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Förord 
 
Så är det då dags att summera och avsluta en lång tid av avhandlingsarbete.  Att 
vara forskarstuderande har varit lärorikt, intressant och utmanande men även lite 
frustrerande ibland. Denna avhandling är resultatet inte bara av eget arbete utan 
även av alla konstruktiva kommentarer som jag fått ta del av. Det naturligtvis 
många som bidragit till att min avhandling blivit vad den är och som jag vill 
uppmärksamma. 
      Först vill jag tacka alla tjänstemän som tog er tid att vara med i fokusgrupp-
sintervjuerna och som så generöst delade med er av era erfarenheter. Utan er 
hade just den här avhandlingen inte kunnat skrivas. 
      Jag vill rikta ett stort varmt tack till Johan Hedrén, min handledare under av-
handlingsarbetet. Du har en fantastisk förmåga att inspirera och ditt kunnande 
kombinerat med din värme och humor gör dig till den bästa av handledare. Ditt 
lugn och ditt tålamod med en ibland väl tidsoptimistisk doktorand har varit im-
ponerande. Ett stort tack går också till Sofie Storbjörk, min bihandledare, för ditt 
engagemang och din uppmuntran under åren. Din osvikliga känsla för vad som 
är viktigt i en text och din noggranna läsning är ett privilegium att få ta del av.  
      Jag vill också särskilt tacka Thomas Achen för konstruktiva kommentatrer 
på min slutseminarietext, men även för att du varit en källa till inspiration under 
åren sedan jag gjorde min entré på Miljövetarprogrammet i Norrköping. Utan 
din uppmuntran hade jag kanske inte vågat mig på en akademisk karriär, din till-
tro till min analytiska förmåga när jag var en tvivlande förstaårsstudent gav mig 
mod att göra ett försök. 
      Under mitt avhandlingsarbete har jag haft förmånen att få arbeta med enga-
gerade kollegor och vänner som gjort arbetet så stimulerande. Det finns natur-
ligtvis många personer jag vill tacka på Tema Vatten, Centrum för klimatpolitisk 
forskning och Miljövetarprogrammet. Så, ett stort tack till er alla som jag har 
haft privilegiet att få arbeta tillsammans med under åren. 
      Ett särskilt tack till Charlotte Billgren, Tina Schmid Neset, Teresia Svensson 
och Maritha Hörsing för allt stöd under avhandlingsarbetets slutfas, men natur-
ligtvis också för att ni alltid är goda vänner och kollegor. 
       Anna Bratt, Monica Petersson och Per Sandén, tack för ert stora stöd och 
alla konstruktiva diskussioner och möten under alla år. 
        Ett extra tack till Mattias Hjerpe och Anna Jonsson som läst och kommen-
terat kapitelmanus i olika skeden av avhandlingsarbetet. Till Ingrid Tjernström 
ett varmt tack för alla skratt men också turer till Ågelsjön och lilla Älgsjön, som 
givit tid för reflektion när hjärnan varit fylld av avhandlingsarbete. Tack till 
mina glada doktorandkollegor, nuvarande och tidigare, Karin André, Mathias 
Friman, Erik Glaas, Jenny Gustavsson, Jenny Grönwall, Magdalena Kuchler, 
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Akvile Lawrence och Annika Nilsson. Extra tack till Andreas Berg som åter-
uppväckt min väl insomnade dragspelsglädje.  
      Tack även till Ian Dickson och Åke Sundqvist för datasupport. 
      Mitt avhandligsarbete har skrivits inom ramen för forskningsprogrammet 
ENGO, finansierat av Naturvårdsverket. Tack till Gunilla Öberg, Victoria Wi-
beck och Anna Larsson för samarbetet i projektet.  
      Under avhandlingsarbetet har det varit en förmån att ha vänner som sett till 
att allt inte handlat om skrivande och läsande. Tack till Ann för alla promenader, 
cykelturer och samtal som har gett mig energi och välbehövliga avbrott i arbetet. 
Till Micke, Åsa, Emelie, Moniqa och Larsa för lördagarna med grill, fika och 
”s.f.”. 
      Jag vill också rikta ett stort tack till min mamma Kerstin som under åren all-
tid stöttat mig och till min syster Ingela med familj för er support. En tanke går 
till min pappa Per som nog skulle ha varit stolt om han hade varit med oss nu.  
      Slutligen går mitt allra varmaste tack till Joakim och Mikaela. Under åren 
med avhandlingsarbetet har det många gånger varit tufft, saker och ting kan ju 
som bekant alltid bli värre, men vi har fixat allt tillsammans. Ert orubbliga stöd 
har gjort denna avhandling möjlig. Ni gör mig stolt och stark. Det är min upp-
fattning, och jag delar den! 
 
 

Norrköping i november 2008 
 
            Madelaine Johansson 
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1 Inledning 
 
 
 
När samhället ska hantera miljöfrågor är kommunikation en grundläggande 
aspekt. Både det kommunikationsteoretiska fältet och miljöfrågor är generellt att 
betrakta som komplexa och ibland svårdefinierade områden, men alltid aktuella 
och något vi måste förhålla oss till. I denna avhandling kartläggs och analyseras 
olika aspekter av kommunikation i en målstyrningsprocess. Jag har valt att rikta 
fokus mot arbetet med de svenska nationella miljökvalitetsmålen vilka antogs av 
en enig riksdag 1999. Miljökvalitetsmålen, och den organisation som är tillsatt 
att implementera målen, är intressanta att studera då de ger en bild av hur Sveri-
ges regering och riksdag anser att de stora miljöproblemen ska lösas, och det 
inom en generation. Detta kapitel inleds med en inramning till hur och varför 
arbetet kring miljö och hållbar utveckling blivit en angelägenhet för oss alla. 
 

1.1 Miljöfrågor, kommunikation och en ny miljöpolitik? 
 
Miljöfrågor och hanteringen av desamma har sedan 70-talet vuxit fram som ett 
problemområde vilket inbegriper olika vetenskapliga discipliner, politiska om-
råden och samhällssektorer. Vi kan till och med säga att miljöfrågor har blivit en 
angelägenhet som berör alla. Det är dock inte alltid en självklarhet vad som me-
nas med miljö, då begreppet nyttjas av en mångfald av intressegrupper, institu-
tioner och organisationer (Hedrén 1994). Miljöfrågor kan handla om alltifrån 
effekter av energianvändning på klimatet till kommunal sophantering, problema-
tik kring vår matproduktion och utarmningen av den biologiska mångfalden, ut-
fiskning av våra hav till naturskydd och skydd av vilda djurarter, risker med 
ökad spridning av kemikalier till föroreningar och uttorkning av vattendrag. Alla 
dessa frågor kan definieras som miljöfrågor och ger en bild av bredden och di-
versiteten av de områden som miljöpolitiken har att kommunicera och hantera 
(Jacobs 1997). 
      När miljöfrågor och miljöpolitik diskuteras och analyseras är det samhällets 
och människors förhållande till naturen och hantering av naturresurser som 
främst avses. Miljöfrågor kan röna uppmärksamhet i olika grad, men grund-
läggande är att någon människa eller grupp i samhället uppmärksammar och 
kommunicerar att det föreligger ett problem av något slag (Hallgren och Ljung 
2005, Corell och Söderberg 2005, Loftsson et al. 1993, Luhmann 1989). Det kan 
röra sig om att vår hälsa hotas eller att vi störs av de förändringar som sker i vår 
omvärld på grund av samhällets påverkan (Meadowcroft 2002). Djur och växter 
kan dö, men så länge det inte sker någon kommunikation kring problemen så 
kommer det inte att leda till några förändringar i samhället (Luhmann 1989). 
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Med språket som verktyg kan vi få kunskap om omvärlden och genom språk och 
kommunikation kan vi skapa, bevara eller förändra våra attityder till den (Harré 
et al. 1999). 
      Miljödebatten som blossade upp på 1960-talet grundades i mångt och myck-
et av alarm från enskilda människor om att något inte stod rätt till när det gällde 
miljön. Under årtiondena från 60-talet och framåt har fokus skiftat mellan olika 
miljöfrågor, från kvicksilver, DDT och PCB till försurning, kärnkraftsfrågan och 
den globala miljöproblematiken med ozonskiktets uttunning och klimatproble-
matiken. Bilden och framställningen av miljöhoten har utvecklats från att skildra 
enskilda stora utsläppskällor på lokal nivå, via problem som berör flera geogra-
fiska områden inom en nation till problem som är transnationella. Miljöfrågorna 
kan alltså sägas ha utvecklats från att uppfattats som lokala och gripbara till att 
beskrivas som globala och komplexa (Hajer och Wagenaar 2003, Vedung 2002, 
Sundqvist 1991). Beskrivningar och definitioner av miljöfrågorna hade till en 
början sin utgångspunkt i det naturvetenskapliga området. På senare år har per-
spektiven dock breddats till att även innefatta samhälls- och humanvetenskapli-
ga perspektiv (Hajer 1996).  
       Under åren sedan 1970-talet har världens politiker samlats och diskuterat 
lösningar på miljöproblemen. Till de mest uppmärksammade FN-konferenserna 
hör Stockholmskonferensen 1972 och konferensen i Rio de Janeiro tjugo år se-
nare. På konferenserna har överenskommelser tecknats vilka skapat incitament 
för världens länder att integrera miljöfrågor i alla politiska områden och nivåer. 
Ett ledmotiv för detta arbete har alltsedan FN-rapporten Our common future 
publicerades 1987 varit idéerna om en hållbar utveckling (Lafferty och Hovden 
2003). 
      I Sverige har regering och riksdag uttryckt en vilja om att miljöfrågor ska 
vara övergripande när det gäller alla politiska områden. Göran Perssons marke-
ring i regeringsförklaringen 1996, att ”Sverige skall vara en pådrivande interna-
tionell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologiskt hållbar ut-
veckling”, kan tolkas som ett uttryck för att intentionerna i de internationella 
överenskommelserna fått genomslag i den nationella politiken. I regeringsför-
klaringen beskrivs även hur arbetet för en hållbar utveckling ska för genomföras. 
Sveriges miljöpolitik ska inriktas mot ett ”grönt folkhem” genom en ekologisk 
modernisering (Lundqvist 2004a, Anshelm 2002, Persson 1996). 
      Även om man kan säga att miljömedvetenheten och kommunikationen om 
miljöproblemen har ökat markant under de senaste decennierna har det inte lett 
till att miljöproblematiken har fått en lösning. Det har dock utvecklats strategier 
för att hantera denna ökning av komplexitet och en omvärld i förändring. I Sve-
rige antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål 19991. Intentionen var att 
dessa nationella miljökvalitetsmål skulle ange inriktningen mot en ekologiskt 
hållbar utveckling. Anledningen till att jag i avhandlingen skriver om begreppet 

                                                 
1 2005 antog riksdagen ytterligare ett miljömål, vilket innebär att vi idag har 16 nationella miljökvalitetsmål. 
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ekologiskt hållbar utveckling, och inte hållbar utveckling, är att det är denna ut-
veckling som anges som syfte för de svenska nationella miljökvalitetsmålen. 
Den ekologiska dimensionen är dock att betrakta som en av tre dimensioner, där 
den ekonomiska och den sociala dimensionen utgör andra delar av konceptet 
hållbar utveckling.  

1.2 Styrning för en ekologiskt hållbar utveckling 
 
Lundqvist (2001) menar att svensk politik i och med Perssons ord om en ekolo-
gisk hållbar utveckling 1996 indikerar en övergripande acceptans av ekologisk 
modernisering som politisk strategi. Denna strategi implicerar en förändring av 
rådande styrningsstrategier och processer inom miljöpolitiken, vilket som en del 
innebär en integrering av ansvar för miljöhänsyn inom alla samhällssektorer. En 
strävan mot ekologisk modernisering innebär dessutom att lagar och ekonomis-
ka styrmedel ska driva på utvecklingen av gröna teknologier och produktions- 
samt konsumtionsmönster. Dessa förändringar kräver insatser som inkluderar i 
vissa delar en centralisering och i andra delar en decentralisering. Genom för-
ändringen i synsätt på hur samhället ska styras från ett traditionellt centralt poli-
tikerstyre (eng. government) mot en integrerad styrning (eng. governance) an-
sluter sig Sverige till en pågående trend i västvärlden (Hajer & Wagenaar 2003, 
Mol 2001).  
      Den miljöpolitiska inriktningen har de senaste decennierna förändrats från 
att främst innefatta idéer om exempelvis hierarki och reglering när det gäller 
samhällets styrning, mot en ökad betydelse av nätverk och gemensam hantering. 
Ur detta perspektiv blir det viktigt att studera kommunikativa aspekter vad gäller 
implementering och genomförande av exempelvis miljöpolitiska åtgärder, som 
nationella miljökvalitetsmål. Än viktigare kan det tyckas vara att studera kom-
munikativa villkor när det gäller miljöfrågor och dess hantering, då det är just 
vår mänskliga kommunikation som är styrande för vår syn på naturen och miljö-
problemen. Vi kan inte kommunicera med naturen utan bara om den (Luhmann 
1989). 
      När det gäller frågor inom det miljöpolitiska området, liksom många andra 
politiska fält, måste de problem som uppstår till följd av aktiviteter i samhället 
hanteras inom samma samhälle. Det är samma organisationer och institutioner 
som orsakat problemen som måste ändra sin verksamhet, förändra sina hand-
lingsmönster till nya krav, för att en lösning ska vara ekologiskt hållbar (Jönhill 
1997). Dessa institutioner kan vara de som Costanza and Jørgensen (2002) be-
skriver som dagens ekonomiska, sociala och politiska institutioner likaväl som 
de vetenskapliga disciplinerna vilka uppkommit i en tid då naturresurserna sågs 
som rikliga i förhållande till de mänskliga behoven. Numera agerar institutio-
nerna i en värld med begränsade resurser. Samma institutioner måste alltså an-
passa sig till en problematik som är global och därmed blir det viktigt att forsk-
ning om och hantering av miljöproblem inriktas mot komplexa och dynamiska 
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system, men även sambanden mellan natur och samhälle. Lafferty (2004:19) 
menar att de föreskrifter och program som UNCED producerar till övervägande 
del präglas av en syn som innefattar olika nivåer av beslutsfattande. Det är inte 
de enskilda staterna som kan lösa problematiken kring en hållbar utveckling 
utan ett omfattande arbete på många olika politiska nivåer i alla länders krävs. 
Dessa nya krav på politiken utmanar de traditionella existerande styrsystemen 
och institutionerna.  
      Vilka förutsättningar råder då för denna miljöpolitiska hantering och kom-
munikation?  Jag kommer att beskriva min teoretiska ram för denna avhandling i 
nästa kapitel och kommer här därför att bara kort introducera utgångspunkterna 
för den analys som följer.  
      Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv är det politiska systemet ett av de 
funktionssystem som Niklas Luhmann (1995) definierat. De sociala systemen 
kommunicerar i en omvärld som kan beskrivas som komplex och sammansatt av 
andra system. I denna komplexa omvärld har det uppmärksammats problem som 
måste hanteras. Komplexiteten och de nya behoven av en annorlunda miljöpoli-
tik kan alltså sägas ha skapat krav på förändring och nytänkande i olika sam-
hällssektorer. Det är dock inte en friktionsfri förändringsprocess. Samhällets 
mångfald och den differentiering som uppkommit under det senaste århundradet 
bidrar till svårigheter och barriärer när det gäller kommunikation i samhället, 
bestående av en mångfald aktörer, sektorer och organisationer (Jönhill 1997, 
Luhmann 1995). Det har utvecklats funktionssystem i samhället men även andra 
sociala kommunikationssystem som exempelvis organisationer. Organisationer 
bildas för att uppnå och genomföra gemensamma mål och beslut av olika slag. 
Ett exempel är de offentliga organisationer som tillsatts med uppgift att imple-
mentera de beslut som fattas i riksdagen, vilka vanligtvis definieras som den po-
litiska förvaltningen (jfr Rothstein 1991). Under åren har en differentiering skett, 
inte bara när det gäller samhällets funktionssystem utan även i den politiska för-
valtningsorganisationen (Knudsen 2005). Myndigheter har utsetts för att omsätta 
beslut inom skilda politikområden och inom myndigheterna har sedan olika av-
delningar inrättats med ansvar för särskilda frågeområden. Alltsedan mitten av 
1900-talt har även en utveckling i fråga om professionalisering skett i samhället 
vilket i sin tur har skapat en tilltagande differentiering i olika yrkesgrupper 
(Dellgran och Höjer 2000). Offentliga organisationer är en del av ett politiskt 
förvaltningssystem som alltmer kan beskrivas som ett komplext nätverk vilket 
innefattar en mångfald av aktörer, uppgifter, värderingar, intressen, resurser och 
regler (Laegreid och Roness 1999).  
     De myndigheter som utsetts att ansvara för att de av riksdagen antagna mil-
jökvalitetsmålen implementeras kommer i denna avhandling att betecknas som 
miljöadministrationen. Jag kommer nu att närmare beskriva utgångspunkterna 
för denna organisations ansvar och arbetsuppgifter. 
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1.3 Kommunikation, målstyrning och implementering av miljökvali-
tetsmål 

 
När miljömålen antogs av den svenska riksdagen 1999 hade miljömål redan 
funnits på olika områden sedan 1970-talet, exempelvis när det gäller försurning 
och luftkvalitet. Det uppkom dock tidigt problem med samordning och koordi-
nation, eftersom ansvarfördelningen för åtgärder och uppföljning inte var tydlig. 
Vid mitten av 1990-talet fanns cirka 170 beslut, beslutade av eller presenterade 
för riksdagen, med målformuleringar för miljöpolitiken, vilka dock sällan var 
knutna till åtgärder (Lundqvist 2005). 1997 gav regeringen i uppdrag åt Natur-
vårdsverket att föreslå nya nationella och sektorsövergripande miljömål. Det 
förberedande arbetet ledde 1998 fram till ett förslag som innebar en reducering 
till 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål, mål som skulle styra svenskt 
miljöpolitiskt arbete mot en ekologiskt hållbar utveckling (Lundqvist 2005, An-
shelm 2002). 
      De svenska nationella kvalitetsmålen har antagits av riksdagen i syfte att 
vara en vägvisare mot ett ekologiskt hållbart samhälle, som en del i vår strävan 
att skapa hållbar utveckling. Regeringen skriver i sin andra miljömålsproposition 
att de nationella miljökvalitetsmålen ska utgöra en vägledning för ”allt miljöar-
bete som bedrivs inom olika samhällssektorer och på skilda nivåer” (Prop. 
2000/01:130:16). Miljökvalitetsmålen, vilka är allmänt formulerade, skall alltså 
beskriva vilka egenskaper vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhälls-
utvecklingen skall vara ekologiskt hållbar. Miljömålen är i sig inte bindande, 
utan ska stödjas av andra styrmedel som miljöbalken och ekonomiska styrmedel 
exempelvis. 
      I propositionerna skriver regeringen att miljömålen ska vara tydliga och 
överskådliga, uppföljningsbara på kort och lång sikt, ingå i en heltäckande struk-
tur samt kunna användas som underlag för nationellt och lokalt målarbete. Lag-
stiftning och ekonomiska styrmedel kan kompletteras med frivilliga överens-
kommelser och en dialog mellan staten och näringslivet. Miljökvalitetsmålen 
förväntas enligt regeringen bli en del av beslutsfattandet i olika samhällssekto-
rer. Ansvaret för uppfyllandet av miljökvalitetsmålen är sektorsövergripande 
och ligger hos myndigheter, företag och andra organisationer (Prop. 
2000/01:130:20). Miljömålssystemet innefattar även en uppföljning av miljö-
målsarbetet. Det innebär att olika myndigheter ska kommunicera kring hur väl 
åtgärder initierade av miljömålsarbetet ger effekt i miljön. I Sverige har vi en 
lång tradition av att mäta och dokumentera naturtillståndet. Denna miljööver-
vakning är rotad i de naturvetenskapliga disciplinerna. Systemet med de natio-
nella miljökvalitetsmålen utgår, vilket jag återkommer till senare, till övervä-
gande del från det som traditionellt sett varit i fokus för miljöövervakningens 
mätningar.   
      Miljömålsarbetet framställs i miljömålspropositionerna som ”allas ansvar” 
vilket alltså innebär att många olika grupper i samhället inkluderas; politiker, 
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myndigheter, företag och medborgare. I min avhandling kommer fokus att ligga 
på kommunikationen inom miljömålsadministrationen. Detta innebär inte att 
andra grupper och aktörer inte är lika relevanta att studera när det gäller förut-
sättningar för kommunikation kring de svenska miljökvalitetsmålen. Däremot är 
miljömålsadministrationen extra intressant att studera då den är både skapare 
och kommunikatör av miljömålens formulering, uppföljning och utvärdering. 
Lundquist (1998) menar att det är i förvaltningen som avgörandet sker om vad 
som kommer ut av de politiska besluten, genom att tjänstemännen omsätter poli-
tiska beslut till åtgärder i praktiken. Det är i förvaltningen som tjänstemän initie-
rar, bereder och implementerar de politiska besluten. Politiker kan ersättas och 
regeringsmakten kan skifta mellan olika partier, men i förvaltningen arbetar 
tjänstemännen kvar under längre tid. Det är i förvaltningen, menar Lundquist, 
som den ledande kunskapen inom många sakområden finns och blir därigenom 
en betydande maktfaktor och skapare av politisk kontinuitet.  
      De svenska miljökvalitetsmålen är en form av målstyrning. Målstyrning har 
traditionellt sett varit en styrstrategi för företag men har alltmer kommit att till-
lämpas som styrmodell inom offentlig förvaltning. I och med introduktionen av 
de svenska nationella miljökvalitetsmålen drivs målstyrningsmodellen ett steg 
längre, menar jag, då det inte är ett företag eller en avgränsad organisation som 
ska styras utan ett helt samhälle. För implementeringen ansvarar dock den poli-
tiska förvaltningssfären i form av en utsedd miljömålsadministration.  
 

1.4 Tidigare studier på området 
 
Kommunikation som vetenskapligt fält kan studeras, och har studerats, utifrån 
en mängd olika teoretiska och metodologiska vetenskapliga utgångspunkter, vil-
ket också gäller kommunikation kring miljöfrågor och miljöpolitik. Jag kommer 
här att ge några exempel på tidigare studier inom området. 
      Inom det forskningsprojekt som denna studie ingår har tidigare publicerats 
en artikel och två rapporter som behandlar kommunikation i miljömålsarbet, 
Communicative aspects of Environmental Management by Objectives. Examples 
from the Swedish Context, Indikatorer för miljö- och hållbarhetsmål – om kons-
ten att mäta och utvärdera miljömål samt Vem äger frågan? Förutsättningar för 
kommunikation i svenskt miljömålsarbete (Wibeck et al. 2006, Larsson 2005, 
Johansson et al. 2005). 
      Karin Edvardsson (2008, 2004) analyserar målrationalitet i förhållande till 
de svenska nationella miljökvalitetsmålen. Slocombe (1998) har en delvis annan 
inriktning i Defining goals and criteria for eco-system-based management, där 
han analyserar vad som krävs för att mål ska fungera som vägvisare mot en 
ekologisk hållbar utveckling. I Lars Emmelins och Peggy Lermans (2004) rap-
port Miljöregler – hinder för utveckling och god miljö? diskuteras styrmedel i 
förhållande till miljökvalitetsmålen. Fredrik Burström von Malmborg och Anni-
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ca Lindkvist (2002) studerar i Environmental Information in Municipalities, 
kommunernas villkor för kommunikation av miljöinformation. Svensk miljöpo-
litik och de nationella miljökvalitetsmålen har för övrigt analyserats ur en rad 
olika perspektiv av exempelvis Lennart J Lundqvist (2005, 2004a, 2004b, 2001), 
Jonas Anshelm (2002, 1995) och Johan Hedrén (2002, 1998, 1994). 
      Det finns även studier om miljömålsarbetet utifrån olika perspektiv i Natur-
vårdsverkets rapportserie. En studie som utgår från en systemteoretisk ansats är 
Samhälle, system och miljöstyrning (Wandén 2003), där de teoretiska utgångs-
punkterna dock skiljer sig från de teoretiska antaganden jag utgår från i denna 
studie. Ytterligare studier i samma rapportserie är Samordning och målkonflik-
ter. Sektorintegreringens möjligheter och problem (Wandén och Rydén 1999). 
Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta 
svenska kommuner (Bretzer et.al. 2006), Kommunerna och miljömålen. En ut-
värdering (Rydén et al. 2003). Ett annat exempel på studie kring miljöarbete på 
lokal nivå är Lokal Agenda 21- en studie av 10 svenska kommuner (Eckerberg 
och Brundin 2000). Anna Jonsson (2005) analyserar deltagarprocesser i Public 
paticipation in Water Resources Management: Stakeholder Voices on Degree, 
Scale, Potential, and Methods in Future Water Managament. 
      Slutligen finns ett stort antal studier gjorda kring uppföljning och utvärde-
ring av miljöpolitiska program såväl som program för hållbar utveckling (ex. 
Hjerpe 2005, Degnbol 2005, Eckerberg och Mineur 2003, Scrase och Sheate 
2002, Parson 1995).  
 

1.5 Miljökommunikation 
 
Denna studie behandlar kommunikation kring miljöfrågor. Är det då en avhand-
ling om miljökommunikation? Enligt Hallgren och Ljung (2005:23) är miljö-
kommunikation en ny vetenskaplig disciplin som bland annat tar sin utgångs-
punkt i frågor om vad som sker i människors interaktion vid hantering av miljö-
frågor samt tillvägagångssätt för att underlätta kommunikation som bidrar till 
hållbar utveckling. På sätt och vis är det arbete jag kommer att redovisa en stu-
die av en form av miljökommunikation, men jag har en delvis annan utgångs-
punkt. I fokus är samhällets och organisationers kommunikation kring miljöfrå-
gor i allmänhet och miljömål i synnerhet. Det handlar därmed mindre om studier 
av interaktionen mellan människor som diskuterar frågor kring miljön, och jag 
utgår inte från ett individperspektiv. Jag kommer inte heller att i första hand pre-
sentera förslag som kan underlätta kommunikationen utan snarare visa på de 
barriärer som kan uppstå när ett miljöpolitiskt program ska omsättas i praktiken. 
Resultaten av denna studie kan sedan ligga till grund för en diskussion kring hur 
arbetet och kommunikationen kan utvecklas. Jag erbjuder snarare en analys från 
mitt ”utifrånperspektiv” än ett antal handlingsråd kring hur kommunikationen 
kan förbättras. Dessutom ser jag det som en logisk följd av de teoretiska val jag 
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gjort att betrakta mitt arbete som en kommunikation, eller information, inom det 
vetenskapliga systemet som kan observeras och skapa resonans i andra system 
och därigenom ge upphov till fortsatt kommunikation. I nästa kapitel kommer 
jag att presentera mina teoretiska ramar för denna studie och där vidare förklara 
min syn på hur system kan påverkas genom kommunikation.  
 

