naturvårdsverkets 

utvärdering Steg på Vägen (2012) krävs det en ökad förståelse kring miljöfrågor generellt och 

även från beslutsfattare som måste förstå miljön bättre för att kunna besluta om den 

(Naturvårdsverket, 2012). För att förstå detta tar jag i studien hjälp av det sociomateriella 

perspektivet och tillhörande begrepp, reflexivitet. Det sociomateriella perspektivet är en 

utgångspunkt som är långt mer abstrakt än implementeringsteorin och även väldigt bred, den 

kan användas för att bidra till ökad förståelse för hur miljöpolitiken blir allt viktigare och hur 

angeläget det är för ett förändrat förhållningssätt till miljöfrågor för att det ska vara möjligt att 

nå målen. Sociomaterian är ett sociologiskt perspektiv som här endast bidrar med en liten del.  

Reflexivitet används också i studien som stöd för att förstå förändrande beteenden och 

inställningar och hur de kan bidra till ökad måluppfyllelse. Reflexiviteten används här som, 

enligt Boström och Sandstedt (2004), ett ifrågasättande av existerande praktik och kunskaper 

i ljuset av nya erfarenheter och ny information. Reflexivitet är ett sorts förhållande mellan 

tradition och modernitet. Det kan definieras som ett kännetecken för mänskligt handlande, 

såsom att fundera över invanda beteenden, ompröva beslut eller omvärdera redan fattade 

beslut. På grund av reflexiviteten sker en konstant förändring av det sociomateriella 

handlingsfältet (Boström & Sandstedt, 2004, s 15). Eftersom generationsmålet inte bedöms 

nås till 2020 så har de önskade beteendena inte uppnåtts. Naturvårdsverket (2012) tror att om 

politiken, beteenden och värderingar kan ändras mer så kan generationsmålet nås. De måste 

ändras i positiv riktning för att det ska vara möjligt att lämna över ett samhälle till nästa 

generation där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta (Naturvårdsverket, 2012). Med detta 

som grund kommer det sociomateriella perspektivet tillsammans med reflexiviteten fungera 

som en övergripande helhetsanalys för en eventuell samhällsomställning medan 
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implementeringsteorin kommer fungera mer konkret för att analysera de valda studieobjekten 

och deras förmåga till en god implementering.  

6. Metod  

Studien genomförs med kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer, även relevant litteratur 

undersöks för att besvara syftet. Samtalsintervjuerna och texterna kompletterar varandra. Det 

är inte tänkt att ett utav dem ska bära studien utan de ska båda ge stöd till att på ett åskådligt 

och grundligt sätt undersöka det givna problemet. Syftet med att använda intervjuer i studien 

är för att synliggöra hur implementeringen av miljömålsarbetet ter sig och vilka problem 

kommun och länsstyrelse upplever (Bilaga 1- Intervjufrågor). Respondenterna i studien är 

nyckelpersoner för miljömålen inom respektive länsstyrelse och kommun och de som anses 

vara bäst lämpade att svara på frågorna. I flera fall har de tillfrågat kollegor för att ge mer 

utförliga svar. Naturvårdsverket (2012) och SKL:s (2011-2012) utvärderingar innehåller 

mycket information om Sveriges kommuner och länsstyrelsers miljöarbete (materialet 

redogörs för grundligare längre fram i materialavsnittet). Därför är de rapporter och 

utvärderingar som är utförda inom miljömålsarbetet nödvändiga för studien. Det skrivna 

materialet undersöks och det huvudsakliga tydliggörs.  

6.1.    Val av studieobjekt  

Studieobjekten är strategiskt valda på sitt goda miljöarbete. De har av tidningen Miljöaktuellt 

rankats högt bland de kommuner i Sverige som är främst i miljöarbete. I rankingen bedömdes 

bland annat kommunernas miljöprogram, klimatanpassning och om de hade en miljöanpassad 

översiktsplan (Miljöaktuellt.se). De valda studieobjekten är inte intressanta beroende på 

vilken kommun eller länsstyrelse det rör utan istället bidrar de till att på ett konkret sätt 

analysera givna problem med miljömålssystemet. Enligt Rothstein (2010) är 

implementeringsforskningen ofta negativ. Han menar att den ofta syftar till att belysa hur 

misslyckad implementering är med otillräckliga resurser, otydlig styrning och oförstående 

byråkrater (Rothstein, 2010, s 83). Därför väljs två kommuner med ett gott miljöarbete. 

Kommunerna kan enligt Esaiasson med flera (2007) ses som ett kritiskt fall under för teorin 

gynnsamma omständigheter. Får implementeringsteorin stöd här så får den sannolikt stöd 

under mindre gynnsamma omständigheter också. Genom att utsätta studiens teoretiska 

utgångspunkt rörande implementering för fall då implementeringen inte borde vara ett 

problem stärks trovärdigheten i studien (Esaiasson, 2007, s 184-185).  
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I valet av studieobjekt var avsikten först att studera två olika kommuner, en med lyckat 

miljöarbete och en med större svårigheter. Detta visade sig inte vara fruktbart då det skulle 

vara svårt att studera en kommun med nästintill obefintligt miljömålsarbete. De kommuner 

som är valda till studien är båda kommuner med över 50000 invånare. I en rapport av SKL 

(2011-2012) framgår det att mindre kommuner oftast har svårare att arbeta med miljömålen 

då de inte har samma förutsättningar men ändå får samma uppdrag. Att större kommuner 

klarar sig bättre i miljömålsarbetet var en bidragande faktor till valet av kommuner då det 

kanske skulle visa på ett ojämnt resultat att studera en större ”lyckad” kommun och en mindre 

”misslyckad” kommun. Många faktorer skiljer kommunernas arbete åt och även detta är 

motiveringen till valet av studieobjekt. I SKL:s enkät (2011-2012) visar svaren att kommuner 

med 50000 invånare eller fler har flest svaranden som anser att arbetet med miljömålen gjort 

att miljöfrågor satts högre på kommunens politiska agenda. I de större kommunerna svarade 

51 procent att de trodde att miljöfrågorna fått denna effekt, till skillnad från mindre 

kommuner med färre än 8000 invånare där endast 23 procent ansåg detsamma (SKL, 2011-

2012). De kommuner som valts har liknande förutsättningar för miljömålsarbetet.  

Då två kommuner och deras respektive länsstyrelse behandlas kan designen sägas vara av 

typen fallstudie. Studieobjekten analyseras utifrån skillnader och likheter men de ska två inte 

jämföras eller ställas mot varandra i den mening fallstudier ofta utformas (Se t.ex. Esaiasson 

et al, 2007, s 121).  

