
1999 antog Sveriges riksdag 15 nationella miljökvalitetsmål som 
skulle leda arbetet för en omställning till en ekologiskt hållbar 
utveckling. Miljömålsarbetet kan ses som en del i arbetet för att 
skapa en hållbar utveckling, vilket blivit en målsättning som ska 
genomsyra hela vårt samhälle. Ansvaret för implementeringsar-
betet har ålagts olika myndigheter som sedan i sin tur ska kom-
municera med andra aktörer, ty miljömålen är ”allas ansvar” en-
ligt regering och riksdag.
     I denna avhandling analyseras de kommunikativa villkoren i 
implementeringsprocessen av de svenska nationella miljökvali-
tetsmålen. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med tjäns-
temän med miljömålsansvar på centrala, regionala och kom-
munala myndigheter. Tjänstemännens erfarenheter relateras till 
dokumentation kring miljömålsarbetet men även teoretiska per-
spektiv på målstyrning, implementeringsprocesser och kommu-
nikation. En övergripande frågeställning är vad som kan utgöra 
kommunikativa villkor i miljömålsarbetet och med detta som ut-
gångspunkt analyseras sedan barriärer och broar, hur de visar sig 
och hur de kan förklaras.
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