1.6 Studiens relevans 
 
Frågan blir då vad denna studie kan tillföra den redan rika floran av studier?  
      För att studera förutsättningar och villkor för kommunikation krävs ett av-
stamp i kommunikationsteoretiska och -analytiska ansatser. Hur vi kommunice-
rar kring miljöfrågor är grundläggande för våra möjligheter att hantera de hot 
och problem i miljön som vi orsakar genom vårt sätt att leva. På grund av miljö-
frågornas komplexitet har de insatser som gjorts för att komma tillrätta med mil-
jöproblemen med nödvändighet innefattat en kommunikation som inbegriper 
oräkneliga perspektiv och aspekter.  
      Kommunikativa studier med fokus på administrationen, eller förvaltningen, 
som ska implementera miljöpolitiska beslut i form av nationella miljökvalitets-
mål kan motiveras av flera skäl. Till att börja med har en strategi valts för att 
genomdriva miljöpolitiken: målstyrning. Målstyrning implicerar antaganden om 
hur mål eller en strategi ska implementeras och hur uppföljning och utvärdering 
ska genomföras för att ge goda beslutsunderlag. Miljöområdet och miljöproble-
matiken är sedan länge omgärdad av vetenskaplig osäkerhet och oenighet (jfr 
Hajer 1996, Lidskog et al. 1996), vilket talar för att kommunikativa aspekter blir 
centrala i detta sammanhang. Dels för hur processen genomförs, och dels för 
bedömning av om de formulerade målen och åtgärderna ger de avsedda positiva 
effekterna i miljön. 
      Lafferty (2004:7) menar att studier kring implementering av politiska pro-
gram, där man exempelvis analyserar rationell demokratisk styrning, bör inne-
fatta frågor som ”vad fungerar, var, när och hur”. Min förhoppning är att till 
vissa delar bidra med att synliggöra trögheter och barriärer i kommunikationen 
kring de svenska nationella miljökvalitetsmålen. Vad fungerar, var, när och hur, 
men även vad fungerar inte, var, när och varför? 
 

1.7 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet för denna studie är att analysera kommunikativa villkor 
i implementerings- och uppföljningsarbetet av de svenska nationella miljökvali-
tetsmålen. Fokus ligger på de tjänstemän som har tilldelats ansvar för de natio-
nella miljökvalitetsmålens implementering, i denna studie definierade som mil-
jömålsadministrationen. I studien vill jag analysera och synliggöra kommunika-
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tiva processer och premisser då politiska beslut ska omsättas i praktik. Vidare 
kommer jag att undersöka hur väl de svenska miljökvalitetsmålen är utformade i 
förhållande till teorier och ideal i den vetenskapliga litteraturen, men även hur 
miljömålsarbetet fungerar i förhållande till intentioner och instruktioner i poli-
tiska policydokument.  
      Studien vägleds av fyra övergripande frågeställningar:  
 

1. Vad kan utgöra barriärer för kommunikation inom miljömålsarbetet? 
2. Hur beskriver tjänstemän inom den svenska miljömålsadministrationen 

förutsättningarna när det gäller implementering och uppföljning av poli-
tiska beslut, såväl som för kommunikationen mellan olika administrativa 
nivåer och kontexter? 

3. Vilka förutsättningar råder för mätning och rapportering av tillstånd och 
förändringar i miljön som är avsedd att ge tillförlitliga beslutsunderlag åt 
beslutsfattare?  

4.  Vad kan förklaras utifrån en systemanalytisk ansats i studier av kommu-
nikationens villkor inom det miljöpolitiska och -administrativa området?  

 
Min avsikt med dessa frågeställningar är att göra en kartläggning av villkoren 
för kommunikation inom miljömålsadministrationen, men även att söka förklar-
ingar till de kommunikativa barriärer och broar som visar sig. När jag beskriver 
kommunikativa svårigheter i termer av barriärer är det snarast i en metaforisk 
mening medan de analytiska begreppen väsentligen hämtas från Luhmanns teo-
ribildning. I analyser av implementeringsprocesser bör en startpunkt identifieras 
(Lafferty 2004). Min avhandling kommer främst att behandla perioden 1999-
2008, alltså från att de svenska nationella miljömålen antogs av riksdagen.  
      Som empiriskt material avser jag att studera tjänstemännens erfarenheter ge-
nom fokusgruppsintervjuer, samt dokumentation i form av exempelvis proposi-
tioner, myndigheters rapportering samt dokumentation med information som 
beskriver ramar för miljömålsarbetet. Utifrån denna bas kan jag sedan arbeta 
vidare med min analys kring vad som pekas ut, implicit eller explicit, som barri-
ärer, problem eller broar när det gäller kommunikationen kring miljömålsarbe-
tet. 
 

1.8 Avhandlingens disposition 
 
I de kapitel som följer kommer jag att presentera min studie enligt följande dis-
position. 
      I kapitel 2 kommer jag att presentera en teoretisk och analytisk ram till stu-
dien. Kapitlet inleds med en redovisning av teoretiska perspektiv på målstyr-
ning, implementering samt uppföljning och utvärdering. Därefter redogör jag för 
grundläggande begrepp och idéer i Niklas Luhmanns teori om sociala system. I 
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kapitlet presenteras även organisationsteori, både ur ett mer traditionellt per-
spektiv och med fokus på organisationer som en typ av sociala system. I metod- 
och analysavsnittet beskriver jag fokusgruppsmetodik och min metod för de do-
kumentstudier jag gör i studien.  
      Kapitel 3 behandlar miljöpolitikens framväxt, och olika strategier för att 
hantera miljöproblematiken. Jag presenterar delar av den litteratur som behand-
lar governance-begreppet samt en teoretisk bakgrund till målstyrning som idé 
och metod. Avsikten med detta kapitel är att ge en kontext till miljömålsarbetet 
genom att spegla de kommunikativa och strukturella aspekter som ligger till 
grund för dessa idéer och teorier.  
      I kapitel 4 beskrivs bakgrunden till de svenska nationella miljökvalitetsmå-
len genom. I kapitlet presenteras och till viss del analyseras delar av dokumenta-
tionen kring de svenska nationella miljökvalitetsmålen, främst de tre propositio-
nerna om miljömålen som antagits sedan 1999 och den rapportering som Miljö-
målsrådet publicerat. I kapitlet behandlas även de kommunikationsstrategier 
som publicerats som vägledning för hur kommunikationen kring miljömålen är 
avsedd att iscensättas.  
      Kapitel 5 innehåller en analys av hur tjänstemännen beskriver sina erfaren-
heter av kommunikationen inom (och utom) miljömålsadministrationen, dvs. 
kommunikation i relation till organisation och administrativa strukturer. 
      I kapitel 6 riktas fokus mot formulering och implementering av miljökvali-
tetsmålen. Här analyseras erfarenheter av målstyrning på miljöområdet i prakti-
ken vilket bl.a. innefattar beskrivningar och analyser kring målformulering, mål-
rationalitet, mål- och intressekonflikter samt hur kommunikation med andra än 
tjänstemän inom miljömålsadministrationen ska komma till stånd. 
      Förutsättningarna för att mäta och rapportera miljötillstånd i förhållande till 
miljökvalitetsmålen behandlas i kapitel 7, vilket exempelvis innefattar tolk-
ningsfrågor, indikatorer som kommunikationsverktyg och hur aspekter som tid, 
rum och plats kan påverka villkoren för kommunikation. 
      I kapitel 8 summerar jag och knyter samman de resultat och slutsatser som 
analysen i denna studie visat när det gäller de kommunikativa villkoren i form 
av barriärer och broar i miljömålsarbetet.  
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2 Studiens teoretiska och analytiska ram 
 
 
 
Miljöfrågor generellt och därmed även problematiken kring hur hantering av 
miljöfrågor ska ske är ett komplext område. Definitionen av området har skett 
utifrån ett stort antal perspektiv, vetenskapliga discipliner och intresseområden. 
När det gäller analyser av komplexa områden kan det vara berikande att inte 
utgå från endast ett vetenskapligt perspektiv. I studier av språk och kommunika-
tion bör vad som sägs och skrivs relateras till sitt sammanhang och särskilt när 
det gäller miljöfrågor kan det vara fruktbart att beakta olika vetenskapliga in-
riktningar (Harré et al. 1999). Genom denna på sitt sätt tvärvetenskapliga ansats 
skapas en grund som ger ett rikare spektra av tolkningsmöjligheter.  
      De perspektiv som presenteras i denna studie är ett urval ur den rika flora av 
teorier och definitioner som omger begreppet kommunikation. När det gäller 
min studie som handlar om olika aspekter av miljöpolitik och implementering av 
miljöpolitiska beslut ser jag ingen vinst i att ha en disciplinärt renodlad teoretisk 
ram. Olika delar av implementeringsprocessen berör olika vetenskapliga teorier 
vilket gör att jag ser fördelar med att vrida perspektiven emellanåt. Jag har dock 
avgränsat mig till vissa huvudteorier som jag kommer att relatera till i denna 
studie nämligen utvalda inriktningar inom kommunikationsteori, systemteori, 
organisationsteori, målstyrnings- och implementeringsteori samt till viss del po-
licyanalys.  

2.1 Teoretiskt perspektiv på målstyrning, implementering, uppfölj-
ning och utvärdering 

 
När Sveriges Riksdag 1999 antog de svenska nationella miljökvalitetsmålen in-
leddes en process där de 15 målen ska implementeras, eller enklare uttryckt om-
sättas i praktik. Hur politiska beslut implementeras har varit av intresse för den 
vetenskapliga sfären sedan decennier tillbaka. De perspektiv och teorier jag re-
dovisar innefattar olika aspekter av hur kommunikation förväntas ske och ut-
gångspunkten är att de kan appliceras i min analys av kommunikation i den im-
plementerings- och uppföljningsprocess som miljömålsarbetet innefattar. Be-
greppet målstyrning, liksom exempelvis begreppet hållbar utveckling, har inte 
någon entydig definition, men jag kommer att redogöra för olika perspektiv och 
idéer av relevans för min kommande analys.  
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2.2 Målstyrning som modell och process 
 
Till att börja med kan vi fråga oss vad det huvudsakliga syftet med målstyrning 
och dess uppföljning och utvärdering av uppsatta mål inom miljöpolitikens om-
råde är? Ursprungligen, när målstyrningsmodellen introducerades som en poli-
tisk styrstrategi, var tanken att det administrativa arbetet skulle bli effektivare 
om det styrdes av politiska beslut som blivit antagna utifrån en god informa-
tions- och kunskapsbas. När det gäller politiskt beslutsfattande förväntas mål-
styrningsmodellen ge bättre information i form av de underlag som tas fram ut-
ifrån ett uppföljnings- och utvärderingssystem, vilket i sin tur ger bättre förut-
sättningar för beslut inom komplexa politikområden som exempelvis det miljö-
politiska (Steel et al. 2004, Holmblad Brunsson 2002, Prop. 2000/01:130 SOU 
2000:52). Om vi utgår från målstyrning som teknik kännetecknas den inte av 
huruvida det finns en vilja eller förutsättning för att nå mål, istället är tekniken 
inriktad på att mål används som styrmedel för att få en organisation att agera i 
en viss riktning (Rombach 1991). Lundqvist (2004b) skriver att mål- och resul-
tatstyrning kan ses som en övergripande princip för att organisera relationen 
mellan policyskapande och implementering inom vissa samhällssektorer. Poli-
tiska representanter skapar politiska program, dvs. de formulerar övergripande 
målsättningar och handlingsriktlinjer vilka skapar möjligheter att mäta framsteg 
mot ett uppfyllande av målen. När det gäller övergripande politiska mål, som de 
svenska nationella miljökvalitetsmålen, formuleras de på en nivå som gör att de 
måste ”brytas ned” till delmål och åtgärder, för att få en förankring i det sam-
manhang där de ska operationaliseras. Delmålen behöver i sin tur operationalise-
ras, men det sker i regel på den nivå där de ska genomföras. Idealt sett är delmål 
alltså mål som ska uppnås för att det övergripande målet i sin tur ska uppnås 
(Westerlund 1997). I praktiken ser det dock inte riktigt ut på detta sätt, vilket jag 
kommer att presentera senare. Processen när övergripande mål ska brytas ned 
bör genomföras i samarbete med målgrupper och andra relevanta aktörer för att, 
idealt sett, förbättra möjligheterna för måluppfyllelse (Lafferty 2004, Lundqvist 
2004b, Rombach 1991). 
      Målstyrning är en process som innefattar många olika steg, påpekar Vedung 
(1998). Målstyrning i fallet med de svenska nationella miljömålen innefattar en 
huvudman, övergripande mål fattas av riksdagen, men även förvaltningsmyn-
digheter är involverade i förarbetet med de mål som definierar det förväntade 
utfallet. Huvudmannen och verkställaren arbetar sedan tillsammans för att över-
gripande mål bryts ned till mätbara delmål, och sedan är det upp till verkställa-
ren att välja medel för att uppnå målen. Just att myndigheter som ska implemen-
tera de politiska besluten självständigt får välja medel är centralt i målstyrnings-
processen, liksom att de styrande har signalerat till tillämparna att måluppfyllel-
se kommer att kontrolleras i efterhand (Vedung 1998). Svensson (1997) lyfter 
fram den kommunikativa aspekten av målstyrning då han skriver att en förut-
sättning för målstyrning är dialog, dvs. målen ska vara formulerade i förhållande 
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till det sammanhang de ska fungera i. Målen för de olika delarna av organisatio-
nen måste hänga samman, vilket leder till att de olika nivåerna i målstyrnings-
kedjan bör formulera målen i dialog med varandra. En viktig del av målstyr-
ningsarbetet är även en dialog mellan de olika nivåerna om vilket resultat som 
ska uppnås. I offentlig verksamhet, skriver Svensson, innefattas målstyrningsar-
betet av politiker som fattar beslut om inriktningsmål och anger resurstilldel-
ning. Effektmålen preciseras sedan genom en dialog mellan politiker och för-
valtning, varefter verksamhetsansvariga inom förvaltningen anger vad som mås-
te uppfyllas för att man ska uppnå de förväntade effekterna (Svensson 1997). 
      För att vara rationella ska mål vara motiverande, vägledande samt formule-
rade och antagna med föresatsen att de ska uppnås (Edvardsson och Hansson 
2005). För att fatta rationella beslut, som ett led i strävan mot måluppfyllelse, 
måste olika alternativ jämföras och konsekvenser förtydligas kring vad olika val 
innebär i praktiken. Att agera rationellt innebär i detta sammanhang idealt sett 
att ställa upp mål, värdera alternativ och slutligen välja det som synes bäst eller 
åtminstone tillräckligt bra (Lundahl och Öquist 2002). 
      Slocombe (1998:484) listar kriterier för vad som kan ses som eftersträvans-
värt när mål för hantering av ekosystem ska formuleras, vilket kan sägas gälla de 
svenska nationella miljökvalitetsmålen. Bland annat ska målen: 
 

• spegla bredden och diversiteten av intressen och målsättningar som exi-
sterar,  

• bearbeta istället för att reducera komplexitet,  
• innefatta en acceptans av och medvetande om ofrånkomlig ständig för-

ändring,  
• kunna appliceras på diversa ekosystem, 
• vara förståeliga för olika grupper och medborgare, 
• omformuleras vartefter ny kunskap utvecklas. 

 
Vidare bör en syntes av en bred bas av information och kunskap göras och for-
muleringsprocessen bör innefatta olika intressenter. Målarbetet när det gäller 
hantering av ekosystem ska alltså idealt sett vara integrativt och adaptivt, hante-
ra komplexitet och dynamik, vara transdiciplinärt och applicerbart. Det är med 
andra ord i mångt och mycket frågan om kommunikativa aspekter som genom-
syrar denna process. Vi kan här notera att formuleringen av de nationella miljö-
kvalitetsmålen för en ekologiskt hållbar utveckling föregicks av en process präg-
lad av komplexitet och omfattande kommunikation, men en analys av denna 
process ryms inte inom ramen för denna studie. 
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2.2.1 Implementeringsprocessen 
 
Implementeringsprocessen blir särskilt intressant att studera när det gäller kom-
plexa områden, som exempelvis det miljöpolitiska, eftersom många aktörer och 
system är inblandade.  
      För att förtydliga vad jag utgår från i denna studie när det gäller implemente-
ringsbegreppet tar jag hjälp av Pressman och Wildavsky (1973:xiii-xiv) vilka 
definierar implementering som följer: 

  

[…] to carry out, accomplish, fulfil, produce, complete. But what is it that is being 
implemented? A policy, naturally. There must be something out there prior to im-
plementation; otherwise there would be nothing to move toward in the process of 
implementation. A verb like “implement” must have an object like “policy”. But 
policies normally contain both goals and means for achieving them. How, then, do 
we distinguish between a policy and its implementation?  

 

Med utgångspunkt från ovanstående citat är det intressant hur vi definierar be-
greppet policy. Pressman och Wildavsky menar att vi använder begreppet på 
olika sätt, även om det alltid är kopplat till något slags beslut som ska genomfö-
ras. Definitionen överensstämmer med Sannerstedts (2001:19) tolkning att im-
plementering betyder ”genomförande av politiska beslut”. Ibland kan det röra 
sig om en intention eller övergripande mål, när det gäller miljöfrågor kan vi tän-
ka på hållbar utveckling. Avseende de svenska nationella miljökvalitetsmålen är 
det alltså riksdagens beslut som ska omsättas till praktik. 
      När det gäller offentliga beslut i Sverige kan beslutsfasen karaktäriseras som 
en arena dominerad av politik och politiker, medan genomförandefasen sker via 
byråkrati och byråkrater (Premfors 1989). Sett i ett systemteoretiskt perspektiv 
kan alltså besluten härledas till det politiska systemet, beslut som sedan omsätts 
av organisationer utformade enligt politiska riktlinjer. Svenska centrala myndig-
heter, påpekar Lundqvist (2001), besitter en konstitutionell oberoende position i 
relation till ministerierna. Program som innefattar statsbidrag eller annan statlig 
finansiering implementeras av myndigheterna i enlighet med de regleringsbrev 
som specificerar hur pengarna ska fördelas. Genom detta arbetssätt kan relatio-
nen mellan ministerier och myndigheter ändå ses som att myndigheterna till stor 
del styrs av ministerierna. Utgångspunkten är att beslut bör operationaliseras i 
enlighet med beslutsfattarnas intentioner, ”det bör vara så att politikerna styr 
och förvaltningen verkställer.” Detta synsätt förutsätter dock inte att implemen-
teringen är en oproblematisk process, ett ”automatiskt verkställande av offentli-
ga handlingslinjer och program, utfört av byråkrater i en perfekt hierarki” (San-
nerstedt 2001:19), tvärtom, det finns fallgropar när det gäller organisering och 
förvaltning. Rothstein (2001) påtalar att förvaltningens organisation kan vara en 
avgörande faktor för hur väl politiska åtgärdsprogram genomförs. Misslyckan-
den vad gäller genomförandet av politiskt beslutade åtgärder kan grundas i att 
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besluten inte gett de positiva effekter man förväntat sig, dvs. de teorier som lig-
ger till grund för policyn kan vara felaktiga. Det kan exempelvis visa sig att 
kalkning inte minskar försurningen av vissa sjöar. Men åtgärder kan också miss-
lyckas på grund av en olämpligt organiserad förvaltning. Förvaltningen kan ha 
tilldelats fel eller för snålt tilltagna resurser, personalen kan vara omotiverad 
och/eller oförstående. Misslyckad implementering kan också bero på att politisk 
legitimitet saknats hos de aktörer mot vilken åtgärdsprogrammet riktat sig 
(Rothstein 2001). Ett i litteraturen ofta återkommande antagande är att i en im-
plementeringsprocess är det ett grundläggande krav, för att mål ska kunna im-
plementeras, att de som ska genomföra implementeringsarbetet förstår, vill och 
kan genomföra besluten (Lundquist 1987). I denna studie ligger störst fokus på 
vad de som ska genomföra implementeringsarbetet förstår och kan. Med att för-
stå avser jag den förståelse som kommuniceras och att kunna kopplas till de 
möjligheter och premisser som finns för kommunikationen i organisationerna. 
Jag grundar detta i min systemanalytiska ansats i vilken förståelse och premisser 
ses som möjliga att undersöka, då de är av kommunikativ art. Vad som är vilja 
hos dem som ska implementera ett beslut anser jag omöjligt att analysera i den-
na typ av studie. Frågor av denna art bör analyseras i studier av psykiska system 
snarare än sociala system, vilka är i fokus för min studie. 
      Lundquist (1987) menar att implementering av politiska beslut och styr-
ningsmodeller, vilket vi kan definiera miljömålssystemet som, innebär att en 
omfattande organisation krävs för en lyckad implementering. I de flesta fall in-
nefattar stora styrsystem många nivåer. Det är i dessa organisationer troligt att ju 
större avstånd det är mellan beslutsfattare och de som ska genomföra implemen-
teringsarbetet, desto större risk att det uppstår transformering av och otydlighet 
kring den ursprungliga policyn. De förändringar och barriärer för genomförandet 
som uppstår ses ofta som informationsproblem, påpekar Lundquist, vilket kan 
bero på att de som ska genomföra implementeringsarbetet har missförstått in-
formationen kring styrningen. Det kan dock i lika hög grad, fortsätter Lundquist, 
handla om att de som ska genomföra arbetet varken vill eller kan omsätta beslu-
ten i praktiken. 
      Numera kan utformningen av politik även ses som ett nätverk av aktörer som 
tar större eller mindre del i formulerings- och implementeringsprocessen, skriver 
Sannerstedt (2001). Det innebär att de deltagande aktörer har en roll i processen 
som representanter för en organisation eller som andra intressenter, men kan 
även representera den statliga, kommunala eller privata sektorn. De olika aktö-
rerna kan ha både gemensamma och divergerande intressen, vilket innebär att 
agerandet i nätverk innefattar förhandlingsprocesser med både konfliktlösning 
och problemlösande som centrala inslag. Nätverken kan även utgöras av infor-
mella kontakter och kommunikation, och kan beskrivas som dynamiska och för-
änderliga. Fördelningen av auktoritet och ansvar kan vara oklar och regleras 
delvis genom förhandlingar mellan aktörerna. Politikerna kan bara till en be-
gränsad del fastställa en formell organisation, exempelvis genom att utse arbets-
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grupper eller reglera samrådsförfarande och remissutskick. Hur nätverk påverkar 
implementeringen av politiska beslut är svårt att avgöra, menar Sannerstedt. 
Nätverken, ibland kallade implementeringsstrukturer, kan vara svårstyrda men 
kan även betraktas som effektiva problemlösare vid implementering av beslut 
som omfattar en mångfald av olika intressen. 
      Efter en läsning av litteratur kring implementering och målstyrning som teori 
och modell har jag sammanställt en lista med förutsättningar för en framgångs-
rik implementerings- och målstyrningsprocess (Lafferty 2004, Lundqvist 2004b, 
Rombach 1991, McConkey 1979). Listan kan ses som en beskrivning av vad 
som krävs för att beslut och målsättningar, men även genomförande, ska vara 
rationella (jfr Edvardsson och Hansson 2005). Sammanställningen kan läsas som 
en beskrivning av olika steg i implementeringsarbetet. 
 

• Politiker formulerar övergripande mål som innefattar de slutliga resultat 
som ska uppnås med stöd av befintlig kunskap på området och med beak-
tande av politiska prioriteringar. Målen ska vara specifika och tydliga 
samt ha politisk och legal uppbackning. 

• Implementeringsprocessen sker sedan genom att olika delar av organisa-
tionen bryter ned de övergripande målen till delmål, skapar åtgärdspro-
gram och definierar prioriteringar på den egna nivån samt sätter en tids-
ram för uppfyllandet av målet. Målen ska vara definierade så att de är 
möjliga att mäta. 

• Mål på olika nivåer ska vara kopplade till varandra och institutionalisera-
de med en tydlig struktur för olika aktörers delaktighet och ansvar för 
måluppfyllelse. Varje nivå i implementeringskedjan ska i enlighet med 
den ideala modellen självständigt kunna välja vilka medel och metoder 
som anses vara de mest passande och effektiva, dock inom ramen för be-
fintlig budget och lagstiftning. 

• Berörda aktörer ska sedan engageras i implementeringsprocessen, för att 
skapa en kommunikation och därmed en acceptans av uppsatta mål, prio-
riteringar och valda metoder. Aktörer på alla nivåer ska få en kontinuerlig 
återkoppling för att därigenom skapa möjligheter till justering av metoder 
och prioriteringar.  

• Uppföljningssystem ska inrättas för att möjliggöra en kontroll av utveck-
lingen mot uppställda mål och delmål, och i vissa fall för att kontinuerligt 
mäta och utvärdera resultat i förhållande till kostnadseffektivitet. 

•  Informationen ska sedan återföras till politiska beslutsfattare såväl som 
till berörda aktörer på olika nivåer, vilka ansvarar för implementeringen 
av mål och delmål, för att därigenom skapa en återkoppling av resultaten 
av processen. 

 
Med ovan beskrivna cykliska process som bas kan sedan ansvariga inom mål-
styrningssystemet göra nödvändiga förändringar och anpassningar av mål, re-
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surstilldelning och metoder för den fortsatta besluts- och implementeringspro-
cessen.  
 