6.2. Material  

Materialet som används är både primärt och sekundärt material. Det primära materialet 

bygger på samtalsintervjuer med för studien relevanta tjänstemän i kommun och länsstyrelse. 

Då uppgifterna och upplevelserna är respondenternas egna räknas det som förstahandskällor. 

Det sekundära materialet består främst av utvärderingar och rapporter, undersökningar gjorda 

bland kommuner och länsstyrelser. Det ses emellertid inte som en nackdel då materialet 

bedöms vara tillförlitligt, relevant och tillräckligt (Esaiasson et al, 2007, s 319). 

Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för Sveriges miljöarbete, deras 

utvärderingar är både välgjorda och väsentliga.  

Materialet som tjänar studiens syfte är utvärderingar och uppföljningar av miljömålssystemet, 

främst av Naturvårdsverket. Den huvudsakliga utvärderingen är Steg på Vägen: Fördjupad 

Utvärdering av Miljömålen från 2012. Innehållet är omfattande och djupgående och så pass 

aktuellt att materialet blir både relevant och stödjande för studien. Även Uppföljning av 



14 
 

Generationsmålet: Underlag till den Fördjupade Utvärderingen av Miljömålen (2012) ger bra 

och tillförlitligt material. Så även SKL:s Lokala Miljömål och Nationellt Stöd samt 

samverkansorganet RUS:s (Regional Utveckling och samverkan i miljömålssystemet) Hur 

går Miljöarbetet Regionalt och Lokalt? (2011-2012).  

För att kunna analysera resultatet har teorin tilldelats operationella indikatorer. 

Implementeringsteorin operationaliseras genom begreppen kan, förstår och vill och tolkas i 

intervjuerna genom frågor som exempelvis om det finns resurser i form av finansiering och 

personal, hur direktiv från nationell nivå förstås, om genomförandet anses tydligt men också 

hur samarbetet fungerar samt vilken vilja det finns att tillämpa besluten (Bilaga 1). Materialet 

som utgörs av intervjuer systematiseras genom att svaren som framkommit organiseras i 

kategorier om förstår, kan och vill samt samhällsomställning. Med det som utgångspunkt 

analyseras materialet för att få en klar bild över vilka svårigheter som upplevs i 

implementeringsprocessen.  

Det sociomateriella perspektivet används i analysen som en mer övergripande analys och 

operationaliseras därför inte på samma sätt som implementeringsteorin. Den kommer istället 

fungera allomfattande i analysen. Indikatorer kan vara huruvida miljöarbete prioriteras, om 

åtgärder utförs som inte är tvingande, målkonflikter som finns, om förändrade beteenden ses 

och om det finns ett ökat ansvarskännande för ett hållbart samhälle.  

6.3. Intervjuerna 

De intervjuade personerna fick via e-post en beskrivning av studiens syfte och förfrågan om 

att medverka. De kommuner som valde att medverka fick därefter intervjufrågorna skickade 

till sig. Båda kommunerna fick samma förutsättningar att svara på frågorna genom att få 

frågorna skickade på förhand. De fick också möjlighet att bestämma tid för intervjun vid för 

dem lämplig tidpunkt. Respondenterna befann sig under samtalet på sitt kontor för den 

avtalade tiden och kunde då känna sig bekväma när intervjun ägde rum i lugn och ro vilket 

enligt Esaiasson et al, (2007) är viktigt för en god intervjusituation.  

Respondenterna fick även information om att intervjun spelas in i syfte att lättare 

sammanställa materialet. Intervjuerna utformades som semi-strukturerade vilket innebär att 

alla respondenter tillges samma frågor men ges sedan chansen att svara öppet hur de önskar. 

Därav följs de givna frågorna i vissa fall av följdfrågor för att få ett mer utförligt svar (Se 

Esaiasson et al, 2007:259). Ett problem kan här vara att det blir olika följdfrågor till de olika 

respondenterna och att intervjuerna då kan behandla lite varierande områden, dock håller de 
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bestämda frågorna strukturen ganska klar och de frågor som ställdes hade en tydlig koppling 

till frågeställningar och det teoretiska ramverket i studien. Även att samtliga blev tillfrågade 

efteråt om de hade något att tillägga förstärker lika förutsättningar. 

Fyra personer intervjuades, en på respektive kommun och länsstyrelse. De tillfrågade var de 

jag ansåg vara bäst lämpade för att svara på frågorna, ansvariga för miljö och 

miljömålsarbete. En person valde att lämna över frågorna till en annan person på enheten då 

det ansågs att denne hade mer erfarenhet i ämnet och därmed bättre kunde svara på frågorna. 

Två av de intervjuade uttryckte en önskan om konfidentialitet vilket självklart respekterades 

och varken ort, enhet, position eller namn är utskrivet. I studien redogörs därför deras svar 

som enligt” K1” (står för kommun 1) och ”L1” (står för länsstyrelse 1). Kommun 1 tillhör då 

län 1 och så vidare. Det betyder då inte att det är en kommuns eller länsstyrelses åsikter som 

uttrycks utan det är den intervjuade personens åsikter som framställs.  

Samtalsintervjuer valdes för att besvara studiens syfte då det med fördel används när syftet är 

att ta reda på hur ett fenomen gestaltar sig (Esaiasson et al, 2007, s 284). I studien är 

svårigheterna med miljömålssystemet då fenomenet. Nyckelpersonerna intervjuas för att 

beskriva hur det gestaltar sig, det vill säga de upplever svårigheterna. 

En knapphet kan vara de få intervjuobjekten då de som intervjuats inte kan ge en representativ 

bild av kommunens eller länsstyrelsens samlade åsikter. Det är därför svårt att generalisera 

resultatet, vilket då inte är avsikten, eller prata om teoretisk mättnad i form av att all 

information möjlig kommit fram (Esaiasson et al, 2007, s 309). En intervju av ett 

”styrningsorgan” exempelvis Miljödepartementet hade kanske gett andra perspektiv till 

resultatet men här kan det insamlade textmaterialet komplettera den delen relativt 

tillfredställande.  

6.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet i kvalitativ metod handlar om möjligheten för undersökningen att ge svar på de 

frågor som ställs. Det handlar också om svaren kan fås fram genom den metod som används 

(Bergström & Boréus, 2012, s 40-41).  

För att avgöra om det som avses mäts i studien måste begreppsvaliditeten och reliabiliteten 

vara god. För en god begreppsvaliditet finns en överensstämmelse mellan den teoretiska 

föreställningen och de valda indikatorerna eller kriterierna (Esaiasson et al, 2007, s 68). I det 

här fallet kan kriterierna kan, förstår och vill alla antyda om implementeringen är god eller 



16 
 

inte och de kan därför på ett tillfredställande sätt besvara frågan om huruvida det är 

implementeringen som brister i miljömålssystemet. Reliabilitet står för frånvaro av 

systematiska fel och innebär i kvalitativ analys att vara noggrann genomgående i 

undersökningen, vara grundlig i tolkningen och försöka rensa bort felaktiga källor. 