2.2.2 Uppföljning och utvärdering i målstyrnings- och implementerings-
processen 

 
En avgörande del i en ideal målstyrningsprocess är uppföljning och utvärdering 
av målen, vilken syftar till att kontrollera och analysera hur väl arbetet löper. 
Till mål- och resultatstyrningen kopplas således ett kontroll- och uppföljnings-
system för mätning, uppföljning och utvärdering. Systemet är avsett att ge feed-
back till ansvariga på olika nivåer vilka sedan förväntas justera medel och åtgär-
der för att förbättra utförande och resultat. ”Att utvärdera är att blicka tillbaka i 
syfte att förbättra manövreringen framåt” skriver Vedung (1998:18). Utvärde-
ring blir med detta sätt att beskriva det hela en metod att utifrån en granskning 
och kontroll av genomförda insatser få möjlighet att bedöma effektivitet och 
grad av närmande av måluppfyllelse. Om insatserna inte gett de förväntade re-
sultaten ger utvärderingen möjlighet till kommunikation av brister och därmed 
möjlighet till korrigering av de politiska besluten, vilket i sin tur förbättrar förut-
sättningarna att styra mot de uppställda målen. Utvärderingen av det målstyrda 
arbetet innefattar alltså både en kontrollfunktion och en styrfunktion. Kontroll-
funktionen kan sägas handla om att ge möjligheter för det politiska systemet att 
kontrollera genomförandet av politiska program. Utvärderingen kan ge argu-
ment och skäl för den förda politiken vilket gör att den kan skapa legitimitet för 
beslut som måste genomdrivas. Utvärdering kan också syfta till att skapa och 
säkra kunskap i enlighet med ett idealt målrationellt tänkande. Kunskapen ska-
par en god bas för politiska beslut, vilka sin tur ska styra insatser som ska leda 
till måluppfyllelse. Sett till miljömålsarbetet handlar det i ett systemteoretiskt 
perspektiv om att det vetenskapliga systemet förväntas producera information 
om miljötillståndet, vilket sedan ska kommuniceras och ge politiker i första 
hand, men även andra aktörer i samhället, en god grund för bedömning tillstån-
det i miljön (Lundahl & Öquist, 2002:16, Parson 1995). 
      I vissa sammanhang kan uppföljning och utvärdering beskrivas som separata 
processer, men det är dock i mångt och mycket svårt att hålla isär vad som är 
uppföljning och vad som är utvärdering eftersom processerna hänger samman 
(Stevrin 1991). Regeringen skriver i sin andra miljömålsproposition att uppfölj-
ning och utvärdering är begrepp som används med ”något olika innebörd”. Upp-
följningen av miljömålen beskrivs som en process som visar om ett mål har nåtts 
eller ej och utvärderingen ska förklara det uppnådda, eller ej uppnådda, resulta-
tet (Prop. 2000/01:130: 230). Uppföljningen kan utifrån regeringens definition 
beskrivas som redovisande eller deskriptiv medan utvärdering även är förkla-
rande.  
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En systematisk och noggrann bedömningsverksamhet förväntas alltså ge infor-
mation och kunskapsunderlag till grund för politiskt beslutsfattande. Uppfölj-
ning och utvärdering kan därmed ses som en process där ökad kunskap och 
kommunikation ger möjlighet till förändring inom system likaväl som omfor-
mande av beslut och målformuleringar. Om processen fungerar väl kan den även 
bidra till att synliggöra och kommunicera mönster och samband som vid en för-
sta anblick inte är tydliga (Lundahl och Öquist 2002, Stevrin 1991). När det 
gäller miljömålsarbetet, som är i fokus för denna studie, kan uppföljnings- och 
utvärderingsprocessen förväntas påvisa vad politiskt formulerade miljökvali-
tetsmål i praktiken har lett till i fråga om förbättrad miljökvalité. 
      Vad gäller uppföljning och utvärdering av implementeringsprocessens resul-
tat ger Lundquist (1987) förslag till fyra frågor som kan ställas kring en utvärde-
ring: 

- Vad ska mätas, och vad ska det relateras till? 
- Vem mäter och hur ska mätningarna genomföras? 
- Vem tolkar sedan mätresultaten, och i vems intresse? 
- Vad blir resultaten av mätningarna? 
 

Lundquist menar att det knappast är meningsfullt att mäta resultat om det inte 
finns ett förutbestämt önskvärt tillstånd att jämföra med. Resultaten ska relatera 
till de slutmål som prioriteras av exempelvis politiker, kommunicerade via pro-
positioner i fallet med miljömålsarbetet. I miljömålsarbetet är frågan om vem 
som mäter och utvärderar miljömålsarbetets resultat en fråga som har olika di-
mensioner. Utvärderingar har genomförts rörande olika aspekter. Främst tänker 
vi nog på utvärdering av miljömålsarbetet i form av de rapporter som produceras 
inom miljöadministrationen, DeFacto och de fördjupade utvärderingarna som 
presenteras vart fjärde år. Det förekommer dock flera utvärderingar som relate-
rar till miljömålsarbetet, exempelvis i form av Riksrevisionens utvärderingar av 
miljömålsadministrationen i sig (Riksrevisionen 2005) och analyser av hur mil-
jömålsrådets rapporter mottas och används (Salino och Faugert 2004). Frågan 
om tolkningen av resultaten, menar Lundquist, kan påverkas av att politiker och 
byråkrater har ett intresse av att beskriva den drivna politiken som framgångsrik. 
När det gäller miljömålsarbetet kommer det politiska systemets tolkningar av 
miljömålsarbetets framgångar och svårigheter till uttryck i de tre miljömålspro-
positionerna. 
 

2.3 Systemanalys 
 
Jag har i mitt arbete valt att studera det svenska miljömålsarbetet utifrån ett sy-
stemteoretiskt perspektiv. Ett system kan beskrivas som ett utsnitt av verklighe-
ten, med utvalda komponenter och samband. En fördel med ett systemteoretiskt 
angreppssätt är att vi kan studera samhället som en mångfald av relationer och 
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funktioner, som vi sedan kan beskriva i termer av sammanhang och mönster. 
Beskrivningen av ett system är, måste vi hålla i minnet, dock alltid just en be-
skrivning eller ett utsnitt. En systembeskrivning är aldrig ”verkligheten” (Ingel-
stam 2002, Lundahl och Öquist 2002, Funtowicz et al. 1999). I denna studie är 
fokus främst riktat mot miljömålsadministrationen som ett kommunikationssy-
stem. I detta övergripande kommunikationssystem finns subsystem i form av 
olika myndigheter som tilldelats ansvar för implementeringen av de nationella 
miljökvalitetsmålen, centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Även 
om man kan hävda att allt hänger samman ser jag det som en analytisk nödvän-
dighet att avgränsa delar av komplexa system för att studera dem närmare och se 
vad som är specifikt just för dessa delar, eller subsystem, i förhållande till an-
gränsande system. I en systemanalytisk ansats måste man urskilja de studerade 
systemen från deras omvärld, dvs. det måste finnas en systemgräns. System är 
sällan helt avskilda från omvärlden, dvs. slutna, utan är i många fall öppna i den 
bemärkelsen att de får energi eller livskraft från sin omvärld och är därmed be-
roende av densamma. När det gäller sociala system, som vi återkommer till, är 
växelspelet mellan system och omvärld grundläggande för överlevnad och in-
formation och observationer om vad som händer i omvärlden kan liknas vid sy-
stemens näring (Ingelstam 2002, Jönhill 1997, Luhmann 1995). Genom att stu-
dera ett system i dess omvärld kan jag skapa en bild av ett komplext område 
som miljöfrågors hantering i allmänhet och miljömålsarbetet i synnerhet. Åter-
igen kan vi dock hålla i minnet att det alltid är fråga om en abstrakt systembe-
skrivning eller avgränsning, och ”verkligheten” kan alltid definieras och beskri-
vas på andra sätt. Det är också viktigt att notera att jag är en observatör som be-
finner mig i ett system som kan definieras som det vetenskapliga systemet vilket 
gör att jag är begränsad till de koder, teorier och metoder som detta systems 
kommunikation innefattar. Observationer är en viktig aspekt när det gäller studi-
er av sociala system och jag kommer att utveckla dessa tankegångar i de avsnitt 
som följer. 
 

2.4 Kommunikation och sociala system 
 
Vad en beskrivning av kommunikation och sociala system ska ta som sin ut-
gångspunkt är ingen självklarhet då det finns många aspekter och därmed en 
omfattande litteratur inom detta område. Även om jag till stor del utgår från 
Niklas Luhmanns teorier innebär detta stora valmöjligheter då Luhmann var en 
synnerligen produktiv skribent. Jag har i denna studie utgått från i första hand 
Social systems (1995) som kan beskrivas som Luhmanns grundläggande arbete 
när det gäller hans teorier om kommunikativa sociala system samt hans bok 
Ecological Communication (1989). Dessutom har jag som grund för analyserna i 
denna studie läst artiklar och utskrifter av föreläsningar som Niklas Luhmann 
hållit. Det har med åren även publicerats flera böcker och artiklar som tar av-
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stamp i Niklas Luhmanns teorier vilka varit värdefulla för den teoretiska ramen i 
min studie. 
      Att utgå från systemteori som del av en studie medför vissa analytiska val. 
Jag utgår från en systembeskrivning som grundas i en beskrivning av system i 
förhållande till dess omvärld, i linje med Luhmanns riktlinjer kring studier av 
sociala system (Luhmann 1995). I studier av sociala system måste vi utgå från 
differentieringen mellan system och omvärld eller enklare uttryckt: vi måste be-
stämma vad som särskiljer och avgränsar systemen från dess omvärld. När grän-
serna mellan system och omvärld är definierade kan vi tala om form, en form 
som har två sidor (Luhmann 2006). Kommunikation sker alltid inom ett system 
vilket är operativt slutet i sig själv. Sociala system skapar sig själva genom 
kommunikation, dvs. de skapar sina egna strukturer och sina egna kommunika-
tiva operationer. Sociala system observerar sin omvärld och är på så sätt öppna, 
men den kommunikations som sker i systemen är beroende av den systemspeci-
fika kommunikationslogiken. Detta leder till att sociala system kan sägas skapa 
sina egna upplevelser av sig själva och omvärlden (Åkerstrøm Andersen 2003b).  
      I teorin om sociala system drivs tesen att system är självreferentiella vilket 
innebär att systemen bara kan observeras gentemot omvärlden utifrån dess själv-
referens, dvs. genom observationer av hur systemens distinktioner kommunice-
ras, oavsett om det gäller enskilda kommunikationstillfällen eller systemspecifi-
ka operationer. För att detta ska bli möjligt måste alltså systemen upprätthålla en 
beskrivning av sig själva, dvs. de måste använda skillnaden mellan sig själv och 
omvärlden inom systemet för sin orientering och som en princip för att generera 
information (Luhmann 1995). Sociala system observerar alltså sig själva i för-
hållande till sin omvärld genom självreferens eller externreferens. ”Att observe-
ra betyder att särskilja och beteckna” (Jönhill 1997). Ett exempel på kommuni-
kation kring självreferens är budgetering i en organisation i motsats till en kart-
läggning av utsläpp som genomförs av en miljöförvaltning. Det senare är ett ex-
empel på kommunikation kring extern referens (Åkerstrøm Andersen 2003b). 
 

2.4.1 Samhället och sociala system 
 
Niklas Luhmanns teori om kommunikativa sociala system är en utveckling och 
syntes av olika vetenskapliga teorier som kommunikationsteori, informationsve-
tenskap, biologi och systemteori (Seidl 2005, Jönhill 1996, Luhmann 1995). 
Luhmann menar att kommunikation är en social företeelse och att kommunika-
tion bara sker inom sociala system. Luhmann skiljer mellan tre olika typer av 
sociala system: samhällssystem, (ansikte-mot-ansikte-) interaktioner samt orga-
nisationer. Han lämnar öppet för introduktionen av andra system, exempelvis 
grupper. Jämförande analyser av system måste alltid utgå från samma nivå. Vi 
kan alltså tänka oss en hierarkisk struktur som utgår från generella antaganden 
om system med förankring i ”General Systems Theory”, dvs. att alla system har 
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vissa gemensamma nämnare oavsett vilken typ av system vi observerar. På den 
andra nivån kan vi differentiera olika typer av system beroende på dess specifika 
egenskaper. Det är först på denna andra nivå som operativa analyser kan ta 
form.  
       En typ av system på den andra nivån är alltså sociala system, som i sin tur 
kan specificeras på en tredje nivå utifrån vilken typ av socialt system vi studerar. 
Denna hierarkiska differentiering kan sedan fortsätta med exempelvis olika 
samhällssystem och olika organisationssystem, vilket jag kommer att beskriva 
utförligare senare. Kan man som forskare föreställa sig denna hierarkiska struk-
tur kan man också tydliggöra sina observationer och beskriva vilka nivåer man 
utgår från i sin studie (Luhmann 1995). Jag utgår i denna studie främst från nivå 
tre då miljömålsadministrationen kan definieras som en organisation utifrån ett 
socialt systemteoretiskt perspektiv2. 
      I studien kommer jag att använda begreppet kommunikation både med den 
innebörd som Luhmann ger det och med den gängse innebörd som det har i den 
dokumentation och litteratur som beskriver miljömålsarbetet och de teoretiska 
utgångspunkterna för målstyrning, implementeringsprocesser och miljömålsar-
betet. 
 
Figur 2.1: System och analysnivåer 
 
1.       system 

 
 
 
2. maskiner organismer  sociala system      psykiska system 
 
 
 
3.   interaktioner   organisationer   samhällssystem 
 
 
Källa: Luhmann (1995), Jönhill (1996) 
 
 

2.4.2 Samhällets differentiering i funktionssystem  
 
Det moderna samhällets utveckling har skapat en ökad funktionell differentie-
ring vilket har lett till en ökad komplexitet. Genom en ökad differentiering inom 
existerande system skapas större möjligheter att möta nya krav från en alltmer 
komplex omvärld. Utvecklingen av subsystem i ett försök att skapa en reduktion 

                                                 
2 Jag kommer i avhandlingen att benämna teorin om kommunikativa sociala system som social systemteori, 
vilket är min egen definition eller översättning av engelskan social system theory. 
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av komplexitet har dock, enligt min mening, också skapat barriärer för kommu-
nikation, då subsystemen har begränsad kapacitet att uppfatta eller kommunicera 
stimulans som inte har med den specifika funktionen att göra. Vad en kommuni-
kation resulterar i är alltid avhängigt förståelsen och förståelsen är systemspeci-
fik och relaterar alltid till systemens självreferens och självreproduktion, därav 
definitionen att system kan betraktas som autopoietiska eller självreproduceran-
de. Funktionssystem kan alltså inte beskrivas som adaptiva, då de inte kan an-
passa sig av sig själva till en förändrad omvärld. En förutsättning för autopioesis 
är alltså en kognitiv öppenhet, dvs. att systemen har en förmåga att ”ta upp” in-
formation i form av signaler, eller irritationer från omvärlden, och bearbeta dem 
inom det slutna operativa systemet. På detta sätt kan alltså information från om-
världen skapa kommunikation och en process av kunskapsbildande inom de en-
skilda systemen (Seidl 2005, Jönhill 1997, Luhmann 1995). 
      Som jämförelse eller historisk tillbakablick kan vi relatera till andra sam-
hällsformer än det moderna med dess uppdelning i funktionssystem. En alterna-
tiv struktur utgörs av samhällssystem som är i indelade i segment med likvärdiga 
subsystem som exempelvis byar eller stammar. Ytterligare en samhällsform är 
det stratifierade samhället med en uppdelning eller struktur bestående av ojämli-
ka nivåer. Karaktäriserande för en samhällsdifferentiering är ”dominerande lik-
heter” i differentiering vid en given tidpunkt. Formen av differentiering kan där-
igenom beskrivas som den enhetlighet som präglar de system som särskiljer dem 
från andra system (Åkerstrøm Andersen 2003a:154). 
 
Tabell 2.1: Samhällets utveckling mot en funktionell differentiering  
 
 
Segmental differentie-
ring 
 

 
Liknande subsystem som stammar, 
byar och familjer 

       
         ●       ●       ●        ● 
               ●     ●       ● 

 
Stratifierad differentie-
ring 

 
Differentiering i ojämlika nivåer 
baserade på en skillnad mellan topp 
och botten 

          ______________ 
          ______________ 
          ______________ 
 
 

 
Funktionell differenti-
ering 

 
Differentiering i liknande subsystem 
som skiljer sig från varandra med 
avseende på sin funktion i samhället 

     

 
Källa: Åkerstrøm Andersen (2003a:154) 
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I förmoderna samhällen utgick världsåskådningen från mytiska eller religiösa 
synsätt. Vad som hände i samhället kunde förklaras med referens till Gud. I och 
med utvecklingen mot det moderna samhället förändrades kraven på förklar-
ingsmodeller. Det var inte längre religionen som dominerade utan nu skulle 
samhället förklaras och mening skapas utifrån upplysta och vetenskapliga grun-
der. Ett kännetecken för det moderna samhället är dess självreferens och reflek-
tion över dess egna handlingar och dess konsekvenser (Jönhill 1996). 

 

2.4.3 Funktionssystem och koder 
 
Vårt moderna samhälle är uppdelat i flera funktionssystem, vilket innebär att 
varje enskilt system har sin speciella funktion i samhället. Begreppet funktionell 
differentiering beskriver bildandet av system inom existerande system. System 
blir funktionellt differentierade om dess identitet utgörs av ett fullgörande av en 
funktion som är till gagn för ett övergripande system i sin helhet. Luhmann 
(1995) menar att utvecklingen av funktionell differentiering är en betydande fak-
tor i utvecklingen av det moderna samhället. 
      De samhälleliga funktionssystemen är i princip öppna för alla, de är endast 
slutna i relation till funktion. Det ekonomiska systemet är slutet kring ekono-
miska frågor, det politiska kring politiska frågor etc. (Åkerstrøm Andersen 
2003b). Mening är det mest basala mediet som grund för all kommunikation. 
Språket kondenserar mening utifrån alla de tecken som finns tillgängliga för 
kommunikation. Distributionsmedier som skrift, radio, television och Internet 
ger möjligheter att kommunicera med många grupper vilka kan ses som ospeci-
ficerade deltagare i kommunikationen. Symboliska generella medier däremot är 
relaterade till funktionssystemen och har utvecklats parallellt med dem, och är 
grundläggande för den binära kodningen, dvs. koder som utgår från två värden. 
All kommunikation i funktionssystem sker genom dessa binära koder och det 
kan poängteras att det aldrig finns ett tredje värde (Åkerstrøm Andersen 2003a). 
      Funktionssystem uppdelning och koder tenderar dock alltmer att sammanflä-
tas. Det ekonomiska systemets kommunikation påverkas av politiska beslut och 
styrmedel men även det juridiska systemets lagar och regleringar. I fråga om 
produktutveckling påverkas det ekonomiska systemet av vetenskaplig forskning 
och teknikutveckling. Samtidigt infiltrerar den ekonomiska koden andra funk-
tionssystem som det politiska, ett exempel är den upphandling i kommuner som 
blivit en del av den politiska förvaltningen. Oberoende av denna infiltration och 
överskridande av gränser är det dock alltid betalning eller inte betalning som är 
den grundläggande koden för det ekonomiska systemet med pengar som medi-
um för kommunikationen. Affärer och betalning följer på varandra i en obruten 
process i det ekonomiska funktionssystemet, skulle processen störas blir det frå-
ga om en ekonomisk kris (Jönhill 1996). Det kan dock återigen poängteras att 
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systemen är slutna kring sina egna funktioner, kommunikation mellan systemen 
är inte möjlig. Det som kan ske är att systemen observerar varandra och kan där-
igenom påverkas av och låna in varandras kommunikationskoder, men det är 
alltid systemspecifikt hur informationen förstås och kommuniceras vidare 
(Åkerstrøm Andersen 2003a).  
      Varje kommunikation sker inom en systemspecifik form. Form är enligt 
Luhmann fasta kondenserade element som avgör möjligheterna för en fortsatt 
kommunikation inom systemen medan symboliska generella medier är löst 
kopplade element (Åkerstrøm Andersen 2003a). Om vi tänker på pengar som ett 
medium för ekonomiska transaktioner är pengarna i sig inte viktiga utan de blir 
avgörande i förhållande till det ekonomiska systemets form. Med det menar jag 
att det inte spelar någon roll vilken typ av valuta eller sedel vi använder för att 
det ska handla om ekonomiska tranaktioner och på det sättet är pengar i sig löst 
kopplade till systemen. Vi kan i stort tala om fyra medier för kommunikation: 
mening, språk, distributionsmedier och de generella symboliska medierna.  
 
Tabell 2.2:Exempel på samhälleliga funktionssystem och dess koder 
 
 
Funktionssystem 
 

 
Binär kod 

 
Symboliska medier 

 
Politiskt system 
 

 
Makt/inte makt 

 
Makt 

 
Ekonomiskt system 
 
 

 
Betalning/inte betalning 

 
Pengar 

 
Juridiskt system 
 

 
Lagligt/olagligt 

 
Lagar 

 
Vetenskapligt system 
 

 
Sant/falskt 

 
Kunskap 

 
Utbildningssystem 
 

 
Valid kunskap/inte valid 
kunskap 

 
Barn/Elever/Studenter 

 
Källa: Fritt efter Luhmann (1989), Lidskog et al. ( 1996), Åkerstrøm Andersen (2003b )  
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2.4.4 Observationer och distinktioner 
 
Observationer kan enligt teorin om sociala system var av första eller andra ord-
ningen. Skillnaden mellan dessa typer av observationer är att observationer av 
andra ordningen alltid innebär att en observatör observerar ett system i dess om-
värld. Systemet betecknas och beskrivs medan omvärlden är det som systemet 
inte är. Skulle en observatör bara se systemet och inte dess relation till omvärl-
den skulle det vara en observation av första ordningen. Om en observatör skulle 
fundera över villkoren för observationer av andra ordningen kan vi tala om re-
flektion. Innefattar observationen en temporal aspekt betecknar Luhmann det 
som reflexivitet (Jönhill 1996, Luhmann 1995).  
      En utgångspunkt i Luhmanns teori är att sociala system är självreferentiella 
system, det vill säga att systemen har sin egen specifika kommunikationslogik 
som återkopplar till systemens form och struktur. Denna självreferens upprätt-
hålls genom att systemen kan skapa och upprätthålla en beskrivning av sig själva 
som vägleder kommunikationen och bearbetningen av observationer. Systemen 
kan urskilja skillnaden mellan det egna systemet och dess omvärld. System tol-
kar och kommunicerar utifrån vägledande skillnader (eng. guiding difference) 
vilka är nödvändiga för systemens form och överlevnad.  
      Utan en omvärld att relatera till kan systemen inte utvecklas och fortleva. 
System är alltid beroende av omvärlden för att få information som näring för sin 
självreproduktion. Om systemens form kan definieras utifrån differentiering mot 
omvärlden så kan systemens struktur beskrivas som momentana operationer el-
ler kommunikation som återupprepas, dvs. en systemtypisk process. För att alla 
tillfälliga yttranden, ord och gester ska kunna skapa en struktur krävs att det att 
någon minns dem eller att de blir nedskrivna för att kunna relateras till i ett läng-
re tidsperspektiv då kommunikativa händelser i sig själva inte bevaras (Luh-
mann 2005) Vi kan som observatörer av andra ordningen studera hur system är 
differentierade från sin omvärld och vilka strukturer som är systemspecifika 
(Åkerstrøm Andersen 2003a, Jönhill 1997, Luhmann 1995). 
      Ovanstående innebär att jag som forskare observerar och analyserar det em-
piriska materialet utifrån vad Luhmann betecknar som andra ordningens obser-
vationer. Jag utgår från ett system och relaterar det till dess omvärld. Med detta 
perspektiv kan observationen sägas vara poly-kontextuell. Det är ett system som 
observeras men som andra ordningens observatör finns en möjlighet att se sy-
stemet i en omvärld av flera system. I en analys som innefattar den vägledande 
skillnaden system/omvärld är det viktig att vara konsekvent skriver Åkerstrøm 
Andersen (2003a). Vi tar hela tiden i beaktande att systemet definierar sig själv i 
förhållande till en omvärld. Det är viktigt att hålla i minnet att i en studie är det 
observatörens och inte det observerade systemet som kan hållas som ansvarig 
för de avgränsningar och relationer som analyseras. 
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2.4.5 Autopoietiska system och dess omvärld 
 
Sociala system är självreproducerande, eller autopoietiska i en Luhmannsk ter-
minologi, vilket innebär att de kontinuerligt återskapas genom sina egna nätverk 
av kommunikativa element (Seidl och Becker 2006, Luhmann 1995). Systemen 
är helt beroende av en differentiering för att kunna upprätthålla sin existens. De 
nödvändiga gränserna innebär dock inte att det inte finns en koppling mellan 
olika system. Sociala system har en strukturell koppling genom språket. I kom-
munikation och skapande av autopoietiska system är språket en förutsättning, 
även om språket i sig inte bildar ett system. I systemen ger språket uttryck för de 
binära koder som är grundläggande för dess autopoiesis. För allt som sägs finns 
en positiv och en negativ version (Jönhill, 1997, Luhmann 1995). Om systemet 
värderar kommunikationen som positiv eller negativ kan inte tillskrivas omvärl-
den utan är en helt igenom systemspecifik process, vilken vägleder och styr den 
fortsatta kommunikationen i systemen. Kommunikationen sker alltså som en 
rekursiv, återkommande och återkopplande, process där systemen kommunice-
rar med utgångspunkt från sina systemspecifika distinktioner eller binära koder. 
Denna process kan inte tillskrivas ett medvetet val av systemen eller en väg att 
nå ett mål utan är snarast en grundförutsättning för fortsatt existens (Luhmann 
1995). 
      Ett exempel, som jag själv anser, kan vara till hjälp när det gäller att förklara 
begreppet autopoietiskt system är att vi tänker på psykiska system. I enlighet 
med Luhmann kan vi se det psykiska systemet som autopoietiskt genom att före-
ställa oss hur vi fungerar som tänkande varelser. Våra psykiska system reprodu-
cerar sig genom tankar, dvs. tankarna reproducerar sig inom ett system av tankar 
oberoende av vad de ”innehåller”. Genom att vi tänker och bearbetar våra tankar 
inom det system som är vårt reproduceras vårt psykiska system. Våra psykiska 
system är operativt stängda, dvs. inga tankar kan komma in i systemet från om-
världen. En tanke från en person kan alltså inte överföras till en annan person, 
lika lite kan en tanke producerad i någons psykiska system ges inträde till om-
världen, om den inte kommuniceras. Visserligen influeras vi av störningar, eller 
irritationer, från omvärlden, men vilken stimuli som fungerar som en ”trigger” 
för vårt eget tänkande beror på de speciella tankemönster och tolkningsscheman 
vi redan har (Seidl och Becker 2006, Luhmann 1995). 
 

2.4.6 Meningsskapande  
 
Vid studier med inriktning mot sociala system är mening ett ofrånkomligt be-
grepp att behandla. I likhet med de psykiska systemen definierar Luhmann de 
sociala systemen som system vilka reproducerar sig själva operationellt genom 
att skapa mening. ”Mening är en bestämd strategi av selektivt beteende under 
betingelse av hög komplexitet” (Luhmann i Jönhill 1996:157). Mening definieras 
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av Luhmann som en differens mellan det aktuella och det möjliga/potentiella. En 
momentan kommunikation (eller för det psykiska systemet: tanke) relateras till 
annan möjlig kommunikation. Luhmann urskiljer tre dimensioner av mening: 
faktadimensionen, som bestämmer referenser som ”det här” och inte” något an-
nat”. Den temporala dimensionen av mening avskiljer ett före och ett efter. Den 
sociala dimensionen refererar till differentieringen mellan alter och ego, mellan 
olika sociala perspektiv. I varje meningsfull händelse kan de tre dimensionerna 
bara aktualiseras i kombination (Seidl 2005, Luhmann 1995). Vid varje tillfälle 
som något uppmärksammas, i medvetande eller kommunikation, kan det defini-
eras som det aktuella. Det aktuella sätts dock alltid i relation till en horisont av 
olika tolkningsmöjligheter. Mening förenar det aktuella med det möjliga, det kan 
aldrig vara det ena eller andra. 
 