Tolkningsaspekten är här en stor del och handlar om författarens föreställningsram 

(Bergström & Boréus, 2012, 42). Eftersom den kvalitativa metoden som används inte räknar 

eller systematiskt letar ord så kan reliabiliteten försvagas något, det är tolkningen av 

materialet som utgör resultatet och därför kan detta variera beroende på tolkare. Dock är en 

styrka att jag tydligt redovisat hur tolkningen gjorts och hur materialet systematiserats i 

kategorier vilket gör det lättare att eventuellt replikera. Då tolkningen är redovisad så tydligt 

förbättrar det möjligheten om god intersubjektivitet och därmed god reliabilitet (Se Bergström 

& Boréus, 2012, s 42).  

7. Avgränsning  

Miljömålssystemet är mycket omfattande och studien är därför avgränsad till att studera 

problematiken med implementering bland lokala och regionala aktörer och inte på hela 

styrningskedjan med EU-direktiv och andra internationella organisationer som Sverige deltar i 

och arbetar med. Fokus ligger på hur kommun och länsstyrelse arbetar med att nå målen och 

huruvida regeringens beslut är tillräckliga för att göra detta. Kommun och länsstyrelse har 

valts då de har som uppdrag att arbeta konkret med miljömålen, lokalt och regionalt. Därför är 

det högst väsentligt att studera dessa aktörer då implementeringen ska undersökas. 

Kommunen har stor betydelse i miljömålsarbetet och det är de som ser till att saker sker 

medan länsstyrelsen finns som ett stöd till kommunerna och samordnar och följer upp arbetet. 

Endast två kommuner med respektive länsstyrelse studeras för att få en bild av genomförandet 

på de nivåerna och inte för att generalisera resultatet. Avgränsningen till två kommuner beror 

på tidsbegränsningen för studien.  

8. Resultat/Analys 

Följande avsnitt struktureras enligt Lundquist (1987) kriterier om en lyckad implementering 

kan, förstår och vill samt frågan om samhällsomställning. Miljömålsarbetet konkretiseras med 

hjälp av de valda studieobjekten för att få en bild av de svårigheter de upplever med 

miljöarbetet.   
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Ansvaret för miljömålsarbete inom kommunerna ligger i de flesta fall på kommunstyrelsen. 

Enligt SKL (2011-2012) visar det att miljöfrågorna har en stark koppling till den kommunala 

beslutsprocessen vilket är positivt ur miljösynpunkt. De flesta kommunerna hade 2011 antagit 

de nationella eller regionala miljömålen som fanns medan några kommuner hade egna 

miljömål som satts upp (SKL, 2011-2012). Länsstyrelsen fokuserar numera på uppdrag såsom 

tillsyn, naturvård, landsbygdsutveckling och vattenvård istället för att utforma regionala 

miljömål. Det har inte tett sig vara det mest effektiva tillvägagångssättet för ett starkt 

miljömålssystem. Det är därför flera länsstyrelser som efter 2010 då de föregående målen löpt 

ut inte utformat några nya regionala mål. utan jobbar mot de nationella målen. Bland annat de 

intervjuade länsstyrelserna (Naturvårdsverket, s 135, 148-150).    

8.1. Kan? 

Vad gäller implementering är frågan om resurser ständig. För en lyckad implementering 

måste tillämparen ha de medel som erfordras för att kunna genomföra beslutet. Det rör oftast 

finansiering från staten, personalstyrka, tillfredställande lokaler och tid (Sannerstedt, 2001). 

Både L1 och L2 upplever resursfrågan som problematisk. Uppdragen är många och det är 

enligt L1 svårt att få ihop allt. Arbetet med miljömålen går enligt L1 att koppla till många 

uppdrag de har och därför kan det vara svårt att veta vilka prioriteringar som ska göras. Även 

L2 beskriver att finansieringen är otillräcklig då hela miljöpolitiken är underfinansierad.  

Enligt de flesta länsstyrelser i Sverige är det strategisk planering och samverkan som leder till 

åtgärder och därför arbetar länsstyrelserna omfattande med det. För att möjliggöra arbetet 

behövs resurser. En del finns redan och förbättringar kan ske med förändrat arbete medan 

vissa områden faktiskt behöver justeringar i styrmedel och mer resurser än vad som ges. Det 

absolut viktigaste enligt de flesta länsstyrelser är att resurserna används och fokuseras till de 

områden där länsstyrelsen har möjlighet att påverka, exempelvis i åtgärdsarbetet. För att 

hantera detta på rätt sätt behövs en god samordningsstruktur, på vissa håll anser länsstyrelser 

att denna behöver förstärkas (Naturvårdsverket, 2012, s 134). I en rapport gjord tillsammans 

av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS 2012) och Sveriges 

länsstyrelser framgår det att det finns ett ”genomförandeunderskott” på många av de områden 

inom miljömålssystemet som länsstyrelsen arbetar med och sträckan till att nå målen är därför 

lång. Resurserna är otillräckliga och det finns brister i både tillämpning och den statliga 

styrningen. Länsstyrelserna har begränsade resurser och måste därför fördela de noggrant över 

områden där möjligheten till att arbeta på ett effektivt sätt finns och åtgärdsarbete väljas 
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utifrån detsamma (RUS, 2012, s 17). L1 tror att om det skulle satsas på att få in mer resurser i 

systemet så skulle arbetet leda till att många av miljömålen skulle vara närmare att nås. 

L2 beskriver att de fått rätt i domstol att kräva att dammanläggningar och kraftverk måste ha 

tillstånd för att verka. Detta är dock inget som de kan arbeta med då det inte finns resurser till 

det, det saknas finansiering och personal. Om arbetet ska bli effektivt behövs det en ny enhet 

på länsstyrelsen menar L2, vilket i dagsläget är omöjligt. L2 har tagit del av en utredning som 

gjordes på miljömålssystemet i början av 2000-talet om hur arbetet skulle utformas. Enligt 

utredningen skulle länsstyrelsen behöva cirka tre till fyra samordnare för miljömålsfunktionen 

och elva tjänster som jobbade med att driva arbetet framåt inom olika områden. Kostnaden för 

tjänsterna beräknades då bli totalt 12,8 miljoner kronor för alla länsstyrelser (SOU 2000:52, s 

827-830). Länet har mer än 250 000 invånare (SCB:s hemsida) och för miljömålssystemet har 

det tillkommit en samordnare och en eller två tjänster som arbetar inom de olika områdena 

(L2). I den nämnda utredningen framgår det att resursbehovet till viss del kan tillgodoses 

genom omstrukturering av de befintliga resurserna. Men det krävs också ytterligare resurser 

för länsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för regional anpassning och stöd till 

kommunernas miljöarbete (SOU 2000:52, s 827-830).  