2.4.7 Kontingens 
 
Ett centralt begrepp i Luhmanns teori är kontingens, vilket kan förklaras som 
valmöjligheter i en kommunikationssituation. Begreppet kontingens kan sägas 
innefatta det som är givet i förhållande till allt annat som är möjligt, och det be-
tecknar föremålen i en horisont av möjligheter. Kontingens betecknar alltså inte 
det som är möjligt, utan det som skulle kunna vara möjligt på annat sätt. ”Allt 
som varken är omöjligt eller nödvändigt är kontingent” (Jönhill 1996). 
      Kommunikationen i dagens moderna samhälle är präglad av ett spektrum av 
valmöjligheter, till skillnad från tidigare samhällsformer där kommunikationen 
styrdes mer av traditioner och religiösa normer. I äldre samhällsformer fanns 
färre valmöjligheter vilket innebär att det rådde en lägre grad av kontingens än i 
vårt moderna samhälle där det inte är mycket som kan betraktas som säkert (jfr 
Jönhill 1996). Ulrich Beck (1996) har exempelvis, med inspiration av Wassily 
Kandinsky, beskrivit skillnden mellan 1800-talet och 1900-talet i termer av ”an-
tingen-eller” och ”både-och”. Beck skriver 
 

Då: åtskillnad, specialisering, strävan efter entydighet, världens förutsägbarhet. 
Nu: jämsides, mångfald, ovisshet,[…] syntes och ambivalens (Beck 1996:11). 

 
Det moderna samhället kan alltså sägas inrymma ett stort mått av kontingens.  
      I en kommunikationssituation föreligger alltid det som Luhmann (1995) de-
finierar som dubbel kontingens, det vill säga att två parter i en kommunikation 
alltid ställs inför situationer av tolkning av vad ”den andre” menar och vad som 
ska väljas ut som påföljande svar, dvs. valmöjligheter för kommande kommun-
kation. Det som tolkas och skapar mening skulle ha kunnat tolkas på andra sätt. 
Detta faktum är en orsak till att det kan uppstå barriärer i en kommunikationssi-
tuation, då alternativen för tolkning och fortsatt kommunikation i princip aldrig 
är givna. 

 35



2.4.8 Kommunikationssystem och språk 
 
En viktig utgångspunkt för teorin om kommunikativa sociala system är Ferdi-
nand de Saussures tes att språket inte är något givet utan ett sätt att differentiera 
mellan ord och det som orden betecknar. Språk fungerar eftersom det kan tyd-
liggöra skillnader mellan olika observationer (Luhmann 2006). Enligt de Saus-
sure är det viktigt att sätta det vi betecknar i relation till det vi inte betecknar. 
Tecken tolkas i förhållande till andra tecken som de kunde vara men inte är dvs. 
ett tecken, exempelvis kvinna, bestäms av hur det skiljer sig från andra tecken 
som man, flicka etc. Det betecknade är sålunda konstruerat och bestäms av den 
kultur vi tillhör och en del i ett lingvistiskt eller semiotiskt system som används 
för kommunikation (Fiske 1990). Uttryckt i systemteoretiska termer blir det en 
fråga om systemspecifika tolkningar som relateras till de tolkningsmönster som 
utgör systemens struktur (Luhmann 2006). Det är utifrån detta synsätt viktigt att 
ha i minnet att när exempelvis information överskrider systemgränserna är tolk-
ningen och kommunikationen beroende av de skillnader och förutsättningar som 
råder i andra system. Det finns alltså inga garantier för att information tolkas på 
ett enhetligt sätt i olika sociala system, snarare tvärtom (Luhmann 1995). Luh-
mann definierar semantik som särskilda strukturer vilka kopplar kommunikation 
till kommunikation genom att erbjuda former av mening som kommunikations-
systemen behandlar som värda att bevara (Åkerstrøm Andersen 2003a). 

 

2.4.9 Begrepp 
 
Begrepp kan enligt Luhmann beskrivas som en form av kondenserad mening, 
det vill säga att begrepp innefattar mer än en mening i en semantisk betydelse, 
vilket även förklaras i Kosellecks begreppshistoria (jfr Koselleck 2004, 
Åkerstrøm Andersen 2003a, Jordheim 2003). I samhället har vi genom tiderna 
skapat begrepp som inte kan betraktas som systemspecifika. Det kan handla om 
begrepp som utveckling, tillväxt och det för denna avhandling centrala begrep-
pet hållbar utveckling. Kondenserad mening innebär att en mångfald av mening 
är samlad i en form vilken sedan är tillgänglig för vilken kommunikation som 
helst (Åkerstrøm Andersen 2003a). Jordheim (2003) skriver: 
 

I den mån begrepp kan sägas både förmedla tidigare erfarenheter och föregripa 
nya, kännetecknas de av en temporal struktur, en tidsaxel, där skillnaden går mel-
lan det förflutna, nutiden och framtiden. Begreppen berättar både om det som har 
varit och om det som ska komma. I spänningsfältet mellan dessa poler framträder 
nutidens politiska och historiska handlingsmöjligheter (Jordheim 2003:154) 

 
En skillnad mellan ord och begrepp är att ord kan få en entydig tolkning till 
skillnad från begrepp, som för att kunna definieras som ett begrepp, måste förbli 
mångtydigt. Begrepp är på detta sätt, enligt Koselleck, ett koncentrat av olika 
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betydelseinnehåll. ”Begrepp kan vara klara men måste förbli mångtydiga” 
(Jordheim 2003:168). Det är också viktigt att en förväntan eller förhoppning, 
eller för all del en oro, kan tolkas in i begreppet (Jordheim 2003).  
 

2.4.10 Information, kommunikation och förståelse 
 
För att tydliggöra grunderna till Luhmanns teori om kommunikation i sociala 
system kan vi utgå från en traditionell modell för kommunikation eller informa-
tionsöverföring som kan betraktas som linjär eller mer metaforiskt uttryckt som 
en kanal (Berge 1997, Fiske 1990). Denna kommunikationsmodell beskriver 
språkets funktion som en kanal eller ett verktyg med syfte att överföra ett med-
delande från en sändare till en mottagare, vilken överensstämmer med den mo-
dell Shannon och Weaver utvecklade (1949). Tanken, eller idén, i denna linjära 
kommunikationsmodell är att sändaren vill uppnå en effekt hos mottagaren. Det 
krävs dock att mottagaren uppfattar sändarens intention för att processen ska bli 
fullföljd. Till skillnad från den ovan beskrivna kommunikationsmodellen utgår 
Luhmanns kommunikationsteori inte från att kommunikationen kan studeras 
utifrån en sändares intention utan endast utifrån kommunikation kring förståel-
sen. Förståelsen kan observeras när kommunikationen har skett och leder till 
fortsatt kommunikation (Luhmann 1995).   
      Luhmann definierar kommunikation som bestående av en kombination av tre 
komponenter: 
 

- Information definieras som ett val bland flera olika möjligheter. 
Något skiljs ut som det som ska kommuniceras i förhållande till allt 
annat som skulle vara möjligt att kommunicera.  

 
- Yttrandet innefattar kommunikationens form och orsak, hur och 

varför något blir sagt. 
 
- Slutligen förståelse förklaras som distinktionen mellan information 

och yttrande. För att en kommunikation ska få mening måste in-
formationen skiljas från yttrande, dvs. vad som sägs måste skiljas 
från hur och varför det sägs. Mening i en kommunikation är alltså 
beroende av den skillnad som uppstår i senare kommunikation.  

 
Kommunikation kan således definieras som en syntes av ovanstående kompo-
nenter. Kommunikation uppstår när information som yttrats blivit förstådd, dvs. 
att kommunikationen fortsätter kring ett gemensamt tema (Luhmann 2006, 
1995). Kommunikation uppstår när någon förstår (eller för all del missförstår) en 
annan tillräckligt mycket för att en fortsatt kommunikation ska komma till stånd. 
Språk i sig självt kan inte åstadkomma detta, grundläggande är att det finns nå-
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gon som kan nås och som är kapabel att höra eller läsa (Luhmann 2006). Till de 
tre kommunikationskomponenterna kopplas en fjärde avgränsning, eller val, 
nämligen acceptans eller förkastande av kommunikationen. Kommunikation 
inom sociala system är enligt Luhmann alltid kodad utifrån en binär kod med en 
positiv eller negativ tolkning i den meningsskapande processen, vilket innebär 
att information kan bli förstådd eller missförstådd likaväl som accepterad eller 
avvisad (Luhmann 1995). Enligt Luhmann handlar kommunikation inte om en 
oproblematisk informationsöverföring. Kommunikation handlar om att skapa 
mening och meningsskapande är kontextbundet. Varje steg i kommunikations-
processen måste passera trösklar vilket gör att en lyckad kommunikation i mångt 
och mycket framstår som osannolik. Vi kan ju fundera över svårigheterna ge-
nom att relatera till oss själva i form av psykiska system. Inget mänskligt med-
vetande kan kommunicera med ett annat utom via en språklig akt som innefattar 
formulering och tolkning av två autonoma system. Det är inte svårt att föreställa 
sig de trösklar eller barriärer som uppstår när någon ska sätta ord på sina tankar 
som sedan kommuniceras och därefter ska skapa mening hos någon annan 
(Luhmann 1995).  
 

2.4.11 Person och interpenetration 
 
Luhmann beskriver människor som sammansatta av olika system exempelvis 
biologiskt, neurologiskt och psykiskt. Luhmann betecknar människan inom so-
ciala system som personer, det betyder att i en kommunikation är det två perso-
ner som interagerar utifrån en social systemteoretisk terminologi. De sociala sy-
stemen kan inte existera utan personer som kommunicerar (Jönhill 1996, Luh-
mann 1995). 
      Psykiska system, som är det mänskliga system som närmast kopplar till 
kommunikativa system, kan beskrivas som vårt mänskliga medvetande vilket 
reproduceras genom tankar. De psykiska systemen är strukturellt kopplade till 
de kommunikativa systemen genom språket (Jönhill 1996, Luhmann 1995). Men 
till skillnad från traditionella humanistiska traditioner involveras inte människor 
i de sociala systemen utan betraktas som system i de sociala systemens omvärld. 
På samma sätt är de sociala systemen en omvärld för medvetandet. Det betyder 
dock inte att människor har en mindre viktig roll i samhället än tidigare (Luh-
mann 1995).    
       För att beskriva hur omgivande system kan bidra till kommunikationen i de 
sociala systemen använder Luhmann begreppet interpenetration. Interpenetra-
tion karaktäriserar inte en generell relation mellan system och dess omvärld utan 
beskriver en intersystemrelation mellan ett system och ett annat vilka utgör om-
värld för varandra. Systemen i omvärlden bidrar vid interpenetration till ett sy-
stems form och kommunikation. Penetration innebär att ett system gör sin sy-
stemspecifika komplexitet och vad som kan kallas tolkningsschema tillgängligt 
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för ett annat systems konstruktion. Vid interpenetration sker en ömsesidig intro-
ducering av systemkomplexitet och möjligheter till observationer av skillnader. 
Genom att observera andra system och hur dess kommunikation skiljer sig från 
den egna uppstår möjligheter att modifiera det egna tolkningsschemat i förhål-
lande till förändringar i omvärlden (Luhmann 1995). Som jag tolkar det skapar 
interpenetration en möjlighet till utbyte av erfarenheter och metoder att hantera 
olika typer av frågor och beslutssituationer.  
      Interpenetration grundas på kommunikation utgående från psykiska system. 
Personer behövs för att skapa yttranden och förståelse och ofta för att konstruera 
fakta som kan kommuniceras som information. En följd av detta är att sociala 
system som involverar en mångfald av komplexa psykiska system är i mindre 
behov av struktur. De kan hantera ökad instabilitet och snabbare strukturella för-
ändringar skriver Luhmann (1995). Jag tolkar det som att system som har bered-
skap att ta in och bearbeta information får en större möjlighet att omforma sig 
efter nya krav från omvärlden. Till detta bidrar då personer med sina psykiska 
system och sin kompetens som kommunikatörer vilka kan skapa förståelse och 
fortsatt kommunikation inom systemen.  
      Interpenetration kan som jag ser det kopplas till vad som i många samman-
hang behandlas som deliberativa praktiker. Genom att aktörer samlas och disku-
terar en fråga skapas möjlighet till gemensamma och legitima lösningar (jfr 
Chambers 2003). I ett socialt systemteoretiskt perspektiv fokuseras i första hand 
på förståelsen och inte på intention, som i många andra kommunikationsteore-
tiska inriktningar. Förståelse förutsätter, enligt Luhmann, inte acceptans eller 
konsensus vilket är viktigt att notera. En kommunikation kan vara förstådd och 
men för den skull måste inte ett accepterande ha uppstått. På denna punkt skiljer 
sig Luhmanns teorier exempelvis från deliberativ teori vilken i mångt och 
mycket utgår från den tyske sociologen Habermas teorier, en annan inflytelserik 
kommunikationsteoretiker. Habermas teori om kommunikativa handlingar utgår 
från att kommunikativa handlingar i en ideal kommunikationssituation kan leda 
till gemensam förståelse och genom detta ett en konsensus som legitimerar be-
slut (jfr Chambers 2003). Mycket förenklat skulle jag vilja definiera skillnaden 
som en kommunikation utgående från systemlogik i Luhmanns teori, till skillnad 
från Habermas kommunikativa rationalitet. I motsats till många sociala teorier 
väljer Luhmann dessutom inte personer (handlande subjekt) eller handlingar 
som det grundläggande elementet för sina analyser utan kommunikation eller 
kommunikativa händelser. Detta då vi enligt Luhmann endast kan observera 
kommunikation, inte personers avsikter eller intentioner bakom kommunikatio-
nen, i kommunikativa studier. ”Det sociala kan inte helt och hållet reduceras till 
individuell medvetenhet” (Luhmann 1995:438, egen översättning). 
 
 
 

 39



2.4.12 Miljöfrågor och resonans 
 
Miljöproblem kommuniceras ofta, som jag beskrivit i kapitel 1, när någon upp-
lever förändringar i miljön som störande. När miljömässiga förändringar visar 
sig vara problematiska måste samhället på något sätt koppla sina egna föreha-
vanden till de observationer som görs. Som jag ser det innefattar problematiken 
flera aspekter. Till att börja med krävs kunskap om orsak och verkan, vad i vårt 
samhälle är det som orsakar miljöproblem? Om vi sedan antar att samhället har 
möjlighet att förändras för att hantera dessa problem återstår ändå frågan om hur 
denna förändring ska komma till stånd. Frågan innefattar delvis vad den här av-
handlingen handlar om, då miljömålen kan ses som ett sätt att söka hantera mil-
jöfrågor genom att sätta upp mål för att styra samhället mot en önskvärd miljö-
kvalitet. 
      En nyckelfråga, menar Luhmann (1989), är hur samhället som ett operativt 
slutet system strukturerar sin kapacitet för att hantera information om det biolo-
giska systemet, dvs. en del av sin omvärld. Hur kan miljöproblem uppmärk-
sammas och skapa kommunikation i ett samhälle som är differentierat och där 
kommunikationen är beroende av olika funktionssystem och endast kan reagera 
på händelser genom dessa, frågar sig Luhmann. Ett socialt system kan aldrig 
kommunicera med sin omvärld eller vice versa. Omvärlden kan dock göra sig 
påmind genom ”irritationer” av de sociala systemen och därigenom skapa kom-
munikation. För att ”irritationen” ska innebära en ”trigger” för kommunikatorn 
måste den skapa vad Luhmann definierar som resonans. Med denna term avser 
han att irritationen från omvärlden måste kunna kommuniceras utifrån de binära 
koder som är systemspecifika. Genom att systemen kan ta upp signaler och in-
formation från omvärlden kan de betecknas som öppna kognitivt sett (Luhmann 
1995). 
      Med utgångspunkt från ovanstående resonemang om kommunikativa system 
kan vi säga att de nationella miljökvalitetsmålen är politiska beslut som till-
kommit efter en kommunikation i samhället kring miljöfrågor, det politiska sy-
stemets omvärld, vilken skapat resonans i det politiska systemet. Miljökvali-
tetsmålen kan ses som ett uttryck för en externreferens, dvs. det politiska syste-
mets beskrivning och urskiljande av den ekologiska omvärlden. Beslutet om att 
anta miljökvalitetsmålen vilar på en proposition där regeringen föreslår en styr-
modell som innebär en mål- och resultatstyrning. Man har därmed valt en strate-
gi för sin strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling men även en organi-
sation för att realisera beslutet. Som jag skrivit tidigare blir organisationen ett 
val som politiker gör när ett nytt politiskt beslut ska sättas i verket (Rothstein 
2001). Efter denna genomgång av system och kommunikation följer ett avsnitt 
med en fördjupning kring teoretiska perspektiv på organisation och förvaltning. 
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2.5 Miljömålsadministration, förvaltning och organisation 
 
Utformandet av miljömålen och miljömålsadministrationen har som jag tolkat 
de politiska intentionerna huvudsakligen två funktioner: 
 

- att leda till en ekologiskt hållbar utveckling och 
- att organisera miljöarbetet på ett sätt så att en ekologiskt hållbar ut-

veckling ges bästa möjliga förutsättningar.  
 
Med det menar jag att miljömålen i sig är en vision om den kvalitet den svenska 
miljön ska ha och att styrningen genom miljömålssystemet kan ses som en tek-
nik, eller modell, för att nå den önskade miljökvaliteten.   
      Som jag tidigare visat (Fig. 2.1) utgör organisationer ett av de tre sociala sy-
stem som Luhmann definierat. Funktionella system är öppna socialt, dvs. att 
vem som helst kan delta i kommunikationen, men slutna avseende funktion. Or-
ganisationer å sin sida är slutna socialt men öppna funktionellt. Organisationer 
styrs av koden medlem/inte medlem. För att vara medlem i exempelvis en myn-
dighet krävs en anställning (Åkerstrøm Andersen 2003b). 
      I denna studie använder jag begreppen miljömålsadministration och organi-
sation som beskrivning av den politiska förvaltningen av miljömålen. Organisa-
tion kan definieras på olika sätt men i många fall avses en social enhet som är 
sammansatt för att uppnå gemensamma mål. Genom en samordnad verksamhet 
kan en organisationsstruktur skapas vilket sedan vägleder organisationen i dess 
relationer, både internt och externt. Avgörande för om en grupp är en organisa-
tion är alltså förekomsten av gemensamma mål och att det finns procedurer och 
riktlinjer utarbetade för att samordna gruppens ansträngningar för att nå målen 
(Miller 2006, Jacobsen och Thorsvik 2002, Stevrin 1991). I organisationer är 
kommunikation en grundläggande aspekt, som Jacobsen och Thorsvik (2002) 
uttrycker det: 

 

Kommunikation är en av grundprocesserna i varje organisation och fungerar som 
det kitt som håller den samman. Utan en tillfredsställande kommunikation är det 
svårt att tänka sig att andra organisatoriska processer – till exempel att fatta beslut, 
skapa kulturer, skapa motivation eller åstadkomma organisatoriskt lärande – ska 
fungera tillfredsställande Jacobsen och Thorsvik (2002:339). 

 
Miller (2006) skriver att om vi ska studera organisationskommunikation är det 
viktigt att studera processer i organisationer i förhållande till processernas kon-
text. Förvaltningar, som exempelvis miljömålsadministrationen, kan definieras 
som organisationer skapade för att implementera politiska beslut (Rothstein 
2001). Det är viktigt att ha detta i åtanke eftersom en förvaltningsorganisation 
har annorlunda uppgifter än exempelvis en företagsorganisation med vinstdri-
vande syfte. Organisationsteoretisk litteratur utgår i många fall från den senare 
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formen av organisation men det utesluter inte att delar av teorierna är applicer-
bara även på myndigheterna i miljömålsadministrationen. 
 

2.5.1 Organisationers kommunikation genom beslut 
 
Det som är speciellt för en organisation är dess kommunikation genom beslut 
eller avgöranden. Värt att notera är dock att det i en organisation förkommer 
kommunikation som inte är kopplad till beslut. Det förkommer naturligtvis små-
prat kollegor emellan på väg mellan möten eller i fikarummet etc., det är inte 
den kommunikationen som är i fokus i denna studie. Beslut i en Luhmannsk 
mening är en kommunikation som inte bara innefattar en ”valbar” information 
utan även alternativ, exempelvis A istället för B. Beslut kan alltså ses som 
”transformering av kontingens”, dvs. när väl ett beslut är taget är inte alternati-
ven föremål för kommunikation längre (Luhmann 2005:37). Beslut är som sagt 
inte den enda kommunikation som sker i organisationer, men är den kommuni-
kation som upprätthåller organisationers autopoesis (Knudsen 2005). Varje or-
ganisation skapar sina gränser utifrån de beslut som berör organisationen och 
dess medlemmar. Organisationer styrs genom någon form av program som be-
handlar vilka ämnen och frågor som kan kommuniceras eller tas beslut om. I 
organisationer koordineras även handlingar exempelvis i form av uppgifter och 
personal (Åkerstrøm Andersen 2003b). Jag återkommer till organisationers pro-
gram senare. 
      Varje beslut är en produkt av förgående beslut och ligger till grund för påföl-
jande beslut. Luhmann beskriver processen med beslut som följer på varandra 
genom definitionen absorption av osäkerhet (uncertainty absorption). Det inne-
bär att när en slutledning är gjord utifrån en grund av varierad information är det 
fortsättningsvis denna slutledning som ligger till grund för beslut som fortsatt 
kommuniceras. Informationen som ursprungligen bestod av olika alternativ 
kommuniceras inte längre och den osäkerhet som fanns innan beslutet togs har 
därmed absorberats (Seidl 2005:40-41). 
      System är ett centralt begrepp i definitionen av organisationer och med sy-
stembegreppet avses att organisationen i en mening är avskild från omvärlden, 
samtidigt som organisationen är beroende av omvärlden i form av resurser. Till 
exempel måste information alltid inhämtas och bearbetas för att sedan i form av 
resultat återförs till omvärlden (Jacobsen och Thorsvik 2002:14). Med organisa-
toriska system avses som regel system som har till uppgift att utföra en viss 
uppgift eller nå ett visst uppsatt mål. Sett i detta perspektiv är miljömålsadmi-
nistrationen en organisation med uppgift att implementera de svenska nationella 
miljökvalitetsmålen. När det gäller miljömålen är de i sig ett beslut om införan-
det av ett system bestående av 16 olika mål som sedan ska omsättas i praktiken 
med start i den organisation, miljömålsadministrationen, vilket riksdag och re-
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gering också tagit beslut om genom antagandet av miljömålspropositionerna där 
en beskrivning av organisationen kommuniceras.  
 

2.5.2 Beslutspremisser 
 
Organisationer är utformade på det sätt som någon bedömt vara ett effektivt sätt 
att lösa en uppgift på. I fallet med miljömålsadministrationen har regeringen i 
sin andra miljömålsproposition angett hur miljömålsarbetet ska organiseras. Hur 
ansvar och uppgifter fördelas mellan olika avdelningar inom organisationen 
brukar definieras som dess formella struktur eller i ett systemteoretiskt perspek-
tiv som program och premisser (Knudsen 2005, Luhmann 2003, Jacobsen och 
Thorsvik 2002). Kommunikationen i en organisation begränsas av vad Luhmann 
definierar som beslutspremisser i organisationen. I ett Luhmannskt perspektiv 
blir beslutspremisser en väg att skapa gränser för det egna beslutsfattandet, en 
väg för organisationer att hantera dess egen kontingens (Knudsen 2005, Luh-
mann 2003). Det finns tre typer av beslutspremisser: Program, kommunika-
tionskanaler och personal (Seidl 2005). Program sätter ramar för beslutsfattandet 
i organisationer och benämns ofta planer, men ett program kan även handla om 
placeringen av olika organisationsfunktioner, ansvarsfördelning etc. När det 
gäller målprogram kan den stora källan till osäkerhet sägas ligga i huruvida tag-
na beslut verkligen leder till uppfyllande av målet (Seidl 2005).  
      När det gäller den andra typen av beslutspremisser, personal, omfattas den 
av exempelvis rekrytering av olika personer till organisationen. Personalfrågor 
kan påverka beslut exempelvis när det gäller tillsättande av chefer. Beroende 
vem som tillsätts kan i viss mån olika beslut tänkas fattas. Detta ska dock inte 
tolkas som att organisationer när det gäller personal som beslutspremiss styrs av 
personers intentioner, om vi tänker oss att organisationer är auotopoietiska sy-
stem. Olika personer kan dock skapa olika grad av ”störning” i organisationen, 
hur den fortgående kommunikationen i organisationen ser ut är dock snarast 
styrd av den traditionella organisationsstrukturen (Seidl 2005).  
      Den tredje och sista typen av beslutspremisser, kommunikationskanaler, be-
nämns av Luhmann som ”organisationen av organisationen.” Kommunika-
tionskanaler är en speciell typ av beslutspremisser då de sätter ramar för vem 
som kan kommunicera med vem, och om vad (Seidl 2005:43). Vanligtvis kan 
inte alla kommunicera med varandra på samman gång utan kommunikationen 
begränsas till vissa kanaler. En klassisk organisationsmodell för kommunikation 
och beslut är den hierarkiska modellen där kommunikationen främst sker verti-
kalt. Beslut på en nivå kommuniceras till nästa nivå, och till nästa etc. Det före-
kommer dock många olika modeller av kommunikationskanaler exempelvis 
platta organisationer (Seidl 2005). Miller (2006) beskriver kommunikationska-
naler som möjliggör ett flöde av kommunikation. Information kan kommunice-
ras via interaktioner, texter eller genom telefonkontakter och datorer. Vanligast 
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är dock information via text i de flesta organisationer. I miljömålsadministratio-
nen är kommunikationsvägar och ansvarsfördelning angiven i den andra miljö-
målspropositionen (vilket jag återkommer till i kapitel 4).  
      De tre typerna av beslutspremisser som beskrivits ovan koordineras genom 
vad Luhmann definierar som positioner, vilket i sin tur definieras som noder. 
Varje position verkställer ett särskilt program, har en särskilt tillsatt person och 
är placerad någonstans i det kommunikativa nätverket. Positioner koordinerar 
beslutspremisser på två sätt: dels genom koordination av konkreta beslut, dels 
genom att påverka efterföljande beslut. Nya beslut kan bara tas om de kan integ-
reras i den befintliga positionsstrukturen eller nya positioner kan skapas för att 
verkställa dem (Seidl 2005). 
 

2.5.3 Deparadoxifiering  
 
I enlighet med von Foerster menar Luhmann att vi endast kan ta beslut där de 
givna alternativen är likvärdiga. Om inte denna osäkerhet, eller kontingens, 
kring beslutet finns är det fråga om något som är antingen nödvändigt eller 
omöjligt. I dessa fall finns inget behov av beslut eller ställningstagande (Seidl 
2005, Luhmann 1995). För att undvika osäkerhet kring vilket av alternativen 
som ska beslutas, vilket kan leda till en paralysering, menar Luhmann att be-
slutsparadoxen som uppstår måste deparadoxifieras (eng. de-pardoxification el-
ler de-paradoxization). En paradox i en Luhmannsk mening kan i sig inte lösas 
utan snarare förflyttas, vilket i sig inte innebär att paradoxen försvinner utan 
bara har blivit flyttad utom synhåll. Detta kan ske då beslut skjuts på framtiden 
eller hänskjuts till andra aktörer eller nivåer inom en organisation (Seidl 2005). 
Deparadoxifiering är organisationernas väg att hantera den inneboende konting-
ensen i beslut likaväl som för att försäkra sig om att kommunikationen inte 
blockeras, detta för att upprätthålla den autopoietiska reproduktionen. En följd 
av den kontingens som organisationer ständigt ställs inför, är att de försöker ta 
alltfler beslut, vilka sedan kan leda till påföljande beslut. För att försäkra sig om 
att redan tagna beslut följs tas nya beslut osv. (Knudsen 2005). 
 