K2 upplever inte finansieringen för deras kommun som ett problem vilket antas bero på att de 

är en stor kommun. Däremot finns inte nog med personal för att genomföra de uppdrag och 

projekt de vill. Personalbrist föreställs också vara en fråga om prioriteringar av miljöfrågorna 

i kommunen, vilket är återkommande i miljömålsarbetet. K1 upplever däremot finansieringen 

för miljöarbetet i kommunen som bristfällig. Förväntningarna om att målen ska nås till 2020 

skulle kräva enorma resurser i form av satsning och stödmedel menar K1. Ett problem är att 

ett uppdrag kan komma om att de ska arbeta för minskad övergödning men att resurser varken 

tillkommer statlig eller kommunal nivå. Det är då orimligt att förvänta sig att målet ska nås 

säger K1. Ett bra alternativ för att öka accelerationen är speciella stöd som kommunerna kan 

söka för exempelvis energi eller klimatfrågor, det innebär att kommunen får ett antal hundra 

tusen kronor under en period på cirka fem år och även hjälp att anställa någon som ska arbeta 

med de aktuella miljömålen. Detta följs sedan upp och det blir därför en tydligare styrning för 

då har ett avtal skrivits och om tillämparen inte arbetat med det som avtalats riskerar denne att 

bli återbetalningsskyldig. Detta är inte ett svar på resursfrågan men en chans till ökad styrning 

samt en möjlighet för kommunerna att få igång finansiering till miljömålsarbete (K1).  
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Göran Persson påbörjade i slutet av 90-talet de lokala investeringsprogrammen och satsade 

sju - åtta miljarder på detta men för att idag verkligen försöka matcha målen så krävs enligt 

K1 en investering på 20 miljarder för att få en acceleration på miljömålssystemet i 

kommunerna (K1). Enligt Sannerstedt (2001) kan fallet ibland vara så att tillämparen 

använder frågan om resurser som en ursäkt och att det istället är viljan som brister då nog inte 

görs för att tillskaffa sig medel (Sannerstedt, 2001, 35-36). Om fallet är detta är svårbedömt 

men enligt RUS utvärdering om hur miljöarbetet fungerar i kommun och länsstyrelse dras 

slutsatsen att resurstillgången generellt i miljöarbetet behöver öka för att möjlighet att nå 

målen ska finnas (RUS, 2012, del 1, s 5).  

En svårighet är också rådigheten, miljömålsarbetet försöks därför anpassas efter det. Rådighet 

är en fråga om vilka möjligheter som finns att arbeta med målen, vilken myndighet eller 

organisation som har tillgång till att på ett konkret och betydande sätt försöka uppfylla målen. 

Rådighet enligt de intervjuade på kommunerna handlar om att kommunerna prioriterar de mål 

de upplever att de har möjlighet att påverka. Ofta baseras dessa prioriteringar på den 

geografiska positionen. De på länsstyrelsen däremot uttrycker inte samma begränsningar vad 

gäller rådighet kring målen då deras arbete inte utgår lika mycket från prioriteringar av vissa 

mål (L2).  

8.2.    Förstår?  

En tydlig styrning är nödvändig i miljömålssystemet och för att implementering ska lyckas. 

Det handlar om att tillämparen ska förstå hur besluten ska genomföras. I de för studien 

aktuella kommunerna och länsstyrelserna upplevs miljömålssystemet otydligt på många olika 

plan. Även Naturvårdsverket (2012) föreslår i sin utvärdering att styrningen ska tydliggöras 

och att riksdag och regering bör ge tydligare signaler hur arbetet ska genomföras och hur 

viktigt det är (Naturvårdsverket, 2012, s 6).  

Systemet gjordes som nämnt om 2010, i och med detta upplevdes svårigheter med arbetet då 

delmålen som tidigare fanns ersattes med etappmål, därmed upphörde mål som många 

länsstyrelser och kommuner jobbat efter. De nya preciseringarna har efter det varit en lång 

process och vägen till målen har därför under en tid varit otydlig (L1, L2). L2 ansåg att 

delmålen var rimliga och att det var lättare att jobba mot dem än att nu jobba mot de 

nationella målen som inte är lika styrande i arbetet och inte fungerar som arbetsinstrument. 

Delmålen upplevdes tydligare än etappmålen (L1) då de var tre till fem delmål på de flesta 

miljökvalitetsmålen medan etappmålen nu är uppdelade på fyra områden och endast är 14 
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stycken totalt (Miljömålsportalen, Miljömålsrådet, 2009). Med utvecklandet av etappmålen 

följde en förhoppning om en tydligare styrning men så blev det enligt de intervjuade inte.  

De intervjuade i länsstyrelserna upplevs ha lättare än kommunerna att förstå direktiven för 

miljömålen även om de anser att de är korta och inte särskilt styrande. Men de beskriver att 

direktiven ger mycket handlingsfrihet och rum för egen tolkning. L2 tror att det kan vara på 

både gott och ont, då det kan vara bra för län och kommun att själva få prioritera vad som 

lämpar sig att arbeta med på gällande nivå. Men det kan även fungera ineffektivt i den mening 

att prioriteringarna som görs inte är de bäst lämpade åtgärderna för att närma sig målet (L2). 

Enligt L1 är en risk med de otydliga direktiven att de inte vet hur mycket resurser som ska 

läggas på vad. En lösning skulle enligt L1 vara att pengar öronmärks till specifika områden. 

Då blir det tydligare hur mycket arbete som ska läggas ner på vad (L1).  

De intervjuade i kommunerna är mer tveksamma till tydligheten i direktiv och beslut. De 

anser att målen måste skärpas till och tydliggöras, samt göras mätbara. K2 anser att 

mätbarheten är största bristen i systemet, går det inte att mäta så är det svårt att förstå hur det 

ska genomföras. Finns det inte nivåer eller mätbarhet i målen så är det svårt att veta om 

arbetet bidrar till måluppfyllelse. Enligt K2 är miljömålssystemet nästintill frivilligt och det är 

otydligt vad som förväntas av kommunerna. Framgångskonceptet är enligt K2 att efterfråga 

uppföljning. Ställa tydligare krav på vad som bör göras och sedan följa upp, för att det ska 

vara något som eftersträvas (K2). Även K1 anser att det bör ställas högre krav på att 

kommuner och länsstyrelser arbetar på ett effektivt sätt med miljömålen. Just att det är en 

sådan handlingsfrihet i systemet kan påvisas i skillnaderna mellan kommuner. En förståelse 

måste här finnas för mindre kommuner och län som saknar resurser men i större kommuner är 

arbetet ändå väldigt olika och vissa kommuner gör inte mer än vad som är tvunget och knappt 

det. Ansvaret behöver börja uppifrån med styrning för att sedan gå ner på regional och lokal 

nivå där tillämpningen sker (K1).  

8.3.  Vill? 

8.3.1.  Samarbete mellan aktörer 

Om systemet ska ändras så måste alla aktörer samarbeta. Det är nödvändigt för att få ett 

fungerande miljömålssystem. Det finns ingen möjlighet att nå målen om inte alla aktörer 

blandar sig i miljömålsarbetet och bidrar (L1).  
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Rollen för kommun och länsstyrelse ser olika ut från län till län men enligt Proposition 

2009/10:155 ska länsstyrelsens arbete fokuseras mer till samverkan och åtgärdsprogram. 

Länsstyrelsen ska i bred samverkan med andra aktörer i länet öppna upp för dialog och föra 

det regionala miljöarbetet (Proposition 2009/10:155). Detta varierar dock från län till län och 

länsstyrelsens roll är inte alltid tydlig. 

89 procent av Sveriges kommuner säger sig samarbeta med länsstyrelsen men endast 40 

procent av kommunerna är i hög utsträckning nöjda med länsstyrelsens stöd. De flesta 

kommunerna är positiva till länsstyrelsens arbete men upplever en bristande hänsyn från 

länsstyrelsen till de kommunala politiska prioriteringarna (SKL 2011-2012). De intervjuade 

kommunerna är inte helt nöjda med länsstyrelsens arbete, K1 anser att det håller på att bli 

bättre med samverkan dem emellan men att det inte varit omfattande samarbete. K2 anser att 

länsstyrelsen är onödig för dem. De ligger före dem i arbetet med miljömålen och K2 

ifrågasätter om länsstyrelsens förstår sin roll i miljömålssystemet. Detta kan bero på att de 

aktuella kommunerna är relativt stora och har resurser att styra miljömålsarbetet själva vilket 

mindre kommuner inte har. Därför är det mest mindre kommuner som gynnas av länsstyrelsen 

och stödet de får. Större kommuner missgynnas även ibland av samarbete med mindre 

kommuner då det i vissa beslut måste jämkas och en större kommun då får sänka sina krav på 

exempelvis upphandling. K2 tror att de mindre kommunerna behöver stödet länsstyrelsen har 

att ge på ett annat sätt än större kommuner. Detta ses också som ett problem av K2 som menar 

att de inte får något utbyte av de mindre kommunerna utan fungerar som exempel att se upp 

till och gynnas då inte av samarbetet (K2). L2 håller med om det och uttrycker att 

samordningen inte fungerar så bra i länet, fokus läggs inte på samordning då frågan om 

effektivitet ifrågasätts. Istället anser de att samarbetet fungerar inom tillsynsverksamhet och 

olika projekt. L1 å andra sidan fokuserar mycket på samordning och anser att de gynnas av 

samarbetet. 

Både L1 och L2 uttrycker ett behov av starkare politiskt förankring, förslagsvis i 

regionförbunden. L1 anser att regionförbunden borde få en tydligare roll i miljömålsarbetet 

och bidra mer till miljöarbetet. De önskar ett ökat samarbete dem emellan och att det 

regionala miljömålsarbetet får den politiska förankringen som behövs. L2 berättar att det 

funnits ett förslag om att lägga över viss del av länsstyrelsens arbete på regionförbundet just 

för att få förankring med politiken. De skulle kunna arbeta med miljömålen på ett annat sätt 

än länsstyrelsen genom att prioritera på ett sätt som länsstyrelsen inte kan. Förslaget avslogs 



22 
 

dock för att det skulle ge problem i organisationen om kompetensen delas. Utvecklingsfrågor 

(som regionen vanligtvis arbetar med) skulle flyttas över på regionförbunden och 

myndighetsfrågorna (exempelvis tillsyn) skulle bli kvar på länsstyrelsen. Detta skulle inte 

vara bra enligt L2 då de skulle bli en för liten organisation (L2). Även L1 tycker det är bra att 

just ansvaret för samordning, uppföljning och åtgärder ligger på länsstyrelsen (L1).  

I SKL:s undersökning (2011-2012) framgår det att under 2011 samarbetade 73 procent av 

Sveriges kommuner med det lokala näringslivet. För ett fungerande system krävs det att 

företag också jobbar mot miljömålen. I undersökningen redogörs det inte för i vilken 

omfattning de 73 procenten samarbetar (SKL 2011-2012) men samarbetet är inte så etablerat 

som det önskats. K1 anser att deras samarbete är i startgroparna och företag just börjat förstå 

nyttan av grönt näringsliv, då främst industrier och transportföretag. I K2 är det liknande 

företag som ses i samarbete men främst genom projekt, inte regelbundet. Med handeln är det 

svårare för båda kommunerna att etablera samarbete. Handelns kortsiktiga intressen 

konkurrerar med kommunens långsiktiga inom konflikten miljöfrågor och tillväxtfrågor.  

Intressekonflikterna orsakar i vissa fall problem i miljömålsarbetet. L1 anser att det är svårt att 

samarbeta med näringslivet i vissa fall då det inte ligger i deras intresse att involvera sig. 

Uppfattningen bland de intervjuade är att när aktörerna gynnas av miljöarbete ekonomiskt blir 

samarbetet mer aktuellt och då lättare för kommun och länsstyrelse (intervjuer). Att många 

aktörer, speciellt mindre företag inte har resurser att arbeta med miljöfrågor är en annan 

problematik vilken är svår att påverka.  

Skogssektorn har resurser men är enligt L2 den minst ”miljövänliga” i länet, det finns inget 

intresse att agera i enlighet med miljömålen. Skogsstyrelsen tar inte sitt ansvar och hanterar 

skogsbolagen med silkesvantar för att inte göra sig ovänner och ställer inga krav på ökad 

miljöhänsyn. Även här är det så att finns det inte pengar att tjäna så bortprioriteras 

miljöfrågor. Det blir en konflikt eftersom skogssektorn är en viktig resurs tillväxtmässigt 

(L2).  

De intervjuade bedömer att det måste ställas större krav. Även om aktörer inser problemen så 

är det svårt att komma till praktisk handling. Där viljan brister måste styrningen fånga upp. 