2.5.4 Organisationer och funktionssystem 
 
Tjänstemännen som ska administrera och omsätta miljömålsarbetet i praktiken 
ser jag som ingående i en organisation kopplad till det politiska systemet. Det är 
dock inte den binära koden makt/inte makt som styr förvaltningsorganisationen 
utan de riktlinjer och beslut som utgår från den politiska styrningen, dvs. reger-
ing och departement. Organisationer kan definieras som ett socialt system som 
är kopplat från samhällets differentiering. Generellt sett sammanfaller aldrig en 
organisations avgränsning med ett funktionssystems avgränsning (Jönhill 1997). 
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Noteras bör att tjänstemännen i sig kan vara delar av olika system parallellt. Mil-
jömålsadministrationen är en del av miljöförvaltningen, vilken i sin tur är en del 
av ett differentierat förvaltningssystem som är präglad av en uppdelning i olika 
myndigheter och avdelningar inom desamma. Som jag kommer att beskriva i 
kommande kapitel har tjänstemännen i miljömålsadministrationen även ansvar 
för andra områden i miljöförvaltningen och ingår på så sätt inte enbart i miljö-
målsadministrationen som organisation. Som personer kan de dessutom vara 
delar av andra organisationer och system genom exempelvis ideella uppdrag, 
med det är miljömålsadministrationen som är i fokus i denna studie. Den politis-
ka förvaltningsorganisationen kan alltså sägas agera, eller operera, under infly-
tande av samhällets funktionssystem. Det är dock viktigt att poängtera att orga-
nisationer aldrig helt innefattas av samhällets olika system som det juridiska, 
ekonomiska eller politiska. Organisationer får en specifik funktion i samhället 
då de kan möjliggöra en hantering och kommunikation av systemövergripande 
frågor, som exempelvis miljöfrågor (Jönhill 1997). I likhet med andra områden 
där forskare, administratörer och politiker möts med målet att hantera miljöfrå-
gor kan miljömålsarbetet bli en arena för skapande av gemensam förståelse med 
målsättningen att lösa miljöproblematiken, en möjlig arena för interpenetration 
mellan olika organisationer. Nya organisationsmodeller som exempelvis miljö-
målsadministrationen ersätter inte redan existerande organisationer, utan blir 
ytterligare en beslutsinstans som behandlar och tar beslut kring nya eller sam-
ordnade frågeområden. Resultatet blir i många fall en offentlig organisation i allt 
högre grad präglad av utökad komplexitet, kännetecknad av en mångfald av 
självreferentiella organisationer (Knudsen 2005). 
 

2.5.5 Implementeing 
 
I studier av implementeringsprocesser, menar Sannerstedt (2001), att man kan 
anlägga två perspektiv: top-down och bottom-up. Perspektiven skiljer sig såtill-
vida att i ett uppifrån-perspektiv utgår studien från ett centralt beslut, exempelvis 
en lag. Studierna riktas sedan in på en styrningskedja som beskriver hur beslutet 
omsätts i praktiken med kommunikation och åtgärder i olika led. I ett nedifrån-
perspektiv är utgångspunkten den situation som uppstår när avnämare ska om-
sätta beslut i praktiken. Här kan vi studera orsaker till att beslut eventuellt inte 
genomförs enligt de centrala intentionerna eller att verksamheter bedrivs på ett 
särskilt sätt. I min studie om de nationella miljökvalitetsmålen har jag inte valt 
ett renodlat perspektiv. Visst studerar jag hur ett centralt beslut, de svenska na-
tionella miljökvalitetsmålen, omsätts genom målstyrning med dess olika led, 
men parallellt med studierna av målstyrningsprocessen avser jag att studera 
kommunikativa ramar och villkor för det praktiska genomförandet, vilket kan 
ses som en ingång med ett nedifrån-perspektiv.  
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      Jag har valt att studera hur miljömålsarbetets implementeringsprocess be-
skrivs av tjänstemännen i miljömålsadministrationen. Med den inriktningen har 
jag i enlighet med andra studier av offentlig administration skilt ut ”tillämpare” 
från ”auktorativa beslutsfattare” och ställt tillämpare i form av aktörer i förvalt-
ningen i fokus för min studie (Vedung 1998:24). Miljömålen kan ses som ett 
inflöde till förvaltningssfären från dess omgivning i form av beslut från riksdag 
och regering. Jag har valt att inte använda begreppet tillämpare utan miljömåls-
administrationen som samlande benämning på deltagarna i fokusgrupperna, 
även om de enligt ovanstående kan betraktas som tillämpare. Rothstein (2001:8) 
menar att det finns ”två fundamentala skillnader mellan det representativa och 
det byråkratiska systemets aktörer”. Skillnaden ligger i att politiker är valda ak-
törer och därmed kan röstas in och även röstas bort. Politikers maktutövning kan 
därmed ses som legitim. Om en tjänsteman ska tillsättas är det grundat på hur 
olika meriter värderas, och grundat i om arbetet inte sköts tillfredsställande kan 
rättsliga prövningar eller att ansvariga politiker agerar göra att en tjänsteman 
avsätts. I de moderna organisationerna är personerna, enligt Luhmann, löst 
kopplade till organisationen (Jönhill 1997). Vi kan här återkoppla Luhmanns 
teorier om sociala system och konstatera att det politiska systemet kommunice-
rar utifrån en logik och kod som utgår från innehav av makt eller inte. En tjäns-
teman är å sin sida anställd efter beslut i en organisation och är därmed inte di-
rekt en del av det politiska systemets logik även om förvaltningens uppgifter är 
att omsätta de politiska besluten i handling.  
      Miljömålspropositionerna är en av utgångspunkterna för min studie och jag 
ser dessa dokument som en betydande del av mitt analysmaterial. Som jag be-
skrivit tidigare vill jag alltså söka identifiera eventuella barriärer och trögheter i 
kommunikationen kring de svenska nationella miljömålen utifrån ovanstående 
teoretiska ramar. Denna avhandling är inte skriven med utgångspunkt i ett ve-
tenskapligt fält, jag väver in flera vetenskapliga teorier i min analys. Grunden 
för mitt arbete är som jag redogjort för i mina frågeställningar är att identifiera 
kommunikativa barriärer i miljömålarbetet och de kan inte, enligt min mening, 
belysas utifrån ett vetenskapligt perspektiv. För att använda en vanlig formule-
ring kan jag säga att miljöfrågors hantering är ett komplext område, det är enligt 
min och många andras mening viktigt att söka belysa detta område utifrån olika 
teoretiska perspektiv (jfr Harré et al. 1999). I en studie som denna är det inte 
meningsfullt att helt och hållet skilja på teori och metod, men en uppdelning i 
olika avsnitt kan hjälpa till att tydliggöra hur jag gått tillväga i mitt arbete. Jag 
kommer nu att redovisa mina metodologiska överväganden och de metoder jag 
använt för att samla in datamaterial och vidare i min analys av det empiriska ma-
terialet.  
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2.6 Metod och analys 
 
När en studie påbörjas måste vi fråga oss vad som kan förklaras eller förutsägas 
om det studerade området. Här kan vi också ställa oss frågan vad är värdefullt 
att veta? En andra fråga som jag ofta stött på är om de vetenskapliga resultaten 
är ”användbara”, dvs. på vilket sätt kan någon ha nytta av studiens resultat ex-
empelvis i sin yrkesroll. Här vill jag referera till Silverman (2001) som menar att 
samhällsstudier, om inte annat, kan erbjuda deltagare i studien och berörda per-
soner nya perspektiv på deras problem.   
      Som forskare och observatör av samhället intar jag en utanförposition som 
möjliggör studier, analys och reflektion gällande samhället och dess system. Min 
utgångspunkt är inte renodlat systemteoretisk utan som jag inledningsvis i detta 
beskrivit tvärvetenskaplig. För att ändå kort kommentera min syn på den roll jag 
har i denna studie, ur ett socialt systemteoretiskt perspektiv, definierar jag mig 
som en observatör av andra ordningen. Jag ingår i det vetenskapliga funktions-
systemet och är därmed styrd av de strukturer och former av kommunikation 
som är en del av detta systems logik. För att genomföra en vetenskaplig studie 
krävs inte bara teorier utan även en metod. I rapporteringen av en studie, i detta 
fall en avhandling, måste även de metodval jag gjort redovisas och det är detta 
som är i fokus för beskrivningen som följer.  
      Likaväl som teorier inte kan göra anspråk på sanningen kan inte metoder 
vara de garanterat bästa, bara mer eller mindre användbara, det föreligger ett 
stort mått av kontingens. Silverman (2005) skriver att utöver att definiera om 
studien är kvalitativ eller kvantitativ eller med inslag av bådadera måste vi ändå 
beakta två frågeställningar. Den första behandlar vilka metoder tanker vi oss att 
använda (ex. intervjuer, fokusgrupper, observationer, texter, ljud- eller videoin-
spelning) och den andra på vilket sätt dessa metoder relevanta för vårt forsk-
ningsproblem? 
      Oavsett mål och syfte med forskningsprocessen måste vi kontinuerligt, enligt 
Silverman (2005), fråga oss vilken data vi behöver och vilka metoder som be-
hövs för att analysera de data vi samlat in. Design av kvalitativa studier, menar 
Richards (2005), är som bäst när den inte är allt för rigid eller statisk. Under 
forskningsprocessens gång både kan och bör design och metod övervägas och 
revideras. Med detta menas inte att börja om från början, utan snarare att stän-
digt fundera över vad som gjorts och varför, in en ständig process där inhämtan-
de av nya lärdomar ständigt skapar en dynamisk process av överväganden om 
syfte, frågeställningar och behov av ny data, som är nödvändig för att besvara 
frågorna.  
      I forskningsprocessen har jag kontinuerligt studerat olika kommunikations-
teorier för att söka en teoretisk bas för min studie. Parallellt med detta har jag 
läst politisk dokumentation kring miljömålen för att undersöka hur den politiska 
intentionen med miljömålsarbetet beskrivs och uttrycks. Genom att relatera den 
politiska dokumentationen till de erfarenheter tjänstemännen gett uttryck för när 
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det gäller den administrativa praktiken tänker jag mig att jag kan skapa en bild 
av hur intentionerna omsätts i handling, förstås och leder till fortsatt kommuni-
kation. 
 
Figur 2.3: Studiens tre utgångspunkter 
 
                     Politisk 
               intention/ retorik 
 
 
 
         

 
 
  Administrativ     Vetenskaplig  

                                  praktik          teori   
 
      För att få en bas för erfarenheter kring den administrativa praktiken har jag i 
denna studie bjudit in tjänstemän inom miljömålsadministrationen till fokus-
gruppsintervjuer. Jag kommer här att beskriva metoden närmare och hur jag ser 
på dess fördelar och relevans för en studie som min. 
 

2.6.1 Fokusgruppsintervjuer 
 

If you want to know how people understand their world and their life, why not 
talk with them (Kvale 1996:1)? 

 
Kanske är det när det gäller fokusgrupper riktigare att uttrycka ovanstående 
som: Vill du veta hur människor ser på en fråga, varför inte låta dem tala med 
varandra?  
      En metod för att genomföra dessa samtal mellan människor är att samla fo-
kusgrupper. Som jag ser det ger fokusgruppsintervjuer en bred bas för komman-
de analyser när det gäller kommunikationsaspekter. Att samla personer med 
samma erfarenhetsbakgrund i en grupp som, så fritt som möjligt, diskuterar 
kring ett givet frågeområde har flera fördelar. Jag som forskare får ett brett un-
derlag av erfarenheter från personer som är involverade i miljömålsarbetet. I 
gruppen kan ett samspel ske som i sig ger ett bredare informationsunderlag kring 
frågorna genom de dialoger som uppstår. Istället för att ställa frågor till enskilda 
personer kan jag få ett mer nyanserat analysmaterial. Genom att inte styra delta-
garna alltför mycket genom egna frågor och alltför intensiv introduktion av nya 
teman skapas möjligheter för deltagarna själva att introducera egna frågor och 
temaområden. Jag kan på detta sätt få en bild deltagarnas erfarenheter när de till-
sammans, och tämligen fritt, diskuterar ett givet område.   
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      Vad är då en fokusgrupp? Först och främst är fokusgrupper en kvalitativ un-
dersökningsmetod som innefattar guidade gruppintervjuer. Genom att samla fo-
kusgrupper ges en möjlighet att få en stor förståelse för erfarenheter och tankar 
hos en utvald grupp (Morgan 1999). Det som skiljer fokusgrupper från mer tra-
ditionella gruppintervjuer är att i en fokusgrupp får deltagarna att utrymme att 
prata med varandra istället för att svara på frågor i tur och ordning. Genom en 
gemensam introduktion i form av en text eller en muntlig presentation av något 
slag får deltagarna en gemensam grund att utgå från i diskussionen (Barbour och 
Kitzinger 1999). Som utgångspunkt fick deltagarna i min studie inför diskussio-
nerna en beskrivning av vårt projekt och syftet med fokusgrupperna skriftligt. 
Innan fokusgruppsintervjuerna startade fick deltagarna även en muntlig intro-
duktion, med i huvudsak samma innehåll som den skriftliga informationen. Frå-
geområdena introducerades genom den muntliga introduktionen.  
      I arbetet med fokusgrupper är det centralt att lyssna och vara öppen inför vad 
människor har att delge. Fokusgruppsdeltagaren å sin sida får förhoppningsvis ut 
något positivt genom diskussionen om ett intresseområde och har även fått feed-
back från andra i samma situation (Kreuger and Casey 2000). Att lyssna och lära 
av deltagarna i fokusgruppen är en viktig del iför mig som forskare genom hela 
intervjuprocessen, för att sedan ha ett rikt textmaterial som systematiskt bearbe-
tas i analysarbetet. Att vara moderator i en fokusgrupp är ingen passiv process, 
det är jag som ledare för fokusgruppsintervjun som bestämmer frågorna men det 
finns en vinst i att inte vara för styrande. Alla grupper har sin egen dynamik och 
det är viktigt att ta tillvara gruppens/deltagarnas prioriteringar för att få veta vad 
som anses betydelsefullt (Morgan, 1999) 

2.6.2 Gruppsammansättning 
 
Man utgår från två olika kategorier när det gäller sammansättning av fokusgrup-
per, dels särskiljande egenskaper och dels det som förenar. I en undersökning 
baserad på fokusgruppsintervjuer är intentionen att få information om åsikter 
och erfarenheter kring ett område där det förmodligen finns en stor variation hos 
deltagarna, likaväl som det är viktigt att grupperna har något som förenar dem 
(Jonsson 2005, Wibeck 2000). I min studie har de inbjudna tjänstemännen det 
gemensamt att de alla arbetar inom myndigheter med ansvar för miljömålsarbe-
tet. Särskiljande är att tjänstemännen kommer från olika kommuner, länsstyrel-
ser och myndigheter. Tjänstemännen som deltog i fokusgruppsintervjuerna är 
tillfrågade att medverka i studien i sin roll som centrala aktörer i miljömålsad-
ministrationen, det är som tjänstemän i statliga myndigheter de deltar i studien 
vilket säkert har betydelse för det empiriska materialet och den analys jag gör. 
Jag informerade om att det inte var enskilda personers synpunkter som stod i 
centrum utan tjänstemännens erfarenheter utifrån sitt arbete med de svenska mil-
jökvalitetsmålen. 
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2.6.3 Rekrytering 
 
Den inledande fokusgruppsstudien avgränsades till representanter för de olika 
verksamhetsområdena inom miljömålsadministrationen; kommuner, länsstyrel-
ser och ansvariga myndigheter samt landshövdingar och kommunpolitiker. När 
det gäller miljömålsansvariga myndigheter inbjöds tjänstemän med särskilt mil-
jömålsansvar från dessa myndigheter. På kommunnivå valdes kommuner som 
kommit igång med sitt miljömålsarbete. En målsättning var att få kommuner 
med olika storlek och geografiska förhållanden. För att identifiera dessa kom-
muner gjordes en inventering via flera kommuners hemsidor efter detta skicka-
des via mail ut inbjudan till de personer som vi identifierade som involverade i 
miljömålsarbetet. Alla länsstyrelser i landet inbjöds att delta i fokusgrupper vil-
ket resulterade i två grupper, en i den norra och en i den södra delen av landet. 
Kontakter togs i inledningsskedet via e-post, i några fall togs i ett andra skede 
även telefonkontakt. 
       Inför den andra fokusgruppsomgången skickade jag ut en förfrågan till den 
grupp som arbetar med uppföljning på regional nivå, den så kallade ”RUS-
gruppen” (RUS står för regionalt uppföljningssystem). När det gällde urvalet av 
kommuner tittade jag på Kommunförbundets lista över referenskommuner. Jag 
eftersträvade en geografisk spridning för ett rikare erfarenhetsunderlag till dis-
kussionerna. Dock visade det sig att det var svårt att samla en kommungrupp 
med stor geografisk spridning varför den andra gruppen med kommuntjänste-
män representerar södra Sverige. Till gruppen med tjänstemän från centrala 
myndigheter var min intention att samla deltagare från olika myndigheter för att 
få en större bredd på underlaget till min analys.  
 

2.6.4 Frågeområden 
 
Syftet med de inledande fokusgrupperna var att identifiera hinder för kommuni-
kation i miljömålsarbetet och att få en överblick av de erfarenheter som finns 
representerade på olika plan i miljömålsadministrationen. En genomgång av ti-
digare studier och litteratur om målstyrning i allmänhet och miljömålsarbetet i 
synnerhet ledde slutligen fram till fyra frågeområden:  
 

- Hur fungerar kommunikationen mellan administrativa nivåer, i all-
mänhet och rörande uppföljningsarbetet? 

- Hur fungerar målstyrning i praktiken? 
- Vad kan och bör mätas i uppföljningen? 
- Vilka möjligheter finns för feedback mellan olika aktörer? 

 
Dessa temaområden användes som en bas för diskussionerna i de olika fokus-
gruppsintervjuerna. Frågeområdena användes som en guide och som ett stöd un-
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der diskussionens gång så att inte grupperna gled iväg från de områden diskus-
sionerna var tänkta att kretsa kring. Det visade sig dock att alla grupper, om än i 
olika utsträckning, behandlade frågeområdena, vilket ledde till att jag intog en 
tillbakadragen roll under diskussionerna.  
     I den andra omgången av fokusgruppsintervjuer låg fokus på en kartläggning 
av urvalsprocessen gällande indikatorer för mätning av måluppfyllelse, identifie-
ring av hur och av vem naturtillståndet tolkas och hur kommunikationen av den-
na information sker från mätning till information i ett uppföljningssystem.  
 

2.6.5 Fokusgrupperna i denna studie 
 
Under perioden 2004-02-24 – 2004-10-20 var jag moderator för sju fokusgrup-
per bestående av representanter för olika administrativa enheter:  

• 2004-02-24, fokusgrupp 1, tjänstemän på nationella myndigheter. Fokus-
gruppen genomfördes i Norrköping med fyra respondenter, två män och 
två kvinnor. I analyskapitlen kommer jag att hänvisa till denna fokus-
grupp som: Fg 1:1 

• 2004-03-30, fokusgrupp 2, tjänstemän från kommuner. Fokusgruppen 
genomfördes i Norrköping med sex respondenter, en kvinna och fem män: 
Fg 1:2 

• 2004-04-01, fokusgrupp 3, tjänstemän på nationella myndigheter. Fokus-
gruppen genomfördes i Stockholm med sex respondenter, tre män och tre 
kvinnor: Fg 1:3 

• 2004-04-15, fokusgrupp 4, landshövdingar. Fokusgruppen genomfördes i 
Stockholm med fyra respondenter, två kvinnor och två män. Fg. 1:4 

• 2004-09-22, fokusgrupp 5, tjänstemän på nationell myndighet, Fokus-
gruppen genomfördes i Stockholm med fem deltagare, tre kvinnor och två 
män: Fg 1:5 

• 2004-10-13, fokusgrupp 6, tjänstemän på länsstyrelser. Fokusgruppen 
genomfördes i Östersund med tre respondenter, en man och två kvinnor: 
Fg 1:6 

• 2004-10-20, fokusgrupp 7, tjänstemän på länsstyrelser. Fokusgruppen 
genomfördes i Växjö med fem respondenter, fyra kvinnor och en man: Fg 
1:7 

 
I en andra omgång med fokusgruppsintervjuer var jag moderator i tre grupper. 
Intervjuerna genomfördes under perioden 2006-06-23 till 2007-01-24 :  
 

• 2006-06-12, fokusgrupp 8, tjänstemän i länsstyrelsernas RUS-grupp. Fo-
kusgruppen genomfördes på Tjörn med sex deltagare, tre kvinnor och tre 
män (en fjärde manlig deltagare anslöt efter halva tiden): Fg 2:1 
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• 2006-08- 24, fokusgrupp 9, med kommuntjänstemän med miljömålsupp-
följningsuppdrag, två kvinnor och en man: Fg 2:2 

• 2007-01-24, fokusgrupp 10, med tjänstemän från centrala myndigheter, 
två kvinnor en man: Fg 2:3 

 
Fokusgruppsintervjuerna varade mellan 1 – 1 ½ timma och sammanlagd inter-
vjutid blev ca 14 timmar. Sammanlagt deltog 42 tjänstemän från olika myndig-
heter i de tio fokusgruppsintervjuerna, då tre tjänstemän deltog i vid två tillfäl-
len. 
      Fokusgruppsintervjuerna spelades in på band och transkriberades (skrevs ut) 
ordagrant varefter de analyserades. Min analys av materialet var till en början 
inriktad på innehållet i diskussionerna, dvs. åsikter, tankar och uppfattningar 
kring miljömålsarbetet. Jag läste genom utskrifterna flera gånger och gjorde en 
tematisk analys av innehållet. De teman som utkristalliserades analyserades se-
dan utifrån den teoretiska bakgrund jag såg som relevant, dvs. målstyrningsteori, 
förvaltningsfrågor m.m. Resultaten av min första övergripande innehållsanalys 
av transkriptionerna från fokusgrupperna, finns delvis redovisade i rapporten 
”Vem äger frågan? – Förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsar-
bete” (Johansson et al.  2005). Under hösten 2007 gjorde jag en förnyad öppen 
kodning av transkriptionerna. Vid denna genomläsning och bearbetning av tex-
ten sökte jag även efter vilka aktörer som diskuterades och metaforer som var i 
bruk.  
 

2.6.6 Diskussionsledning 
 
I min funktion som moderator ser jag fördelar i att inte vara styrande i ett inled-
ningsskede av en studie. Om jag vill studera vad som är viktigt för gruppdelta-
garna så kommer diskussionerna förhoppningsvis, med mindre inslag av styran-
de frågor, präglas av deltagarnas egna prioriteringar vad gäller ämnen och pro-
blemområden. Ett känt talesätt lyder: som man frågar får man svar, och min in-
tention har varit att få del av deltagarnas erfarenheter och syn på ett område inte 
bara svar på mina frågor. Genom denna seminstrukturerade form av fokusgrupp-
sintervju menar jag att det lämnas stort utrymme för deltagarnas egna fundering-
ar vilka sedan skapar fortsatt kommunikation i gruppen. 

 

2.6.7 Transkription och analys 
 
Att transkribera, dvs, göra en utskrift av den inspelade fokusgruppsintervjun, är 
viktigt för att hålla analysen så nära det ursprungliga materialet som möjligt 
(Silverman 2006). I analysen krävs en systematik och noggrannhet i bearbet-
ningen av det material grupperna genererar. Transkriptionen samt bandinspel-
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ningen ligger sedan till grund för den tolkning och analys som görs i studien 
(Kreuger and Casey 2000, Wibeck 2000, Kvale 1996).  
      Bergström och Boréus (2005) påvisar en problematik som handlar om me-
todfrågor i samband med kommunikationsstudier. Studierna består i många fall 
av olika steg och tolkningsperspektiven behöver vara öppna och även eklektiska. 
Insamlingen av empiri kan grundas i flera tekniker som intervjuer, deltagande 
observationer, olika söktekniker för att samla information och dokumentation 
etc. För analys av det empiriska materialet måste det överföras till text. Eftersom 
en analys innefattar så många steg finns risken att någon del av processen inte 
beskrivs i den slutliga presentationen av studien, vilket försvårar en vetenskaplig 
granskning av arbetet (Bergström och Boréus 2005). Jag har dock sökt att så 
grundligt som möjligt återge mina olika steg i analysen.  
      Transkription kan man se som både en process, skrivarbetet, och en produkt, 
den utskrivna texten. Att transkribera är tidsödande men ger ett bra underlag för 
fortsatt analys. I kvalitativa studier är det viktigt att så långt som möjligt behålla 
det ursprungliga i materialet, det vill säga inte bearbeta utskrifterna alltför 
mycket (Silverman 2005). Jag har i mina transkriptioner försökt hålla mina egna 
tolkningar av vad som sägs så långt borta från materialet som möjligt i transkrip-
tionsprocessen. För att öka läsligheten har jag i dock i presentationen av citat i 
mina empiriska kapitel i flera fall lagt in kommatecken och punkter. I analyska-
pitlen har jag ibland tämligen långa utdrag ur fokusgruppsintervjuerna för att 
skapa en kontext till de uttalanden som jag grundar min analys på. Att presentera 
långa utdrag ger läsaren större möjligheter att göra egna tolkningar av vad som 
sagts än att bara redovisa korta citat. I de fall där det är möjligt är det en fördel 
om även frågan som föregår svaren finns redovisad (Silverman, 2006)  
      Genom studier och tolkning av transkriptioner av intervjumaterialet ser jag 
en möjlighet till en grundlig analys av de temaområden och övergripande ten-
denser som visar sig i materialet. Metodologiskt handlar innehållsanalys om att 
koda textmaterialet, att kategorisera och dela upp det i enheter samt att söka ef-
ter övergripande teman och trender (Wibeck 2000, Coffey och Atkinson 1996). 
Jag har under analysprocessen läst transkriptionerna i många omgångar vilket 
har lett till att tolkningar och kategorier utvecklats under hela arbetsprocessen. 
Genom att kontinuerligt jämföra transkriptionerna med vad jag tagit fasta på i 
inläst litteratur har analysen genomförts i vad som kan betraktas som en iterativ 
process.  
 