Alla intervjuade är till synes överens om att styrningen måste skärpas. För de aktörer, 

kommuner som näringsliv, som inte arbetar med miljömålssystemet på ett tillfredställande sätt 

blir det inga konsekvenser, som nämndes finns det inga tydliga krav på uppföljning och därför 

kan aktörer till stor del negligera miljöarbete.  
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8.3.2. Målkonflikter 

Enligt Naturvårdsverket (2012) är målkonflikter som framkommer i organisationen och som 

påverkar miljömålssystemet ofta mellan miljöfrågor och andra mer prioriterade områden som 

exempelvis tillväxtfrågor. Ett problem är att målen för andra områden ofta är tydligare än 

miljömålen och miljöfrågorna blir därför bortprioriterade i exempelvis förhandlingar. 

Naturvårdsverket menar att det behövs tydligare politiska ställningstaganden för att förhindra 

konflikter. Problem inom organisationer kan ibland lösas med omfördelning av resurser eller 

liknande men i de flesta fall är målkonflikter beroende av tydligare styrning 

(Naturvårdsverket, 2012, s 71-73). Enligt K1 och K2 är konkurrensen ett klassikt problem för 

miljöarbetet i kommuner, särskilt sektorer emellan. K2 ser det som ett av de största hindren 

för framgång och lösningen är att öka miljöfrågornas prioritet i de olika sektorerna. Sektorer 

där konkurrens och ovilja upplevs är främst i näringslivs- och tillväxtsektorer. Miljöfrågorna 

integreras inte tillräckligt och de tas inte hänsyn till då det finns andra ekonomiska intressen 

som hägrar.  

Det känns mer som status, att man sätter den; ja juste så har vi det här med 

miljön också (K2).  

Statusen för miljöfrågorna behöver öka för att få in det i andra politiska områden istället för 

att vara uppdelat miljöfrågorna för sig. Miljöfrågorna behöver kopplas ihop med det 

ekonomiska och sociala genom att försöka tjata in det menar K2. Vad som behövs är att 

tydliggöra uppföljning, se till konsekvenser och kostnader och påvisa åtgärd. K2 upplever att 

önskan om etablering av nya företag är så stor att hållbarhet och miljöfrågor inte prioriteras 

överhuvudtaget. Det hade kunnat lösas på andra sätt anser K2 men i dagsläget är det 

ekonomisk tillväxt som prioriteras. K1 uttrycker att kommunens långsiktiga intressen och 

vilja till hållbara lösningar ofta krockar med näringslivets kortsiktiga intressen som ofta är 

ekonomiska. Exempelvis om en kommun beslutar om reducerad biltrafik i staden för att 

minska utsläppen, kan det resultera i minskade parkeringsplatser vilket upplevs av 

näringslivet som en negativ påverkan på försäljningen (K1). Att det är antingen eller i frågan 

om tillväxt och miljöfrågor är problematisk och kanske ett av de största hindren för 

miljöfrågorna att integreras med övrig politik. Beck (1995) menar att människan tänker i 

kategorier av antingen eller, men världen vi lever i består av både och. Det är ett resultat av 

moderniseringen som skapat en klyfta mellan verkligheten och begreppen, vi tänker inte som 

vi lever (Beck, 1995, s 59).  
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Då samhället har förändrats har det blivit bättre än det varit för miljöfrågorna. K1 upplever att 

kommunen är framstående i miljöarbete och att de lyckats med att få politiker att förstå att 

miljöfrågorna måste integreras. En utmaning som kvarstår är att få samhället att understödja 

marknadskrafterna, K1 tror att om det skulle gå snabbare med tåg än med bil vissa sträckor 

eller om det skulle vara billigare med tåg än med flyg skulle fler människor välja tåget som är 

mer miljövänligt. Systemet är gjort så att det blir svårt istället för lätt för människor att göra 

rätt (K1).  

8.4.   Samhällsomställning?  

Enligt Naturvårdsverket (2012) är det svårt att utvärdera samhällsomställningen då det saknas 

indikatorer för att följa utvecklingen. Vad de använt som utgångspunkt för deras utvärdering 

är olika samhällstrender som påverkar miljön negativt och konkurrerar med miljöfrågorna. En 

sådan trend är tillväxtfrågan som ur miljösynpunkt handlar främst om utnyttjandet av 

naturresurser. Problemet är att populationen idag är större och rikare än någonsin. Det är en 

ekonomisk trend som är nödvändig för samhället, med teknisk utveckling, men i pågående 

takt förödande för ekosystemet. Konsumtionen är för påfrestande för naturen och frågan om 

och hur sambandet går att bryta är en ännu obesvarad fråga 

(Naturvårdsverket/Generationsmålet, 2012, s 25). L1 betonar vikten av att komma till praktisk 

handling, det räcker inte med att inse att problemet finns och att en omställning av samhället 

bör ske. Steget är långt från att känna till problemet och göra något åt det. De intervjuade 

håller med om att det skett en förändring bland beteenden och inställningar i positiv riktning 

för miljöfrågor även om ingen tror att det är någon direkt påverkan av miljömålssystemet utan 

istället rådande trender. De hoppas ändå att miljömålsystemet bidragit till ökad hänsyn för 

miljöfrågor och en vetskap om att de måste få ta plats i samhället (intervjuer). 

En förändring trots allt är att en acceptans växt fram om att den ekonomiska utvecklingen 

måste ske inom ramarna för det ekologiska systemet, så kallad grön ekonomi 

(Naturvårdsverket, 2012, s 116-117). Människor möter prövningar dagligen och deras vanor 

förändras därmed (Giddens, 1996, s 43). Att en grön ekonomi accepteras i samhället är 

självklart ett steg på vägen, problemet är att tiden rinner ut och stegen behöver vara fler och 

större för att förändringen ska vara tillräckligt stor för att göra skillnad.  

Ett större ansvarskännande finns idag men trots det så riktas kritik mot politikernas ansvar. K1 

menar att politikerna är nöjda med att ha utformat ett system och vilar nu på det. Det är inget 
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att vara stolt över menar K1 eftersom vi fortfarande ligger så långt bakom och systemet måste 

fortsätta utvecklas. Politikerna vill äta kakan samtidigt som de har den kvar. 

Vi ska fortsätta som förut och så ska vi låtsas att vi är miljövänliga och sen ska vi 

ha kvar allt gammalt med samma positionstänkande och samma tillväxttänkande 

och så ska vi säga att det är hållbart (K1). 

 L2 anser att miljömålen är rimliga utifrån att försöka åstadkomma ett samhälle som är 

hållbart men i frågan om tid och resurser är det inte rimligt att nå dem, vilket är det stora 

problemet enligt L2 som menar att om mål sätts med vetskapen att de inte kan nås så är det en 

stor svårighet att jobba mot.  