2.6.8 Fokusgrupper och interpenetration 
 
Fokusgrupper handlar mycket om att lyssna och vara öppen inför vad människor 
har att säga. Förhoppningsvis känner sig en fokusgruppsdeltagare väl till mods 
efter en fokusgruppsdiskussion genom att de har fått prata om ett intresseområde 
och få feedback från andra i samma situation, skriver Kreuger and Casey (2000). 
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I flera fall uttryckte tjänstemännen att de uppskattat fokusgruppsintervjuerna och 
mötet med personer som delar erfarenheterna kring miljömålsarbetet. Jag tolkar 
det som att fokusgruppsintervjuerna fyllt två funktioner dels som metod att sam-
la data för analys och dels som en arena för interpenetration då företrädare för 
olika myndigheter erbjuder varandra sina erfarenheter och därmed skapar grund 
för idéutbyte som kan berika organisationerna i miljömålsadministrationen. 
 

2.6.9 Text och dokumentation i miljömålsarbetet 
 
Ett viktigt inslag i kommunikationen krig miljömålen är de texter som ligger till 
grund för beslut och kommunikation i miljömålsarbetet. Ska vi studera och möj-
ligen få grepp om dokument och den roll den spelar i en kommunikationssitua-
tion är det viktigt att se dem i förhållande till ramar och de nätverk av kommu-
nikation de ingår i istället för att betrakta dokument som något statiskt och en 
gång för alla formulerat och därmed färdigtolkat. Det är viktigt att se dokumen-
ten i sin kontext (Bergström och Boréus 2005).  
      I ett socialt systemteoretiskt perspektiv är dokumentation en form av sprid-
niongsmedium som kommunicerar beslut likaväl som en form av absorption av 
osäkerhet, då de sätter ramar för vad som ska kommuniceras. Å andra sidan ska-
par de nya behov av beslut och fortsatt kommunikation i exempelvis miljömåls-
administrationen. Texter kan fylla ett informationsbehov men, menar Ek-
man(1991), texter kan även utgöra ramar för vårt handlande då de uttrycker reg-
ler för hur vad som ska göras. Prior (2003) menar att vi behöver ändra fokus från 
dokument som enbart behållare av information till att se dem som kommunika-
törer i sig. Dokument kan alltså betraktas som behållare av instruktioner, rappor-
tering etc., dvs. det som jag ser som beslut om vad som ska kommuniceras i or-
ganisationerna, vilket är en mer traditionell syn på texter. För det andra, menar 
Prior, kan dokument ses som en agent i sig, möjlig att manipulera elle något att 
luta sig tillbaka mot i en kommunikationssituation, men även en resurs för fram-
tida aktiviteter. 
 

2.6.10 Text som spridningsmedium 
 
Skrift och dokumentation är vad Luhmann definierar som spridningsmedier. 
Kommunikation som endast grundas i tal är flyktig och har svårt att upprätthålla 
en kontinuitet, text bevarar det kommunicerade för eventuell framtida kommu-
nikation. När vi läser en text opererar vi med distinktionen mellan vad som är 
skrivet och dess innebörd eller mening (Jönhill 1996).  
      Traditionellt sett har mellanmänsklig kommunikation dominerats av samtal, 
av prat och konversation. Idag har dock nya medier som Internet och elektronisk 
post lett till att samtal i många fall sker genom text (Ekman 1999). Jag fick vid 
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ett samtal med min dotter en påminnelse om att det inte är så stor skillnad mel-
lan tal utskrivet som text och kommunikation på nätet när hon kommenterade 
mina fokusgruppstranskriptioner: ”När vi kom hem låg det en chatt på bordet”. 
      Då miljömålsarbetet till stor del handlar om rapportering och kommunika-
tion genom skriven text blir studier av denna dokumentation av intresse. Genom 
text och dokumentation antas en styrning och reglering av mänskligt handlande 
vara möjlig, enligt Ekman. Exempelvis förväntas texter i många fall fungera 
som styrmedel för organisationer. När det gäller miljömålsarbetet regleras verk-
samheten exempelvis genom de propositioner som rör miljömålsarbetet men 
även genom de regleringsbrev från regering (och departement) som utgör in-
struktioner för de statliga myndigheternas arbete. Ekman (1991) skriver:  

 

En vanlig föreställning är att ett fåtal människor, ofta chefer, kan formulera tankar 
och intentioner, skriva ner dessa texter och därmed styra många andra människors 
praktik. Att få kan styra många med texter är en tanke som utgör grunden för hur 
organisationer i allmänhet styrs. De organisationer där tanken fått särskilt stort 
genomslag finns i den offentliga sektorn. Politiker och organisationer formulerar 
en uppsjö av texter som förväntas styra andra människors praktik (Ekman 
1991:1). 

 
I ett socialt systemteoretiskt perspektiv ter sig ovanstående antagande om texters 
styrande förmåga som motsägelsefull. Kommunikation genom styrdokument 
kan förväntas innefatta en osäkerhet kring hur informationen kommer att förstås 
och skapa mening, vilket i sin tur kan leda till att de styrande aktörernas inten-
tioner inte med säkerhet tolkas och implementeras som avsett. 
      I denna studie gör jag, som jag tidigare poängterat, ingen textanalys i tradi-
tionell mening utan ser snarare dokumentationen som delar av en kommunika-
tionsprocess. Min teoretiska ram innefattar snarare en dokumentanalys i form av 
en analys av dokumentationens roll och innehåll i kommunikationen kring mil-
jömålen. Kommunikation genom dokument är ett viktigt inslag i kommunika-
tionsprocessen kring miljömålsarbetet, vilket kan komplettera analysen av talad 
kommunikation mellan personer och i organisationer.  
 

2.6.11 Analyserad dokumentation 
 
Jag har i mitt arbete läst de tre propositioner som särskilt behandlar miljömåls-
arbetet: Prop. 1997/98:145, 2000/01:130 samt 2004/05:150. Vidare har jag läst 
SOU 2000:52 samt miljömålsrådets rapportering kring uppföljnings- och utvär-
deringsarbetet. Sett i ett socialt systemteoretiskt perspektiv får propositionstex-
terna ge röst åt det politiska systemet i den här studien.  
      I avhandlingen beskrivs innehåll i andra propositioner och rapporter än 
ovanstående men i dessa fall är det beskrivningar och tolkningar gjorda i inläst 
litteratur som refereras. Dessa referenser återfinns främst i kapitel 3. 
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2.7 Forskar- och forskningsetiska frågor  
 
Hur forskning bedrivs, och bör bedrivas, är något som debatterats under senare 
år. Från ett synsätt där forskaren ska se till syftet med forskningen i första hand 
och lägga etiska aspekter åt sidan har medvetenheten ökat om nödvändigheten i 
etiska frågeställningar (Pettersson 1994). Forsman (1997) menar att man dels 
kan se forskningsetik i ett inomvetenskapligt perspektiv och dels i ett utomve-
tenskapligt perspektiv. Det förra behandlar ”forskningen inre liv” rörande tillför-
litlighet, behandling av data och uppförande gentemot kollegor. Det utomveten-
skapliga perspektivet behandlar hur berörda personer utanför forskarsamhället 
påverkas. Inom detta område diskuteras metod och konsekvens (Forsman 1997). 
Gustavsson et al. (2005) menar att det kan vara fruktbart att skilja mellan forsk-
ningsetik och forskaretik. Forskningsetiken behandlar frågor som uppkommer i 
relation till informanter och andra personer som berörs av den aktuella forsk-
ningen. Forskaretiken behandlar forskarens roll i relation till exempelvis forsk-
ningsuppdraget.  
      Kvalitativ forskning bör enligt min mening bedrivas med ett genomtänkt 
etiskt perspektiv, så som det beskrivs på Codex hemsida (2008, kursivering i 
orginaltext) angående forskaren ansvar:  

 

Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden 
för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att 
forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. 

 
Forsman (1997:12) använder även begreppet ”extern forskningsetik”, området 
”handlar om hur människor eller institutioner utanför forskarsamhället kan ha 
inflytande över dessa problem”. Enligt min mening tangerar den externa forsk-
ningsetiken vad som ovan beskrivits som forskaretik. I mitt avhandlingsarbete 
har jag kommit att reflektera över vad som är ”god forskning”, men även vad det 
innebär att bedriva avnämarinriktad forskning. Hur mycket inflytande ska en 
forskningsfinansiär ha över planering och upplägg av forskningsplaner och 
forskningsfrågor? Är en forskning avnämarinriktad även om jag inte kontinuer-
ligt inbjuder till feedback och dialog kring forskningsresultat? Under studiens 
gång kom jag kontinuerligt att reflektera över ovanstående frågeställningar. Jag 
har inte kommit fram till något entydigt svar, men jag är av den bestämda me-
ningen att planering och upplägg för en studie är en vetenskaplig fråga som 
forskaren måste ha rådighet över. Sedan kan det diskuteras hur mycket respons 
och inflytande avnämare ska ha i planering och slutprodukt. I en studie som 
denna har det dock av praktiska skäl inte varit möjligt att skicka en slutversion 
av texten till de personer som deltagit fokusgruppsintervjuerna för en kommen-
tar om tolkningarna är rimliga.  
      I ett forskningsetiskt perspektiv ser jag det som viktigt att uppmärksamma 
att människor som deltar i exempelvis fokusgrupper eller kvalitativa intervjuer 
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hamnar i ett utsatt läge då jag som forskare tolkar deras utsagor och dokumente-
rar dem. Under forskningsprocessen beaktade jag kontinuerligt frågor som be-
rörde informanternas integritet. Intervjuer och fokusgrupper genomfördes efter 
informerat samtycke. Innan diskussionstillfället fick deltagarna skriftlig infor-
mation vilken även delgavs vid inledandet av diskussionen. Datainsamlingsfor-
men, fokusgrupp, kan förmodligen sätta igång processer hos deltagarna som kan 
vara både positiva och negativa. I min studie bedömer jag dock att risken för 
skada varit mycket liten. Eventuellt kan ju påverkan vara positiv, då deltagarna 
får prata om ett för dem angeläget ämne. Det är viktigt anser jag att ändå notera 
att deltagandet i grupperna kan kännas påtvingat då i vissa fall tjänstemännens 
arbetsgivare är densamma som vår uppdragsgivare. Deltagarna i fokusgruppsin-
tervjuerna har avidentifieras, dock finns en risk att det i en så begränsad krets 
som miljömålsadministrationen utgör kan hända att personerna blir igenkända. 
Jag har varit noga med att inte dokumentera uppgifter som jag bedömer kan göra 
mer skada mer än nytta. Exempel på sådant material kan vara utpekanden av 
särskilda personer eller grupper.  
      I detta kapitel har fokus riktats mot de teoretiska ramarna för mitt arbete, 
min förankring i det vetenskapliga systemet. I nästa kapitel riktas fokus mot det 
politiska systemet, om än observerat utifrån en observatörsposition i det veten-
skapliga systemet. 
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3 Om miljöpolitikens framväxt och strategier  
 
 
 
Miljömålens introduktion i den svenska miljöpolitiken kan, som jag sökt redo-
göra för i kapitel 1, ses dels som en följd av den internationella politiska aktivi-
teten kring intentionerna om en hållbar utveckling men även som en strategi för 
att skapa ett sammanhållet målsystem för miljöpolitiken. Sverige framställs i 
litteraturen ofta som ett av föregångsländerna när det gäller offensiv miljöpolitik 
och proaktiva strategier för hantering av miljöfrågor. Det här kapitlet innefattar 
en bakgrund till miljömålsarbetet i form av en beskrivning av miljöpolitik i ett 
historiskt perspektiv. Min intention har varit att sätta kommunikationen kring de 
svenska miljökvalitetsmålen i en kontext. I kapitlet kommer därför internationell 
utveckling på det miljöpolitiska området att presenteras parallellt med den 
svenska miljöpolitiska framväxten. 
      Genom att titta tillbaka på den miljöpolitiska utvecklingen med dess olika 
styrstrategier ser jag en möjlighet att bättre förstå det som sker i kommunikatio-
nen idag. Alltifrån kommunikation kring miljöproblem till följd av industrialise-
ringen till dagens kommunikation kring miljöfrågor som ett alltmer komplext 
område och den resonans som har uppstått i samhällets olika kommunikations-
system. Jag kommer att redovisa vad jag tagit fasta på i litteraturen kring miljö-
politik och målstyrning, generellt och relaterat till svenska förhållanden. Miljö-
frågors hantering handlar som jag ser det i mångt och mycket om kommunikati-
va aspekter. Vad jag vill belysa i detta kapitel är hur miljöfrågor beskrivits och 
kommunicerats alltsedan de introducerades i det politiska systemet på 1960- och 
70-talen. Min tanke är att den politiska kommunikation som förgått miljömåls-
arbetet kan ha betydelse för de kommunikativa villkoren idag. Har strategier, 
hantering och kommunikation när det gäller miljöfrågor varierat och i så fall på 
vilket sätt? Jag kommer även att redogöra för teorier som förklarar hur dagens 
modeller för politiks styrning med ökat inflytande från olika aktörer utvecklats 
och blivit ett inslag i miljöpolitiken.  
 

3.1 Miljöpolitikens utveckling och handlingsstrategier  
 
Jämfört med andra politiska områden kan miljöpolitiken betraktas som ett rela-
tivt nytt fält. Som en startpunkt för det ökade miljöintresset anges i många sam-
manhang publiceringen av Rachel Carson bok Tyst vår 1962. I boken introduce-
rade Carson begreppet ”biocider”, vilket betyder livsdödare, som beteckning på 
de preparat som användes i skadedjursbekämpningen. Detta var en markering att 
bekämpningsmedel inte bara påverkade de avsedda organismerna utan genom 
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bioackumulation, som uppstår när exempelvis fåglar djur äter förgiftade växter 
och organismer, blev en fara för allt levande (Linnér 2005, Hilding-Rydevik och 
Skantze 2005, McNeill 2000, Guha 2000). Sett i förhållande till social systemte-
ori kan vi tolka det som att boken gav resonans i samhället och bidrog till ökad 
uppmärksamhet och kommunikation kring hur samhället påverkar naturen, alltså 
det som benämns som miljöfrågor till skillnad från andra politikområden (jfr 
Jönhill 1996). Så, även om politiska åtgärder riktats mot exempelvis förorening 
av luft och vatten under stora delar av 1900-talet, kan ändå 60-talet betraktas 
som en brytningstid. Det var då miljöfrågan kom att betraktas som ett centralt 
politiskt område, internationellt och nationellt. Det hade tidigare uppmärksam-
mats att befolkningsökningen ökade trycket på naturresurserna, men den stora 
oron över miljön tilltog under detta decennium (Knill 2006, Linnér 2005, Mol 
2001, McNeill 2000, Hedrén 1998). Tolkat i ett systemteoretiskt perspektiv, me-
nar jag, kan vi se hur ett politiskt subsystem skapats i form av en miljöpolitisk 
differentiering.  
      Miljö som politiskt område innefattar en mängd frågor och begrepp och blir 
därmed inte helt lätt att definiera. Hedrén (1998) skriver: 

 
Miljön uppvisar en långt driven fragmentisering: i föroreningar, fornminnen, fri-
luftsvärden, turistinformation, jordbrukslandskap, råvaruskafferi, infrastruktur, 
slott, globala klimatförändringar, särprägel, vildmark, golfbanor, representativitet, 
livsstil, funkis, tillsyn, övervakning, miljökonsekvensbeskrivning, utgrävning, 
högsta bevarandevärde ur friluftssynpunkt, inventering m.m. Denna sanslöst bro-
kiga och röriga mängd av begrepp bildar uppenbarligen inte ett enkelt urskiljbart 
mönster (Hedrén 1998:107). 

 
Miljöpolitiken har stegvis tagit plats som en viktig del på den politiska agendan, 
i många länder och på olika politiska nivåer; globalt, nationellt och lokalt. Mil-
jöpolitiken har etablerats som ett politiskt subsystem med sin egen funktion och 
logik. Miljöpolitiken har också inom många områden gett goda resultat exem-
pelvis när det gäller minskning av utsläpp, men även resulterat i en ny lagstift-
ning och förebyggande hänsyn i planeringsprocesser (Hilding-Rydevik och 
Skantze 2005). Miljöpolitikens insteg som ett viktig politiskt område har dock 
föregåtts av en historisk process, och jag kommer här att presentera en samman-
ställning av den miljöpolitiska utvecklingen fram till det förra seklets sista år då 
de svenska nationella miljökvalitetsmålen antogs av en enig riksdag.  
      Synen på miljöproblematiken och dess hantering har skiftat över tid. Mol 
(2001) identifierar tre vågor av hanteringsstrategier för miljöfrågor under 1900-
talet i västvärldens industrialiserade länder. Andra författare identifierar två fa-
ser av miljörörelser och miljöpolitik, exempelvis McNeill (2000) och Guha 
(2000). Då ser man den första vågen som pågående fram till 1960- 70-talet, och 
tiden därefter som den andra vågen. Mol å sin sida ser även en brytning vid tiden 
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kring slutet av 1980-talet och framåt, vilket jag kommer att redovisa i texten 
som följer. 
 

3.1.1 1900-1960 
 
Den första vågen omfattade till största delen bevarande av naturmiljöer i ett 
alltmer industrialiserat samhälle. Försämringar i naturtillståndet förklarades ha 
sin grund i den ökade industrialiseringen och den påföljande urbaniseringen. Na-
tionalismen var i många länder en pådrivande faktor för bevarande av natur och 
landskap i början av 1900-talet. Så även i Sverige, omsorgen om hembygden 
och naturen en drivande faktor för bildandet av naturreservat och parker. Den 
första naturskyddslagen instiftades 1907 och två år senare, 1909, instiftades även 
en nationalparkslag och Svenska Naturskyddsföreningen bildades (Corell och 
Söderberg 2005, Loftsson et al. 1993, Lundgren 1989). Naturreservat samt andra 
skyddade biotoper och arter är typiska produkter av den första vågens miljöarbe-
te i flertalet industrialiserade länder (Mol 2001, McNeill 2000). Insatser inom 
miljöområdet var i många fall ett resultat av privata initiativ, vilka sedan stegvis 
övertogs av staten. Naturen sågs huvudsakligen som en rekreation för männi-
skor, men även en resurs för forskningen, vilken skulle bevaras från exploate-
ring under den pågående industrialiseringen. Det var under denna period som 
den traditionella synen på miljöproblem utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv 
grundlades (Corell och Söderberg 2005, McNeill 2000, Guha 2000).  
      Under denna första våg talades det inte i Sverige om ”miljöproblem” utan 
mer om förorening av exempelvis vatten och luft. Miljöproblematiken betrakta-
des som isolerade företeelser och hanterades var för sig. Miljöfrågorna skapade 
kommunikation och resonans i det svenska samhället när urbaniseringen tog fart 
och skapade problem med hantering av vatten och avlopp (Lundgren 1989). 
Problematiken med förorenat vatten hade uppmärksammats redan på 1800-talet 
men kommunicerades då som hälsoproblem. Hälsotillståndet bland befolkningen 
förbättrades gradvis i och med att de sanitära förhållandena förbättrades men 
utbyggnaden av avloppssystem och en ökad industrialisering, som ledde förore-
nat vatten direkt ut i olika vattendrag, visade sig få konsekvenser. Utsläppen till 
vattendragen hade på 1920-talet skapat problem för yrkesfiskare som fick sämre 
avkastning och biologer konstaterade att det uppstått syrebrist och ökad växtlig-
het i flera sjöar och vattendrag (Loftsson et al. 1993). Under efterkrigstiden öka-
de uppmärksamheten kring de risker vårt moderna samhälle alstrade och frågan 
var inte längre ”om det fanns en miljökris” utan snarare ”hur den ska lösas” 
(Linnér 2005:58). Kommunikationen kring miljöfrågorna ändrade under 60-talet 
karaktär från att ha behandlats som naturvårdsfrågor och miljöskyddsfrågor eta-
blerades till en kommunikation där begrepp som miljövård och miljöpolitik blev 
centrala teman. Kännetecknande för denna språkliga vändning mot miljö som ett 
sammanhållet område var en strävan mot att se människa och natur som en hel-
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het där även begrepp som ekologi fick en framträdande position. Under denna 
tid börjar människan förhållande till naturen beskrivas i termer av miljöproblem 
(Hedrén 1994). 
      Under 60-talet differentieras den svenska organisationen av naturvården i en 
ideell och en professionell hantering. Den ideella naturvården utgjordes av na-
turvårdsupplysning och opinionsbildning medan den professionella naturvården 
innefattade planering och praktiskt naturvårdarbete. I enlighet med denna upp-
delning blev det myndigheternas uppgift att upprätthålla den biologiska balan-
sen, och naturvården fick en egen myndighet. 1963 inrättades Statens natur-
vårdsnämnd vilken senare ombildades till Statens naturvårdsvek 1967, och där-
med kan man säga att den formella organiseringen av miljöpolitiken inleddes. 
Nya lagar stiftades vilket inverkade på det legala systemet, exempelvis tillkom 
naturvårdslagen 1964 föld av miljöskyddslagen 1969, vilken skulle reglera mil-
jöfarlig verksamhet (Linnér 2005, Prop. 1997/98:145). Inrättandet av natur-
vårdsverket och senare Miljö- och energi departementet, 1987, kan beskrivas 
som ett uttryck för den organisatoriska delen av den integrationssträvan som va-
rit framträdande inom svensk miljöpolitik (Hedrén 1998). Sett i ett socialt sy-
stemperspektiv kan inrättandet av nya organisationer tolkas som ett sätt för det 
politiska systemet att genom differentiering söka hantera nya problemområden. 
 

3.1.2 1970 – 1986 
 
Den andra vågen, och den som samhällsvetenskaperna oftast utgår från i sina 
analyser startar i början av 1970-talet (Mol 2001). Här kan vi tala om introduk-
tionen av miljöfrågor på den internationella arenan. Då, på 70-talet, inleddes en 
era av motstridigheter kring miljöfrågor. En viktig linje i den nya argumentatio-
nen var att samhället måste genomgå en omfattande förändring för att jordens 
resurser skulle räcka till. Två rapporter som brukar nämnas i dessa sammanhang 
är The Blueprint of Survival publicerad 1971 och The Limits to Growth publice-
rad 1972. I många sammanhang anges FN:s konferens i Stockholm 1972 som ett 
startskott för en ny våg av miljötänkande där intentionerna var att länka miljö-
frågor till frågor om ekonomisk tillväxt. Linnér (2005:106) konstaterar att frå-
gorna behandlats tidigare, men att Stockholmskonferensen gav ”det internatio-
nella miljösamarbetet en knuff framåt”. Miljöproblem som exempelvis luftburen 
spridning av föroreningar och påföljande surt regn gav incitament till denna för-
sta konferens, på svenskt initiativ. Under denna tid fanns en grundläggande syn 
hos politikerna kring vilken utmaning miljöfrågan utgjorde och vad som krävdes 
för att återställa miljötillståndet (Meadowcroft 2002). Generellt sågs miljöpro-
blemen som en biprodukt av det industrialiserade samhället och dess utveckling. 
Man såg relativt optimistiskt på möjligheterna att ”städa upp” och förhindra 
fortsatt försämring av miljön. Att reglera och fokusera enskilda resurser som 
vatten, luft och land blev grunden i miljöarbetet och en uppgift för de tillsatta 
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departementen och myndigheterna. De insatser som gjordes, med framgång 
inom områden som begräsningar och stopp av exempelvis DDT och kvicksilver, 
var i de flesta fall av karaktären punktinsatser. Miljöpolitiska reformer under den 
andra vågen påverkade dock inte i någon större utsträckning de institutioner som 
i egentlig mening kunde ses som ansvariga för miljöförsämringar (Mol 2001). 
Det innebär dock inte att det inte gjordes betydande insatser på miljöområdet. 
Samordnade internationella politiska insatser ledde till att luftföroreningarna 
kraftigt minskade, med undantag för de globala problemen som ozonlagrets ut-
tunning och klimatförändringarna. Tungmetallhalter i vattendrag minskade i fle-
ra Europeiska länder, vilket ledde till ökade fiskpopulationer (McNeill 2000). I 
Sverige satsade staten stora belopp för att stödja investeringar i industrins och 
kommunernas miljöskydd. Satsningar som bidrog till att kraftigt reducera ut-
släppen av miljöstörande ämnen till luft och vatten (Lundgren 1989). 
      Sverige ses i många sammanhang som ett föregångsgångsland när det gäller 
miljöpolitik och hantering av miljöfrågor (jfr Lundqvist 2004a). Sett till littera-
turen kan man tolka det som att det var under 70-talet som miljöfrågorna blev en 
alltmer viktig fråga för svensk politik, även om det alltså förekommit politisk 
kommunikation kring miljöfrågor tidigare. Miljöfrågor har alltsedan dess har 
varit en självklar del av den svenska politiska agendan. I beskrivningar av den 
svenska miljöpolitiken under början av 70-talet sägs att miljöfrågorna kom att 
förknippas med visioner om ett samhälle som var annorlunda mot det rådande. 
Det innebar att materiella värden skulle stå tillbaka till förmån för immateriella 
värden och behov i den övriga världen. Samhället och medborgarna skulle sträva 
mot ”ekologisk jämvikt, ekonomisk nolltillväxt, decentralisering, närdemokrati 
och en naturrelation som snarare gick ut på att människan skulle leva samman 
med naturen, än förbruka den”. Miljörörelsen kallade det nya samhället för 
”lågenergisamhället” (Anshelm 2002:34). Vi kan ha dessa tankar i åminne när 
vi lite längre fram tittar närmare på kommunikationen i de miljömålspropositio-
ner som ligger till grund för de svenska miljökvalitetsmålen. Mot slutet av 70-
talet klingade dock kraven ut och miljörörelsen fick vika sig för insikten att det 
var svårt att vinna gehör hos allmänheten med en alltför radikal samhällsomda-
ning (Anshelm 2002, Hedrén 2002). Sett i ett socialt systemteoriperspektiv tol-
kar jag det som att miljörörelsen inte lyckades skapa resonans i samhället för 
sina krav på radikala förändringar. 
      Under slutet av 80-talet ökade återigen uppmärksamheten och kommunika-
tionen kring miljöfrågorna i samhället och miljöfrågorna fick förnyat fäste i den 
politiska debatten, inte minst beroende på den miljöpolitiska opinionen. Sedan 
slutet av 1980-talet har miljöagendan dominerats av problem som relaterar till 
vad som kan definieras som globala angelägenheter, dvs. växthuseffekten, ned-
brytning av ozonlagret, minskad biodiversitet, avskogning och förorening av 
haven (Mol 2001). Dessa nya globala förändringar i miljön har lett till en geo-
grafisk expansion vad gäller den miljörättsliga och politiska hanteringen av mil-
jöpåverkan från våra mänskliga aktiviteter (Ebbesson 2003). 
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      En kommunikationskanal inom det svenska politiska systemet är propositio-
ner, motioner samt utredningar och genom att observera vad som skrivs kan vi 
få en bild av vad som kommuniceras och hur genom att studera vilka semantiska 
uttryck som används. När det gäller miljö som en politisk angelägenhet kan 
1962 ses som en startpunkt då vi i motioner från centerpartiet först kunde hitta 
begreppet ”miljöpolitik” med medföljande krav på miljöpolitiska handlingspro-
gram. Mellan 1965 och 1968 fördubblades sedan antalet motioner som berörde 
miljöområdet (Linnér 2005).  
      Under den andra vågens slutskede fanns det ansatser inom svensk miljöpoli-
tik att möta kravet på en annorlunda syn på naturen och resursfrågorna. Ett ex-
empel finns beskrivet av Jonas Anshelm (2002) och är en utredning från Natur-
resurs- och miljökommittén från 1983, Naturresursers utnyttjande och hävd. 
Kommittén kommunicerar vad som kan ses som en ansats att anpassa politiken 
till behovet av en mer reflekterande och integrerad.miljöpolitik. I utredningen 
framförs kritik mot tidigare miljöpolitiska åtgärder som ansågs vara alltför reak-
tiva och inriktade på att städa upp i miljön och man menade att miljöarbete i 
framtiden borde verka mer proaktivt. I utredningen formulerade Kommittén fem 
etiska normer som de ansåg borde ligga till grund för svensk hushållning med 
naturresurser. Normer som kom att återkomma med viss modifiering i miljö-
målsdokumentationen nästan 15 år senare: 
 

- Människan måste bruka naturen på ett sådant sätt att ekosystemens produk-
tionsförmåga bibehålls, 

- Oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system vidmakthålls, 
- Genetisk variation bevaras, 
- Användningen av icke förnyelsebara resurser inriktas på uthållighet, 
- Människan, särskilt framtida generationer skyddas mot skadliga miljöbetingel-

ser. 
 
Fem år efter att Naturresurs- och miljökommitténs utredning presenterades, lade 
regeringen fram sin proposition Miljöpolitik inför 1990-talet (Prop. 1987/88:85). 
Där konstaterades att samhällets påverkan på miljön är skadlig och att naturens 
toleransgränser var på väg att överskridas och att det var nödvändigt att hitta en 
nivå som motsvarar vad naturen tål. Det ifrågasätts dock inte hur man säkert ska 
veta gränserna eller över möjligheten att behöva ta beslut under osäkerhet. För-
utsättningen tycks vara att naturvetenskapen, bara den ges tillräckliga resurser, 
ska kunna tillgodose politikernas behov av beslutsunderlag för att anpassa sam-
hället till vad naturen tål. I denna proposition används ett naturvetenskapligt 
språkbruk och synsätt vad gäller beskrivningen av miljöproblemen, en beskriv-
ning som ”lånar drag av ett systemekologiskt synsätt” (Asplund 2005:145).   
      Anshelm (2002) menar att redan i propositionen Miljöpolitik inför 1990-talet 
kan man spåra tanken om ekologisk modernisering och detta är det första doku-
ment som tydliggör Sveriges tilltro de idéer som präglar ekologisk modernise-
ring. Ekologiska hänsyn antas inte försvåra teknikens och ekonomins expansion 
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utan utgör snarare en drivkraft vilket leder till att näringspolitiken och miljöpoli-
tiken inte kommer i konflikt med varandra, snarare tvärtom (Anshelm 2002). I 
denna proposition framställs också miljöpolitiken som en nödvändig del i arbetet 
för välfärd och god miljö framställs som en grund för hög levnadsstandard och 
god livskvalitet. (Asplund 2005). Den syn på ekologisk modernisering som en 
vinst för alla fick dock inte genomslag i samhället, det kom i stället starka reak-
tioner på denna proposition från olika sektorsmyndigheter. Exempelvismålsätt-
ningarna om en omställning av energiförsörjningen uppfattades som ett hot mot 
sysselsättningen. Asplund (2005) tolkar att denna oro grundas i rädslan för att 
tappa kontrollen över den egna verksamheten till förmån för miljöpolitiska åt-
gärder. Motståndet inom olika sektorer mot miljöfrågornas integrering kan, som 
jag tolkar det, även ha sin grund i vilka frågor som traditionellt sett hanteras och 
kommuniceras i olika organisationer. Jag åter kommer till detta i min analys av 
kommunikationen kring de nationella miljökvalitetsmålen. 
 

3.1.3 1987- 
 
Den tredje vågen startar i och med problematiseringen kring hållbarhetens grän-
ser (Mol 2001), en problematik som fick förnyad uppmärksamhet under det sena 
1980-talet. 1983 tillsattes Världskommissionen för miljö och utveckling (World 
Commission on Environment och Development), under ledning av Gro Harlem 
Brundtland. Uppdraget var att utarbeta ett världsomspännande program för för-
ändring (Corell och Söderberg 2005). 1987 publicerades rapporten Vår gemen-
samma framtid (eng. Our Common Future), vari begreppet hållbar utveckling 
var centralt och därmed fick ett internationellt genomslag. Efter att frågor kring 
hållbart brukande av jorden och hållbart nyttjade av naturresurser sedan en tid 
varit en del av en omfattande diskurs kring naturresurshantering var det alltså i 
samband med FN:s konferenser som begreppet fick ett brett genomslag.  
      I Sverige kom miljöfrågorna i fokus för valet 1988, vilket ibland benämns 
som ”miljövalet” (Loftsson et al. 1993). Medierna hade en tid rapporterat om 
den så kallade säldöden vilket skapat en ökad uppmärksamhet kring miljöfrå-
gorna (Bernes 2005). Miljöfrågans ökade resonans i samhället grundades i 
mångt och mycket på en känslodaddad kommunikation av tillståndet i vår om-
värld. 
      Rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten, blev 
sedan en grund för processen som ledde fram till Earth Summit i Rio de Janeiro 
1992, och blev även ett normativt ramverk för de konventioner och överens-
kommelser som antogs vid konferensen (Lafferty 2004). Konferensen var då den 
största i FN:s historia. 181 stater fanns samlade, EG var representerat och ca 120 
stats- och regeringschefer deltog. Förutom Agenda-21, antogs även Rio-
deklarationen om miljö och utveckling samt Skogsprinciperna. Två konventio-
ner undertecknades också, en om biologisk mångfald och en om klimatföränd-
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ringar. Vid Riokonferensen skärptes kraven på världens politiker att integrera 
den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i beslutsfattandet. Antagandet 
av konventioner, protokoll, planer och program för att skapa en hållbar utveck-
ling kan ses som ett resultat av de påtryckningar som har sin grund i en interna-
tionell debatt (O’Toole 2004). Miljöpolitiken kan alltså sägas ha globaliserats, 
vilket kan exemplifieras av Rioagendan för biologisk mångfald, Habitatagendan 
för mänskliga boplatser, Montrealprotokollet för begränsningar av ozon och Ky-
otprotokollet för bekämpning av utsläpp av växthusgaser (Vedung 2002).  
      Jörgens (2004:255) beskriver internationella konferenser och nätverk, som 
exempelvis Rio-konferensen, som ”transnationella kommunikationskanaler”. 
Vid dessa konferenser skapas en ”infrastruktur” för kunskapsspridning av olika 
lösningar för policyformulering, program och institutioner mellan olika nationer 
och organisationer. Genom förhandlingar och möten mellan företrädare för olika 
stater likaväl som icke-statliga organisationer ges möjligheter att utbyta erfaren-
heter och information kring olika lösningar för frågor om hållbar utveckling och 
dess olika dimensioner. De överenskommelser och avtal som sluts i form av ex-
empelvis konventioner ska sedan implementeras i de olika staterna efter att de 
undertecknats. Nationernas regeringar och parlament åtar sig därmed att vidta 
åtgärder för att konventionens mål ska omsättas i praktik i det egna landet. För 
att implementera avtalen kan nya styrmedel införas och ändringar i befintliga 
styrsystem genomföras. Nationernas regeringar kan också fördela ansvar för till-
lämpningen av styrsystemen på olika ”genomförandeorgan”, för att målen med 
konventionerna slutligen ska uppnås (Vedung 2002).  
       De konventioner som utarbetades i Rio de Janeiro skiljer sig till stora delar 
från internationella konventioner från tiden före 1990-talet, skriver Jonas Ebbes-
son (2003). Från att internationella konventioner i allmänhet inriktats mot att 
lösa enskilda, konkreta, miljöproblem blev under 1990-talet fokus mer inriktat 
mot sektorsövergripande miljöfrågor och frågor med kopplingar mellan miljö-
skyddet och andra samhällsområden. Tidigare konventioner hade rört skydd av 
värdefulla biotoper, åtgärder mot försurning eller skydd av olika havsmiljöer 
från exempelvis oljeutsläpp, men nu förändrades karaktären på de internationella 
avtalen till att mer handla om horisontella eller strukturella frågor (Ebbesson 
2003). Hanteringen av miljöfrågors starkt internationella beroende, har av bland 
andra Vedung (2002) framställts som en ny viktig tendens vilken framträtt under 
1990-talet i den politiska världen. Nationalstaten har försvagats i förhållande till 
internationella eller globala sektoriella överenskommelser eller regimer. Ytterli-
gare en tendens är att globala regimer kännetecknas av resultatstyrning snarare 
än processtyrning, dvs. det styrande är utsläppsnivåer och dess konsekvenser 
snarare än beskrivningar av hur beslutsfattande ska gå till mellan myndigheter 
och förorenare. Ytterligare en aspekt av komplexitet och beroende av internatio-
nella beslut är Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) vilket inneburit 
att svenska beslut är länkade till de mål, regleringar och prioriteringar som EU:s 
miljöpolitik innefattar, likaväl som beslut kring miljöfrågor i många fall sätts i 
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relation till eventuella handelshinder (Lundqvist 2001). Meadowcroft (2002) 
beskriver hur:  

 

The new perspective […] gave increased recognition to the complex and contested 
nature of environmental issues, and accepted that they would remain of acute con-
cern for the foreseeable future (Meadowcroft  2002:175).  

 
Ett politiskt problem har hanteringen av instabilitet och osäkerhet blivit, vilket 
gäller för i princip alla olika samhällssystem. Utvecklingen mot alltmer teknolo-
gi har skapat ett samhälle där vi ständigt måste förhålla oss till risker. Det kan 
exempelvis handla om frågor som berör teknikområden som genmodifiering 
(GMO) och kärnkraft (Boholm och Ferreira 2002, Luhmann 1995, Beck 1986).  
      I Sverige presenterades under denna tredje våg regeringens proposition En 
god livsmiljö (Prop. 1990/91:90), i vilken tankarna om absoluta gränser för vad 
naturen tål gavs en än mer framträdande roll. Genom naturvetenskaplig forsk-
ning skulle ekosystemens kritiska belastningsgränser identifieras och ett system 
för övervakning implementeras, för att kontrollera att gränserna inte överskreds 
(Anshelm 2002). I denna proposition framhålls miljöpolitikens övergripande 
natur och att miljötänkande bör vara vägledande i alla samhällets aktiviteter. 
Sektorsansvaret och tvärfackliga lösningar betonas också (Corell och Söderberg 
2005). Hotbilden, som präglade ”den andra vågens” miljösyn, är något nedtonad 
och har fått ge plats åt en mer optimistisk syn (Asplund 2005). Miljöproblemens 
globala karaktär betonas och ett utökat samarbete internationellt blir därmed en 
viktig inriktning för miljöpolitiken. Dessutom inrättas ett nytt program för mil-
jöövervakning, sektorsansvaret utökas och en decentralisering ska införas. Män-
niskans aktiviteter ska anpassas till miljön. I propositionen beskrivs politiska 
mål inom olika sektorer som helt förenliga med miljömålen. Ekonomisk tillväxt 
framställs som grundläggande för möjligheterna till en miljöanpassning (Asp-
lund 2005:149). Vi kan här se hur tankarna om en ekologisk modernisering fått 
genomslag. Ytterligare ett uttryck för idéerna kring hållbar utveckling i Sverige 
är den intention om det gröna folkhemmet som lanserats av statsminister Göran 
Persson i hans regeringsförklaring 1996. I regeringens andra miljömålsproposi-
tion har regeringen som uttrycklig målsättning att Sverige ska uppnå en ekolo-
gisk modernisering inom tio år (Prop. 2000/01:130:1, Lundqvist 2004a).  
      Hållbar utveckling och ekologisk modernisering är begrepp som bör hållas 
isär menar Langhelle (2000). Båda begreppen kan tolkas som nya paradigm för 
miljöpolitiken men innebär styrning på olika nivåer. Ekologisk modernisering, 
menar Langhelle, är bäst avpassad för miljöfrågor av mer traditionell art, miljö-
frågor som är hanterbara på nationell nivå. Det kan gälla förorening av vatten, 
kemikaliehantering, hushållsavfall etc. Hållbar utveckling ställer andra krav vil-
ka måste hanteras på internationell nivå. Det gäller frågor som klimatföränd-
ringar, ozonlagrets uttunning och biodiversitet. 
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       Miljöpolitiken är som jag beskrivit alltså präglad av komplexitet i många 
avseenden och innefattar den globala miljödiskurs som växt fram under 80- och 
90-talet. Denna globala miljödiskurs innefattar en rad olika system, perspektiv 
och intressen. Harré et al. (1999) menar att diskursen är ett kluster av olika sätt 
att tala om miljö, och långt ifrån att uttrycka en entydig mening. I Sverige har 
sedan miljöfrågornas aktualisering på 60-talet härskat en ambition att integrera 
bevarandepraktiker och hanteringsstrategier som tidigare varit ansvarsområden 
för olika institutioner. Som ett exempel på denna integrationssträvan kan miljö-
balken nämnas, då den är ett tydligt exempel på hur miljöproblematiken ska 
hanteras på ett enhetligt sätt oberoende av om det gäller vatten, mark eller andra 
miljörelaterade frågor (bortsett från skogsfrågor som hölls utanför denna samla-
de lagstiftning). Politikernas strävan mot ökad integrering har dock visat sig vara 
långt ifrån friktionsfri när det gäller förväntningar på samarbete mellan olika 
myndigheter som traditionellt sett haft olika ansvarsområden (Hedrén 1998). 
      Kommunikation och information kring miljöfrågor i samhället har kommit 
till olika uttryck i olika kommunikationssystem. Ett exempel på att informatio-
nen skapat resonans i det ekonomiska systemet är utvecklingen av standardise-
rade miljöledningssystem. Under 1990-talet började företag och organisationer 
alltmer uppmärksamma miljöproblematiken bl.a. genom att utveckla och anta 
miljömässiga riktlinjer för sin verksamhet. Detta kan tolkas som ett svar på in-
formation i form av lagkrav, ökad uppmärksamhet kring miljöfrågor hos all-
mänheten och förändrade krav från kunder om miljöhänsyn i produktionen. Det 
visade sig vara lönsamt att agera grönt och många företag började på eget initia-
tiv utveckla administrativa miljöledningssystem, det som kom att formaliseras i 
den europeiska standarden EMAS (European Union Eco-management and Audit 
Scheme) och standarden för miljökvalitet i verksamheten ISO 14001 (Burström 
von Malmborg 2002). 
      För att sammanfatta går det att urskilja spår som är väl dokumenterade i lit-
teratur kring miljöpolitik och förutsättningar för miljöfrågors hantering. Jämfört 
med andra politikområden har miljöpolitiken en kort historia. Miljöproblemen 
har traditionellt beskrivits på ett naturvetenskapligt sätt, men andra vetenskapli-
ga perspektiv har alltmer vunnit inträde på miljöområdet. Hanteringen av miljö-
frågor har ett starkt internationellt beroende, grundat i de globala och transnatio-
nella miljöproblemen. Miljöfrågor definieras i många fall inte som ett problem-
område i sig, utan snarare som en effekt av andra verksamheter i samhället, vil-
ket kan jämföras med tidigare miljöhantering som främst handlade om bevaran-
de av naturområden. Miljöproblem innefattar olika skalperspektiv, de kan beröra 
enskilda områden som lokal vattenförorening men är även på många områden 
övergripande som exempelvis gällande luftburna föroreningar eller klimatpro-
blematiken. Miljöpolitiken ska hantera både tids- och rumsskalor. Miljöpolitiken 
berör alla sektorer i samhället. Alla i samhället måste vara delaktiga i föränd-
ringar för att åstadkomma bättre miljö. Det miljöpolitiska området har utvecklats 
till att innefatta ett differentierat fält karaktäriserat av många ”sub-områden” och 

 68



styrstrategier. Idealt sett är det är inte längre miljösektorn ensam som ska ansva-
ra för genomförandet av miljöpolitiken – alla samhällssektorer måste medverka 
aktivt för att hantera och förebygga miljöproblem, vilket innebär ett ökat fokus 
på mötet mellan olika sektorsintressen. Detta medför dessutom, enligt min me-
ning ökat fokus på kommunikationsaspekter. 
 

3.2 Nya perspektiv med krav på förändrad hantering och styrning? 
 
Utgående från de föregående avsnitten i detta kapitel kan vi notera hur kommu-
nikationen kring synen på och kunskapen om miljöfrågor har förändrats över tid. 
Från att betrakta miljöproblematiken begränsad till exempelvis en utsläppskälla 
eller ett land omfattas nu alla länder, istället för att uppfatta miljöproblem som 
avgränsade betraktas de idag som komplexa. Young (2001:99) beskriver mil-
jöfrågors komplexitet som följer: 

 

If we think systematically about problems like acid rain, ozone depletion, and 
climate change, it quickly becomes apparent that environmental regimes operate 
in complex settings. A variety of demographic, economic, political, social, and 
technological forces – not to mention biogeophysical drivers – are in operation at 
the same time (Young 2001:99). 

 
Förutom komplexitet vad gäller beslutsnivåer likaväl som rumsliga och 
temporala faktorer innefattar miljöfrågor ofta normativa inslag. Miljöfrågor och 
frågor om hållbar utveckling beskrivs ofta som politiskt och demokratiskt ladda-
de och även kopplade till värdefrågor med en grundläggande betydelse för sam-
hällets välfärdsmål. Miljöfrågor innefattar numer även produktionens inriktning 
och design samt frågor som gäller teknik och teknologi (Hedrén 1994). Begrep-
pet hållbar utveckling som fick ett stort genomslag i samband med Brundtland-
rapportens publicering 1987 har ännu inte en tolkning som kan ses som enhetlig. 
Det är snarare så att så snart begreppet används sker det ofta med reservationen 
att det inte finns någon enighet eller exakt betydelse (jfr Connelly 2007). Trots 
detta har begreppet alltsedan genomslaget på 80-talet använts och fått ökad be-
tydelse i dokumentation och målsättningar inom olika samhällssektorer. Politisk 
styrning för att uppnå en hållbar utveckling har blivit en angelägen uppgift för 
våra politiker, inte bara inom det miljöpolitiska området. Miljöfrågor ska numer 
integreras i alla politikområden (Asplund 2005, Lundqvist 2005, 2004a, Lafferty 
och Hovden 2003). 
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3.2.1 Miljöfrågors integrering och ekologisk modernisering 
 
Förändringar i beskrivning och kunskap kring miljöfrågor, och frågor om hållbar 
utveckling, har skapat en situation som kräver annorlunda styrstrategier och han-
tering. Under nittiotalet har samhällsvetenskapliga teoretiker som exempelvis 
Beck och Hajer pekat på behovet av en annorlunda miljösyn, som även tar hän-
syn till sociala aspekter (Anshelm 2002, Beck 1996, Hajer 1995). Dessa föränd-
ringar av institutioner och anpassning av produktion och konsumtion efter 
ekologiska förutsättningar har under 1990-talet benämnts som ”ekologisk mo-
dernisering”. Även om tankarna om ekologisk modernisering mött kritik har det 
anammats av, bland andra, samhällsforskare. Teorin om en ekologisk moderni-
sering har sökt förklara inte bara diskursiva förändringar utan även förändringar 
i sociala praktiker som institutionell utveckling. Teorin om en ekologisk moder-
nisering har skapat en teoretisk bas för en växande övertygelse om att miljöpoli-
tiska reformer inte längre kan betraktas i apokalyptiska termer (Anshelm 2002, 
Mol 2001, Lundqvist 2000, Hajer 1996). Den ekologiska moderniseringen kan 
spåras i språkliga förändringar som harmoniserar med en traditionell ekonomisk 
bas. Ett exempel är formuleringar som att det lönar sig att förebygga förorening-
ar (eng. pollution prevention pays’) vilket ska signalera till företag att det finns 
vinster i att agera ”miljövänligt” (Lundqvist 2004a, Hajer 1995). I stort finns en 
tilltro till att teknik och forskning ska kunna skapa lösningar på miljöproblema-
tiken (Langhelle 2000). 
      I enlighet med tanken om en ekologisk modernisering är inkludering av oli-
ka grupper i samhället en central del, resursproblem ska lösas med gemensamma 
beslut och åtgärder och alla vinner på miljöfrämjande aktiviteter (Lundqvist 
2000, Hajer 1995). Synen på politisk hantering av miljöfrågor har förändrats så-
tillvida att det numer inte är ett departement eller en myndighet som förväntas ta 
ansvar, i den ”nya” modellen innefattas alla politiska departement och statliga 
myndigheter (Lafferty och Hovden 2003, Meadowcroft 2002). Lafferty och 
Hovden (2003) skriver att integreringen handlar om införlivandet av miljömål i 
alla nivåer av beslutsfattande i alla politiska sektorer, där miljömålen ska vara en 
vägledande princip för varje policys utformning. Huruvida miljömål ska ha en 
principiell prioritet är dock en fråga som inte är klarlagd. 
      För att skapa ”en ekologiskt integrerad politik” krävs enligt Lundqvist 
(2005:89) att den är ”allomfattande”. Den ekologiska dimensionen måste integ-
reras ”som relevant aspekt på alla stadier i beslutsprocessen i alla samhällssek-
torer”. Vidare måste en ekologiskt integrerad politik vara aggregerad. Med det 
menar Lundqvist att ”alla konsekvenser sammanförs med ekonomiska och socia-
la konsekvenser till en helhetsbedömning av sektorns policy och beslut”. Svensk 
politik är trots påverkan från opinion och internationell miljöpolitik dock fortfa-
rande till stor del präglad av den traditionella regeringsstyrningen, präglad av 
hierarkiska strukturer och institutioner, menar Lundqvist (2004a).  
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3.3 Från government till governance? 
 
Inkluderingen av olika grupper och aktörer är en tendens inom miljöpolitiken 
som visat sig under sent 1980-tal och 1990-talet, inom de flesta väst-europeiska 
regeringarna, och beskrivs som en förändring från government till governance 
(Lundqvist 2004a, Lafferty 2004, Hajer och Wagenaar 2003). Som för så många 
andra begrepp finns det ingen gemensam definition av governance.  En ofta an-
vänd engelsk definition är ”governing without government” som på svenska 
skulle kunna översättas med styrning utan regering, eller snarast styrning utan 
överordnad stat (Lundquist 2001:319, Rhodes 1996). Pierre (2001) föreslår att 
ordet governance kan översättas, eller tolkas som, samordnad styrning. Jag 
kommer i brist på en entydig svenska översättning av begreppen i fortsättningen 
använda de engelska termerna för att undvika en begreppsförvirring. Medan go-
vernment centreras kring statliga institutioner och beslutsprocesser innebär go-
vernance att även ickestatliga aktörer som näringsliv och intresseorganisationer 
integreras i styrningsprocessen (Jordan 2008). Statens roll i en “governance”-
modell är inte att producera all service i samhället själv, utan snarare att koordi-
nera statlig och privat aktivitet för att försäkra att service och program genom-
förs. Gemensamma mål och riktlinjer definieras fortfarande av politiska institu-
tioner, men operationalisering och uppfyllande av målen är inte en uppgift en-
kom för staten (Pellizzoni 2004, Hajer och Wagenaar 2003, Pierre 2001, Rhodes 
1996). I likhet med målstyrning som filosofi (vilket jag kommer att diskutera 
senare i detta kapitel) finns det förväntningar om att en decentralisering och in-
riktning mot governance ger bättre beslut och legitimitet om aktörer som ska 
genomföra åtgärder är delaktiga i beslutsfattande (eller målformulering).  
      Från att ha bedrivits med långsiktighet och i hierarkiska strukturer, ofta med 
en styrning uppifrån och ned, har alltså utvecklingen gått mot interaktivitet med 
samverkanskrav på samhällets olika sektorer och aktörer (Eckerberg och Joas 
2004). En förklaring till framgången med denna nya syn på styrning bottnar i att 
många svåra problem idag inte längre kan hanteras inom befintliga traditionella 
styrsystem för politik, administration och samhälle (Hajer och Wagenaar 2003). 
Praktiska problem vid hanteringen, av exempelvis komplexa miljöproblem, dri-
ver utvecklingen mot mer samarbete, delaktighet och skapandet av nya aktörs-
konstellationer. Decentraliseringstrenden har resulterat i nya relationer där stat, 
regioner och kommuner ska organisera sin samverkan (Khakee 2000). Det ska-
pas därmed krav om nya former för kommunikation mellan olika aktörer, vill 
jag tillägga.  
      Lafferty (2004) skriver att vad som kan sägas karaktärisera den språkliga 
vändningen (eng. the linguistic shift) i vårt sätt att tala i termer av governance 
under de senaste decennierna tyder på en trend bort från reglering som den mest 
effektiva metoden för att uppnå förändring. Den traditionella diskussionen när 
det gäller analyser av implementeringsprocesser har inriktats mot ansatser av 
“top-down’ vs.  ‘bottom-up”-synsätt och speglar därmed den dualistiska politis-
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ka trenden i västvärlden. Numera har å ena sedan ett skifte skett till förmån för 
mer “mjuka” styrmetoder och å andra sedan ställs stora krav på insatser från ci-
vilsamhället. ”These trends have resulted in a significally expanded list of poten-
tial steering mechanisms” (Lafferty 2004:5).   
      Begrepp som governance och decentralisering har fått en positiv klang och 
är uttryck för en modernare styrning, även om genomslaget för denna syn på 
styrning främst kan observeras i litteratur från den akademiska sfären. Hur det 
förhåller sig med centrala beslutsfattares vilja att släppa ifrån sig beslutsmakt i 
praktiken kan vara en helt annan fråga (Eckerberg och Joas 2004, Lundqvist 
2001, Pierre 2001). När det gäller tankarna kring decentralisering menar Pierre 
(2001) att de innefattar en, ibland idealiserad, bild av: 

 

[…] småskalighet, möjligheter för medborgarna att påverka politiska beslut, lokalt 
självbestämmande, lokal variation av service och tilltro till individernas sunda 
förnuft. Får vi bara själva bestämma, utan inblandning av centralbyråkrater och 
centrala politiska direktiv, blir besluten sunda och åtgärderna de rätta; så tycks den 
grundläggande filosofin kunna sammanfattas. Vem kan rimligen vara motståndare 
till en sådan filosofi (Pierre 2001:105)? 