Gemensamt för de intervjuade anses kunskapsökning som nödvändig för en omställning i 

samhället. Kunskapsluckorna är för stora bland befolkningen och K1 menar att detta är något 

som bör satsas på mer, särskilt från staten. Miljöfrågorna måste integreras bättre så de blir 

starkare i olika politiska områden. Då ökar kompetensen för att förstå dem och på så sätt kan 

de utvecklas och integreras ytterligare (K1). Vi befinner oss i en värld som genomgående 

konstitueras av reflexivt tillämpad kunskap, men där vi samtidigt aldrig kan vara säkra på att 

kunskapen inte kommer att omprövas (Giddens, 1996, s 44).  

9.    Slutsatser och diskussion 

Efter redovisat resultat kan jag dra vissa slutsatser som kan bidra till kunskap om 

miljömålssystemets brister samt även ligga till grund för fortsatt forskning.  

De brister som finns i implementeringen är till synes ett ansvar som bör ligga på nationell 

nivå. En lyckad implementering innebär enligt Sannerstedt (2001) att besluten genomförs så 

som beslutsfattarna avser. En bristande styrning förutsätter att politikerna är inriktade på 

måluppfyllelse och inte endast beslutat om riktlinjer, det finns dock ingenting som tyder på att 

måluppfyllelse inte eftersträvas så slutsatsen här är att beslutsfattarna brister. Om det är så att 

genomförandet inte sker som avsett så är det på grund av de möjligheter beslutsfattarna har 

tilldelat tillämparen.  

De studerade aktörerna har av allt att döma inte möjligheter att nå målen. Enligt de 

intervjuade är målen inte rimliga att nå med den finansiering som miljömålsarbetet i Sverige 

erhåller. Med fördel skulle skärpt styrning och större krav bidra till ökad vilja, om än tvingad. 
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Praktisk handling är för avlägsen och viljan räcker idag inte till. Det saknas satsning för att 

förhindra ett av de största hoten jorden står inför. Tillämpningen är inte lyckad och det 

ansvaret ligger till stor del på nationell nivå. Resultatet visar att styrningen är långt ifrån 

tillräcklig. Beslutsfattarna på nationell nivå måste inse att för ett lyckat miljömålssystem är 

det traditionella förhållningssättet mellan beslutsfattare och tillämpare föråldrat. Större del av 

ansvaret bör läggas på lokal nivå så att beslutsfattare inte dikterar direktiv utan att veta vilka 

möjligheter som finns på den regionala och lokala nivån. Ett förslag är att riksdag och 

regering ställer krav och ansvarar för uppföljning till större grad än idag. Då kan en ökad 

förhandling ske mellan regionala och lokala aktörer och då kan beslutsfattandet blir förankrat 

till lägre nivå. Enligt det traditionella perspektivet har resultatet visat på svårigheter främst 

orsakade av beslutsfattande på nationell nivå.  

Med fortsatta studier utifrån ett närbyråkratperspektiv eller nätverksperspektiv skulle man få 

ytterligare kunskap om beslutsfattande och förhandling mellan aktörer men då på andra nivåer 

(Se Sannerstedt, 2001, s 21-24).  

Vilka svårigheter återfinns i implementeringsprocessen av miljömålen? 

De svårigheter som återfinns i miljömålssystemet är alltför många för att en måluppfyllelse 

ska vara möjlig. I modellen som Lundquist (1987) tagit fram för en lyckad implementering så 

brister miljömålsarbetet bland alla kriterier på olika nivåer. Resultatet visar att resurserna är 

bristfälliga, miljöpolitiken i sin helhet är underfinansierad och bortprioriterad. Möjligheten på 

lokal och regional nivå att erhålla de resurser som behövs försvåras då avsevärt. L2 har som 

nämnt tidigare i dagsläget två nya anställda för miljömålsarbete i stället för de elva som enligt 

uträkning behövdes (L2). Det är också vilja och förståelse för genomförandet som saknas. 

Miljömålen är för otydliga i den mening att det är svårt att veta hur tillämpningen ska ske. 

Enligt de intervjuade är handlingsfrihet positivt, vilket också enligt Sannerstedt (2001) kan 

bidra till en lyckad implementering. En oklar styrning behöver inte vara fel men i detta fall är 

det inte den faktor som bidrar till lyckad implementering. Huruvida handlingsfriheten är 

positiv för en lyckad implementering beror på system och organisation. Att styrningen stärks 

behöver inte betyda förlorad handlingsfrihet. Naturvårdsverkets (2012) utvärdering visar 

också att styrningen är otillräcklig. Tillämparen förstår inte hur besluten ska tillämpas, 

möjligheterna för lyckad implementering blir då minimala (Naturvårdsverket, 2012). De 

intervjuade var alla överens om att det är för få och för vaga krav på tillämpningen och att 

uppföljningen bör förstärkas (intervjuer).  
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Naturvårdsverkets (2012) utvärdering visade att beslutade styrmedel inte tillämpas fullt ut och 

att styrningen måste bli tydligare för att det ska förändras. Orsaken till att medlen inte nyttjas 

är antingen brist på förståelse eller ovilja hos tillämparen (Naturvårdsverket, 2012). 

Styrningen påverkar kriterierna kan och förstår, men även vill. Finns inte viljan kanske den 

behöver tvingas fram? De intervjuade kommunerna är framstående i sitt miljöarbete, de är 

beredda att ansvara för sitt arbete och vill att det ställs krav. Frågan är om andra kommuner är 

lika tillmötesgående, om de vill ta ansvar och om de vill att det ställs större krav? Mindre 

kommuner har stora svårigheter med arbetet och ibland inte möjlighet att arbeta med frågorna 

så som de vill på grund av att de saknar resurser. Det är också ett problem för de små 

kommunerna att de stora kommunerna, som exempelvis K2, inte vill samarbeta med 

kommuner de själva inte får ut något av. Det blir en ond cirkel, skulle de få hjälp av de större 

kommunerna och samverka med dem skulle finansieringen inte vara ett lika stort hinder. 

Mindre kommuner uppfattas i större behov av länsstyrelsen än kommuner med egna resurser. 

Slutsatsen är att implementeringen av miljömålen är misslyckad. De kan inte genomföra 

arbetet, de förstår inte hur de ska göra det och alltför många aktörer är ovilliga.  

Vilken påverkan har samarbetet mellan aktörerna på miljömålsarbetet? 

Samverkan är av stor betydelse för miljömålsarbetet. Det finns en svårighet i att få med 

aktörer som inte har miljöarbete som uppdrag eller inte upplever vinsten stor nog. (Det ska 

tilläggas att uppfattningarna är de intervjuades och deras syn på samarbete). Vissa aktörer är 

motvilliga till miljömålsarbete vilket hämmar kommun och länsstyrelse som inte har resurser 

att exempelvis gå in med direkta åtgärder och se över områden för felaktig skogsskövling. 

Problemen kan ses som en fråga om ovilja då hänsyn till miljön bortprioriteras. De aktörer 

som ses mest i samarbete är sådana som tjänar på det själva, exempelvis industrier och 

transportbolag som kan skära ner sina kostnader på energi. Generationsmålet och strävan att 

lämna över ett hållbart samhälle prioriteras inte, ekonomin styr den sociomateriella individen 

och då även det sociomateriella handlingsfältet. Samhället når då inte den omställning som 

krävs (Se t.ex. Østerberg, 1998, s 29).  

Mer intressant är kanske samarbete mellan de aktörer som i sin verksamhet ska arbeta med 

miljömålssystemet, alltså kommun och länsstyrelse. Resultatet visar att de intervjuade 

kommunerna och länsstyrelserna brister i betydande samarbete. De större kommunerna anser 

inte att de behöver länsstyrelsens stöd då de har egna resurser att arbeta med målen. 

Länsstyrelsens roll är att ta fram åtgärdsprogram för att nå målen, även i bred samverkan med 

andra aktörer i länet, fungerar inte det är det ett problem i miljömålssystemet. Även om 
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kommuner inte anser att de behöver länsstyrelsen och tvärtom så borde ett ökat samarbete 

gynna systemet, aktörerna måste därför eftersträva detta i större utsträckning än vad som görs. 

L2 frågade sig om det var så effektivt med gemensam uppföljning och det är en fråga som inte 

besvaras i denna studie men enligt de resultat som erhållits är min slutsats att samarbetet 

måste öka kommun och länsstyrelse emellan för att få ett effektivare miljömålsarbete. 

Bristande samarbete ifrågasätter viljan även hos aktörer såsom kommun och länsstyrelse. Det 

krävs mer, uppoffringar och en vilja att hjälpa varandra.   

Då de studerade kommunerna har ett känt miljöarbete kan det antas att samarbete i andra 

kommuner inte sker i mer omfattande utsträckning. Detta är en bedömning som behöver 

undersökas närmare då fler kommuner inte är studerade. Kommunerna är strategiskt valda på 

grund av att de kan påvisa någon sorts gynnsamma omständigheter. Vilket innebär att om 

implementeringen av miljömålen inte fungerar i de kommunerna med gott miljöarbete så bör 

det inte fungera bättre i andra kommuner med sämre miljöarbete. Det ska här åter sägas att 

resultatet inte eftersträvar att generalisera Sveriges kommuners och länsstyrelsers miljöarbete, 

utan att belysa svårigheter i två kommuner med gott miljöarbete. För att öka kunskapen till 

vidare studier kan med fördel fler studieobjekt analyseras.  

Vilka är de främsta målkonflikterna i miljömålsarbetet? 

Målkonflikterna är tydliga för de som arbetar med miljömålen. Konflikterna kan sägas vara en 

bristande vilja från övriga aktörer. Även om samhället förändras och miljöfrågorna blir mer 

accepterade så är det fortfarande en svårighet att integrera miljöfrågorna i andra områden. 

Miljöfrågor bör tas hänsyn till även vid fattande av beslut som berör miljön indirekt. Enligt 

Naturvårdsverket (2012) är det tydligare ställningstaganden av politiker som behövs för att 

reducera målkonflikter (Naturvårdsverket, 2012, s 71). Statusen för miljöfrågorna måste öka 

ytterligare och då krävs det en samhällsomställning mot ett miljöinriktat ansvarstagande som 

sker snabbare än idag.  

Konkurrensen till andra politiska områden så som tillväxt har i dagsläget ingen lösning. 

Sambandet mellan tillväxt och miljöbelastning är mycket oroande i hela världen 

(Naturvårdsverket, 2012, s 123). I ett modernt västerländskt samhälle ställer jag mig frågande 

till varför det ena måste ta ut det andra. Systemet måste förändras. Det behöver kanske inte 

vara antingen eller i fråga om ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan, det kanske kan finnas 

ett både och i en verklighet där samhället kan gynnas av tillväxt samtidigt som miljön 

återhämtar sig och där lösningar på problemen är möjliga. Om människors uppfattningar om 
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samhället förändras, i och med de dagliga prövningar de möter kanske tankarna tillslut 

förändras till ett samhälle för både och (Beck 1995, s 59, Giddens, 1996, s 43).  

Det är svårt att mäta en samhällsomställning. Men utifrån resultatet är det ändå tydligt att den 

sker, om än inte i sådan utsträckning som önskas. Ju mer ansvar vi tar för miljöfrågorna och ju 

mer de integreras i samhälle, ju mer förändras det sociomateriella handlingsfältet. Det blir ett 

mer ”miljövänligt” samhälle med medvetna individer som ifrågasätter sina beteenden och går 

nya vägar. Vi förändras och då gör vår omgivning det också.  Det är viktigt att beslutsfattarna 

visar exempel på hur samhället bör se ut. Vilken riktning det bör ta och hur det ska göras. Det 

är de som måste leda vägen till ett uppfyllt generationsmål. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

 Berätta gärna kort hur ni arbetar med Sveriges nationella miljömål. 

 Anser ni att målen är rimliga? 

 Anser ni att det finns svårigheter med arbetet, i så fall vilka? 

 Tillämpar ni regionala miljömål? Vad är fördelaktigt med detta? 

 

 Anser ni att ni får klara direktiv från riksdag och regering om hur ni ska tillämpa 

miljömålen och vad det innebär, samt vad som krävs av er för att utföra arbetet? 

 Anser ni att ni har stor handlingsfrihet i ert arbete och möjlighet att tolka målen och 

direktiven relativt öppet? 

 Anser ni att ni erhåller de resurser som krävs för att kunna arbeta med miljömålen på 

ett tillfredställande sätt (pengar, lokaler, personal, material osv.)?  

 

 Hur fungerar samarbetet med andra aktörer så som länsstyrelse/kommun och 

näringsliv? Gynnas ni av samarbete? Kan samarbete med andra aktörer orsaka några 

problem eller svårigheter? 

– vilken typ av företag ses mest i samarbete? 

– Upplever ni att andra sektorer/politiska områden konkurrerar med miljöfrågorna? 

 Vad skulle ni önska förändrades med arbetet för att nå miljömålen? Borde ansvaret för 

miljömålen fördelas annorlunda? I så fall varför? 

 Anser ni att kunskapen och intresset för miljöpolitik ökat sen miljömålssystemet 

infördes (eller på senare år)? Ser ni ändrande beteenden kring miljöfrågor?   
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