 
Decentralisering, menar Pierre, kan alltså i teorin ge upphov till ”en bredare 
förankrad governance” (Pierre 2001:105).   
       Likaväl som Lundqvist (2001) ifrågasätter governance-modellens genom-
slag i praktiken när det gäller miljöpolitiken är Lundahl & Öquist (2002) kritiska 
till den rådande bilden av decentralisering och minskad toppstyrning. De menar 
att staten under 1980-talet och framåt försökt att, förenklat uttryckt: ”samtidigt 
göra sig av med makten (för att upprätthålla legitimitet) och behålla den (genom 
kontroll)”. Detta sker, menar Lundahl och Öquist, exempelvis genom att kom-
munerna ges ett ökat ansvar samtidigt som staten stärker sin tillsyn med utvärde-
ringsprogram. Staten kan behålla sin legitimitet genom att inte behöva svara för 
genomförandet av verksamheter, exempelvis utbildning. Det stora intresset för 
governance-modeller till trots har det visat sig att formulering av planer och 
program idag, för ekologisk hållbar utveckling, är inneslutna i redan existerande 
styrningssystemen med sina olika logiker och intressekonflikter (Lundqvist 
2004a). 
      Ytterligare en trend som berör olika aktörers delaktighet i kommunikativa 
processer är den som kan betecknas som deliberativ metod (jfr Chambers 2003). 
Denna teoribildning är omfattande och jag kommer inte att fokusera min analys 
kring denna teori. Jag kommer att relatera till begreppet i en allmän mening av-
seende olika aktörers möjligheter att göra sin röst hörd i beslutsprocesser kring 
främst miljöfrågor (jfr Jonsson 2005, Whelan och Lyons 2005, Swart 2003). 
      Hur har då problematiken och intentionerna om en ny styrning mot en 
ekologisk hållbar utveckling hanterats i Sverige? Utgångspunkten för denna stu-
die är ju de svenska nationella miljökvalitetsmålen som en strategi för att skapa 
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en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige. Miljökvalitetsmålen är som jag när-
mare ska beskriva i kapitel 4 en form av målstyrning. För att ge en bas till mina 
kommande analyser av implementeringen av miljömålen vill jag först redovisa 
en del av litteraturen och diskussioner mål- och resultatstyrning mer generellt. 
 

3.4 Mål- och resultatstyrning – en strategi i tiden?  
 
Vid samma tid som decentralisering och governance fick ett starkt genomslag 
som styrmodell, dvs. under slutet av 80-talet, blev målstyrning en attraktiv stat-
lig styrfilosofi. Vändningen mot mål- och resultatstyrning beskrivs i litteraturen 
som den nya offentliga förvaltningen (eng. New Public Management) och kan 
spåras tillbaka till slutet av 1970-talet. (Lundahl & Öquist 2002, Rhodes 1996). 
Sett till beskrivningen av målstyrning som metod går den tillbaka till 1950-talet 
då Peter F Drucker publicerade sin bok The practice of management (1954). Se-
dan dess har målstyrning som managementteknik varit rikligt omskriven i artik-
lar och böcker, huvudsakligen under 1970-talet, då med inriktning mot företa-
gande (Rombach 1991). 
      Mål har dock funnits i alla tider, och det som gör målstyrningsmodellen eller 
strategin speciell är den intention av styrning som finns, exempelvis bilden av 
politiker som har en idé eller vision om vad som ska uppnås vilken sedan im-
plementeras av bl.a. tjänstemännen inom den statliga administrationen, och se-
dan utvärderas resultatet. Förfarandet innebär en förskjutning från en mer fram-
åtblickande planering till förmån för en efterhandsgranskning vilken var typisk 
för det förvaltningspolitiska tänkandet under 1980- och 1990-talen enligt Ved-
ung (1998).  
 

3.4.1 Målstyrning som modell 
 
Målstyrning (MBO) eller mål- och resultatstyrning (MBOR) som modellen ock-
så benämns, innefattar inslag av tre processer, som kännetecknar en väl genom-
förd målstyrningsprocess i praktiken: Deltagande i beslutsfattande, målformule-
ring och återkoppling (Busch 1998, Rogers och Hunter 1992, Rombach 1991).  
Målformulering och implementering innefattar idealt sett en ständigt pågående 
översyn och revision av målen. Deltagandet i styrningen är avsett att underbygga 
förståelsen inom organisationen genom att klargöra den gemensamma grundsy-
nen, olika ståndpunkter och de olika infallsvinklarna för en gemensam uppgift. 
Ledningen ska under hela processen ge återkoppling till underordnade i fråga 
om progressionen vad gäller måluppfyllelse (Rogers och Hunter 1992). Målstyr-
ningsmodellen grundas, skriver Eriksen (1998:127), idealt ”på uppfattningen att 
offentliga mål kan uppdelas och fördelas på olika administrativa enheter”. Det 
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kan dock vara vanskligt att helt lita till att det leder till optimal måluppfyllelse 
då fokus kan bli alltför inriktat på delmål, och därmed brista i helhetssyn. 
      Målstyrning kan ses som en övergripande princip för organiseringen av 
kommunikation mellan politiska beslutsfattare och samhällets sektorer. Politi-
kerna fattar beslut i form av mål som sträcker sig långt in i framtiden, riktlinjer 
för genomförande som ger möjligheter till mätningar för att bedöma måluppfyl-
lelse. Den politiska administrationen implementerar besluten och programmen 
genom att ta beslut om vilka metoder och medel som ska användas, idealt sett 
tillsammans med målgrupper och viktiga aktörer, allt för att skapa möjligheter 
för att målen ska nås (Lundqvist 2004b). Synen på implementeringsprocesser är 
i grunder rationalistiskt menar Sannerstedt (2001), då det innebär att beslutsfat-
tarna i syfte att avsedda åtgärder genomförs, styr förvaltningen för att därigenom 
få beslut genomförda. Förvaltningen kan i detta perspektiv betraktas som ett in-
strument med den enda uppgiften och målsättningen att genomföra politiska be-
slut såsom politikerna avsett.   
      Rothstein (2001) skriver att valet av strategi för genomförandet av politiska 
program även innebär att man gör ett politiskt val Resonemanget styrks av Co-
rell och Söderberg (2005) som menar att ”organisering är politik” och att valet 
kring hur man organiserar verksamheten är grundat på en intention. Det kan in-
nebära att nya myndigheter inrättas, men även att arbetssätt eller strategier initie-
ras. Som exempel kan inrättandet av Naturvårdsverket 1967 ses som ett exempel 
på hur en regering vill fästa uppmärksamhet på och skapa enhetlighet kring mil-
jöfrågor genom att skapa en ny myndighet. Som jag tidigare beskrivit kan mål-
styrning ses som ett sätt att söka få ett helhetsgrepp på ett komplext område. När 
exempelvis målstyrning väljs som styrmedel för miljöpolitiken innebär det att 
politikerna beslutar om mål som det sedan är upp till tjänstemännen att imple-
mentera genom att välja medel (Rombach 1991). Genom att välja en viss orga-
nisationsform form för förvaltningen har man också fastlagt maktfördelningen 
mellan ”tjänstemän, politiker, professionella experter, intresseorganisationers 
företrädare, brukarnas representanter och lokala intressen” (Rothstein 
2001:13). Sett i detta perspektiv kan valet av målstyrning som strategi ses som 
en form av anpassning till en governance-inriktning på det miljöpolitiska områ-
det. Ett annat exempel på inkludering och deltagandeansatser är de krav på sam-
råd inför nybyggnation eller infrastrukturprojekt som sedan länge funnits i Plan- 
och bygglagen och numer även Miljöbalken.  
      Det kan i detta avseende vara av intresse att undersöka hur målstyrning fun-
gerat på andra områden än det miljöpolitiska. Statskontoret har i sin rapport 
Målstyrning för ungdomspolitiken (2003) visat att effekterna av målstyrningen 
har varit begränsade. Som främsta orsak anges att genomförandet av verksamhe-
ten ligger på kommunnivå och statens styrmedel är otillräckliga. Det råder även 
en otydlighet när det gäller målformuleringar, ansvarsfördelning på central nivå 
och möjligheten till mätbarhet. Studien visar att generellt instämmer tjänstemän 
på berörda myndigheter i de övergripande målen, att de är bra för att visa inrikt-

 74



ningen på politiken, men när det kommer till tolkningsfrågor är man inte lika 
överens. Sektorsmyndigheterna ser även svårigheter när det gäller mätbarhet av 
målen (Statskontoret 2003). 1991 skrev Björn Rombach boken Det går inte att 
styra med mål. I denna skrift dryftas ”varför den offentliga sektorns organisa-
tioner inte kan målstyras” (Rombach 1991). Sammantaget menar Rombach att 
målstyrning tycks vara en teknik som är lätt att förstå men svår att införa. En 
orsak till att målstyrningsmodellen är svår att införa och driva är de stora kost-
nader den medför. En del av de stora kostnaderna är behovet av formaliserade 
mätsystem som medför omfattande arbete lokalt och centralt och därmed blir 
mycket kostsamt (Rombach 1991). En svårighet med målstyrning i offentlig 
sektor sägs vara att det är svårt att definiera klara och mätbara mål. Det kan bero 
på att man saknar ett enkelt mål till vilket delmål är formulerade och kopplade. 
Oklarheter gör mål svåra att använda i planeringsprocessen och ofta anses också 
organisationernas resultat vara viktigare än dess mål (Rombach 1991). 
 

3.5 Miljömål, integrering och governance 
 
Om målstyrningsmodellen kommer att karaktäriseras av den öppenhet som präg-
lar de grundläggande idéerna kring styrmodellen beror till stor del på förhållan-
det mellan beslutsfattare, både politiker och myndigheter, och de målgrupper 
som ska genomföra åtgärderna i praktiken. Idealt sett kan målstyrningsprocessen 
präglas av samma öppenhet och integrering av olika målgrupper som governan-
ce-modellen innefattar (Lundqvist 2004b).  
      Beskrivningar av målstyrningsprocessen i miljömålspropositionerna genom-
syras av förväntningarna att målstyrning ska skapa delaktighet och effektivitet i 
enlighet med en governance-modell (Prop. 1997/98: 145). I det underlagsarbete 
som låg till grund för den första miljömålspropositionen var bilden av målstyr-
ningsprocessen att den gav stort utrymme för delaktighet för berörda aktörer, då 
mål snarare än detaljerad reglering ger större möjligheter att påverka genomfö-
randet. Många aktörer på olika plan, lokalt såväl som regionalt och centralt lika-
väl som sektorsvis och branschvis ska involveras. Möjligheterna för en optime-
ring av insatser och kostnader förväntas dessutom öka (Naturvårdsverket 1997). 
Utifrån skrivningarna i propositionerna och naturvårdsverkets rapporter går det 
att dra slutsatsen att miljömålsarbetet implicerar decentralisering i viss bemär-
kelse men också fortsatt centralstyrning. 
      Innan målstyrning infördes i Sverige hade politikerna ofta ignorerat informa-
tionen de fick från myndigheter skriver Holmblad Brunsson (2002), men när 
myndigheter arbetar efter politiskt uppsatta mål förväntas den information myn-
digheter tar fram användas som beslutsunderlag. Tidigare studier har visat att 
målstyrning har införts med varierande resultat. När det gäller mål- och resultat-
styrning som politisk strategi har den visat sig inte helt oproblematiskt. Sund-
ström (2003) exempelvis, är kritisk till mål- och resultatstyrningens ändamålsen-
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lighet. Han skriver att mål- och resultatstyrningsprocessen, som riksdag och re-
gering beslutade om 1988, var tänkt att minska detaljregleringen av förvaltning-
en och att regering och departement därigenom skulle kunna fokusera på väsent-
ligheter i högre grad. Regeringen och dess kansli skulle bara ibland behöva se 
över myndigheternas arbete mer noggrant och precisera sina styrsignaler bl. a. i 
form av mål. Myndigheterna skulle däremellan lämnas ifred för att lösa sina 
uppgifter. Det visade sig dock med tiden att systemet verkade i motsatt riktning 
mot vad som var tanken vid genomförandet av mål- och resultatstyrningsproces-
sen. Styrningen snävades in och koncentrerades efterhand, vilket ledde till att 
styrningsperspektivet fick ge vika för ett kontrollperspektiv (Sundström 2003). 
 

3.6 Målstyrning för ekologiskt hållbar utveckling 
 
 I arbetet för en hållbar utveckling, vilket de svenska miljökvalitetsmålen är en 
del av, måste ständigt avvägningar göras mellan ekologiska, ekonomiska och 
sociala mål, vilka kan komma i konflikt med varandra när miljöpolitiken ska 
omsättas i praktiken (Isaksson och Storbjörk 2005). Man brukar i dessa fall 
ibland tala om målkonflikter. Det är inte heller ovanligt att det uppstår en osä-
kerhet kring hur ett miljövärde skyddas på det mest effektiva sättet och det kan 
även uppstå konflikter mellan olika värden. Ett exempel är tunnelbygget genom 
Hallandsås där naturvärden ställs mot värdet av utbyggnad av kommunikations-
systemet för att minska vägtrafiken och därmed koldioxidutsläppen (Boholm & 
Ferreira 2002).  
      Lundqvist (2004b) menar att alla långsiktiga strategier för att skapa en håll-
bar utveckling innefattar en enorm utmaning vad gäller koordination och över-
blick av implementeringsarbetet. Förespråkare för mål- och resultatstyrnings-
modellen, skriver Lundqvist, anser att modellen tillhandahåller en lösning när 
det gäller problem relaterade till kognition och informationskapacitet. Om mål- 
och resultatstyrningsmodellen i realiteten ger förväntat resultat beror på relatio-
nen mellan politiska beställare och administrativa, men även andra, utförare. Be-
slutsfattare måste kunna skapa en bred politisk acceptans för ”vad” och ”när” 
gällande implementeringen av planer och program för exempelvis hållbar ut-
veckling. Administrativa och tekniska insatser måste initieras och tidsplaner 
specificeras för måluppfyllelse likaväl som system för uppföljning och utvärde-
ring. Detta är nödvändigt för att politikerna, och andra, ska ges möjlighet att be-
döma framsteg och göra nödvändiga anpassningar av strategierna (Lundqvist 
2004b). Mål- och resultatstyrning är alltså idealt sett en process som kan vara 
fruktbar när det gäller implementeringen av politiska beslut och målsättningar. 
Men det är värt att notera att idealet i alla avseenden inte speglas i praktiken, 
vilket jag återkommer till i de kapitel som följer. 
      Som jag tidigare i detta kapitel behandlat är hållbar utveckling ett begrepp 
som inbegriper många aspekter som rör en mångfald av sektorer, men även som 
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en övergripande intention eller ett ledmotiv för de svenska nationella miljökvali-
tetsmålen (Lundqvist 2000). De svenska miljökvalitetsmålen är inte bara visio-
ner utan kan också ses som en policy eller ett program i en mer handlingsinrik-
tad betydelse, där mål preciseras och ska följas upp. Hur väl en implemente-
ringsprocess lyckats måste alltid relateras till det uppsatta målet. Innan imple-
menteringsprocessen, eller operationaliseringsprocessen, startar kan det vara 
oklart vilka förändringar som krävs (Pressman och Wildavsky 1973). Som jag 
kommer att återkomma till i kommande kapitel är just förändringsarbetet något 
som inte beskrivs som särskilt problematiskt i de propositioner som ligger till 
grund för de svenska miljökvalitetsmålen. I litteraturen finns dock exempel på 
hur just implementering av mål som relaterar till hållbar utveckling i praktiken 
visar sig svåra att operationalisera. O’Toole (2004) menar att det till en del kan 
grundas i det normativa inslag som mål om hållbar utveckling innefattar. Mål 
om hållbar utveckling ligger långt fram tiden, är dynamiska och kontinuerligt 
drivna av en normativ diskurs, vilket i sin tur innebär att regeringar kan initiera 
en politik för hållbar utveckling men kan inte betraktas som allenarådande när 
det gäller att definiera begreppets mening. 
      Implementeringsprocesser är i de flesta fall komplexa och innefattande en 
mångfald av aktörer, alla med olika värderingar, intressen, uppfattningar och 
politiska inriktningar. Inom ett område som miljöpolitiken finns vanligtvis också 
ett antal program och olika beslutsnivåer likaväl som en tidsskala som omfattar 
ett decennium och ibland mer (Hupe and Hill 2006, Sabatier 1999). Arbete med 
hållbar utveckling visar hur viktigt det är att beakta lärandeprocesser och invol-
verandet av olika intressenter och aktörer med tanke på det långa tidsperspekti-
vet och de dynamiska förändringar som det innefattar. Mål om hållbar utveck-
ling måste förmodligen även formuleras och drivas på ett sätt som kan utmana 
olika samhällsgruppers krav på genomgripande och snabba förändringar. Alla 
dessa aspekter kan tillsammans, eller var för sig, antas försvåra implementering-
en av målen (O’Toole, 2004). Ett annat perspektiv på problematiken kan vi få 
om vi väljer att betrakta samhället differentierat med själv-referentiella system 
som ska bearbeta informationen och besluten om vad som krävs för en hållbar 
utveckling. Frågan blir då om det är det normativa i hållbar utveckling som är 
barriären när systemen ska kommunicera kring problematiken. Sett till ett socialt 
systemteoretiskt perspektiv är funktionssystem och organisationer själv-
referentiella och strävar efter att upprätthålla sin autopoiesis. Kommunikationen 
sker enligt koder och organisationsspecifika beslut vilket leder till att det inte 
med någon större framgång går att intervenera systemen med beslut eller re-
gleringar utifrån (Farmer och Teubner 1994). 
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3.7 Sammanfattningsvis 
 
Synen på och strategierna för dagens politiska hantering av miljöfrågor har alltså 
växt fram under 1900-talets senare decennier. En av dessa strategier är målstyr-
ning, en politisk strategi som fick genomslag inom den förvaltningspolitiska 
sektorn under 80-talet.  
      Miljöpolitiken har, utifrån beskrivningar i litteraturen, alltmer präglats av ett 
behov eller en utveckling mot ökad delaktighet av olika aktörer i samhället. Kra-
ven på en integrering av den ekologiska dimensionen inom olika samhällsområ-
den skapar behov av nya beslutsordningar. 
      Det finns både vad gäller mål- och resultatstyrning samt implementeringste-
ori, en grundläggande tilltro till det rationella handlandet. Dessa ideal grundade i 
det rationella tankesättet leder förmodligen till förväntningar om hur mål och 
program ska omsättas i praktiken. Genom produktion av kunskap och tillräcklig 
information samt kommunikation kring vad som ska göras för att uppnå målen, 
eller implementera de politiska besluten, så kommer processen att gå framåt och 
besluten och målen kan uppnås. Denna förväntan kan dock förväntas leda till 
besvikelse, det är i praktiken väldigt svårt att agera rationellt. Rationalitet är i 
mångt och mycket baserat på antaganden om framtiden och att förutsäga framti-
den är nästintill omöjligt. Risken är alltid stor att vi missar information eller tol-
kar den information vi har på ett felaktigt sätt (Brunsson 2006). I de kapitel som 
behandlar erfarenheter av miljömålsadministrationen kommer jag att återkomma 
till detta tema. 
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4 De svenska miljökvalitetsmålen  
 
 
 
Som bas för miljömålsarbetet ligger de propositioner som antagits av riksdagen, 
och dessa propositioner har i sin tur föregåtts av underlagsarbeten från myndig-
heter och tillsatta kommittéer. Detta kapitel baseras på utvalda delar av denna 
dokumentation och litteratur kring de svenska nationella miljökvalitetsmålen. 
Jag har läst propositionerna med fokus på hur kommunikativa aspekter beskrivs 
och hur dessa är tänkta att hanteras i praktiken. Frågor i som behandlas i detta 
kapitel är även hur det från det politiska systemet kommuniceras kring intentio-
ner och mål för det miljöpolitiska området, vad regeringen anger som skäl för 
målstyrningsmodellens introduktion men även vad som kommuniceras som pro-
blem som måste hanteras. Jag har även en del av utrymmet i kapitlet avsatt för 
de två kommunikationsstrategier vilka utarbetats som en guide för myndigheter-
nas kommunikation kring miljömålsarbetet. Texten och analysen i detta kapitel 
gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan bör snarare läsas som exempel på 
hur miljömålsarbetet beskrivs och vilka instruktioner som föregått miljömåls-
administrationens arbete.  
      Kapitlet är indelat i följande avsnitt: 

1. Förslag till ett samlat miljömålssystem 
2. Miljömålspropositionerna 
3. Rapportering av miljömålsarbetet 
4. Hållbar utveckling, ekologisk modernisering och ett grönt språk? 
5. Miljömålsarbetets organisation 
6. Miljömålsadministrationen och de funktionella samhällssystemen 
7. Kommunikationsstrategier 
8. Sammanfattande reflektioner 

 

4.1 Förslag till ett samlat miljömålssystem 
 
När miljömålen antogs av den svenska riksdagen 1999 ersattes de ca 170 mål 
och belsut som hade antagit sedan tidigare. Då de tidigare miljömålen inte till-
kommit genom en strukturerad process uppstod problem när målen skulle om-
sättas i praktiken (Lundqvist 2005, 2004a). Det fanns flera mål med liknande 
innehåll då samma fråga behandlats i olika propositioner där mål formulerats. 
Det fanns även mål som berörde samma miljöproblem, exempelvis försurning 
där det fanns mål som rörde försurning av vatten men inte försurning av mark. 
Dessutom var besluten sällan knutna till åtgärder (Naturvårdsverket 1997). Det 
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hade alltså uppkommit betydande implementeringsbarriärer som behövde hante-
ras. 
      1997 gav regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket att lämna förslag till nya 
nationella miljömål. Tillsammans med andra myndigheter genom olika möten 
och samråd utarbetades rapporten Ren luft och gröna skogar. Förslag till natio-
nella miljömål 1997 (Naturvårdsverket 1997). I rapporten presenteras visionen 
om den framtida svenska miljön: 
 

För att miljön i Sverige inte ska utarmas och försämras i framtiden måste samhäl-
let som det ser ut idag förändras. Den produktion, konsumtion och annan verk-
samhet som bedrivs får inte leda till att miljön vi lever i försämras, utvecklingen 
måste vara hållbar i ett långt tidsperspektiv. För att kunna förändra samhället i 
denna riktning krävs tydliga mål för samhällets utveckling, en vision som motive-
rar alla att delta i denna förändringsprocess. Denna vision kan tydliggöras genom 
att formulera miljömål, som definierar det tillstånd i miljön som eftersträvas och 
som en förutsättning för att samhället ska vara miljömässigt hållbart (Naturvårds-
verket 1997:13).  

Miljömålen och målstyrningsprocessen diskuterades bland annat vid två semina-
rier, där flera myndigheter, kommuner och intresseorganisationer deltog. Sär-
skilda avstämningar gjordes sedan med Kemikalieinspektionen, Strålskyddsin-
stitutet, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. I rapporten ger Naturvårds-
verket uttryck för en positiv syn på målstyrning och menar att man genom att 
styra mer med övergripande mål, till skillnad från detaljerade regler, ger större 
utrymme för och möjlighet till delaktighet av berörda aktörer vid utformning av 
åtgärder. Miljömålen ska då fungera som riktlinjer för hur den miljöpolitiska 
besluten ska omsättas i praktiken (Naturvårdsverket 1997). Naturvårdsverkets 
framtidsstudie Sverige år 2021 beskrivs som en viktig grund för utvecklingsar-
betet av de nationella miljömålen. Naturvårdsverket beskriver arbetet som star-
ten på en process med kontinuerlig översyn av miljömålen, där en mångfald av 
aktörer är involverade och som bedrivs på flera olika arenor: ”lokalt, regionalt, 
centralt sektorsvis, branschvis etcetera” (Naturvårdverket 1997:5). Vi kan här 
notera att som arbetsprocessen beskrivs har den genomförts enligt en ideal mål-
styrningsmodell så till vida att de myndigheter som ska genomföra miljömålsar-
betet har varit med och planerat det hela, men även andra aktörer har getts till-
fälle att medverka i processen. I rapporten presenteras även synen på målstyr-
ning: 
 

Med hjälp av miljömål kan visionen om en hållbar utveckling preciseras. Målstyr-
ning har ansetts vara ett bra sätt att styra miljöpolitiken. […] Med målstyrning 
menas att mål sätts upp för framtida önskvärt tillstånd utan att i detalj styra hur vi 
ska komma dit (Naturvårdsverket 1997:14) 

 

Till grund för miljömålens utformande låg de sedan tidigare av Naturvårdsverket 
definierade miljöhoten (Naturrvårdsverket 1997). 
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Tabell 4.1: De fjorton identifierade miljöhoten samt de arton föreslagna miljömålen 
 

 
Källa: Naturvårdsverket 1997 

Miljöhot Förslag till miljömål 
Lagerresurser: 1.Klimatpåverkande gaser 

2. Uttunning av ozonskiktet Fosfor i kretslopp 
3.Fotokemiska oxidanter/ marknäta ozon Värdefullt naturgrus sparas 
4.Försurning av mark och vatten Metaller i kretslopp 

Användning av mark och vatten: 5. Tätorternas luftföroreningar och buller 
6. Övergödning av mark och vatten Gröna skogar 
7. Påverkan genom metaller Ett riktodlingslandskap 
8. Påverkan av organiska miljögifter Storslagen fjällmiljö 
9. Introduktion och spridning av         Hav i balans 
    främmande organismer Levande sjöar och vattendrag 
10. Nyttjande av mark och vatten som Gott grundvatten 
     produktions- och försörjningsresurs Myllrande våtmarker 
11. Exploatering av mark och vatten för  En god bebyggd miljö 

Föroreningar:       bebyggelse, anläggningar och  
      infrastruktur Begränsad klimapåverkan 
12. Anspråk mot särskilt känsliga  Skyddande ozonskikt 
      områden Bara naturlig försurning 
13. Brutna kretslopp Ren luft 

Ingen övergödning 14. Strålning  
Giftfri miljö 
Säkerstrålmiljö 

 
Sett i ett socialt systemteoretiskt perspektiv kan miljömålen beskrivas som en 
kommunikation kring externa referenser, dvs. observation av och kommunika-
tion kring miljösituationen i omvärlden. Naturvårdsverket har observerat vad 
som kommuniceras som miljöproblem och utifrån detta definierat vad man valt 
att kalla miljöhot. Utifrån dessa miljöhot har sedan miljömålen formulerats. 
Dessa observationer grundas till stor del på miljöövervakningsdata och har där-
med sin grund i det naturvetenskapliga systemet (Naturvårdsverket 1998).  
      Naturvårdsverket beskriver hur miljömål idealt sett borde utgå från en for-
muleringsprocess grundad på kunskap om miljöproblematiken. Denna process 
förutsätter att naturens tillstånd kan observeras och utifrån dessa observationer 
kan sedan mål skapas utifrån denna kunskapsgrund. Till dessa mål ska sedan 
åtgärdsplaner, strategier samt styrmedel utarbetas för att komma tillrätta med de 
observerade problemen. Efter en uppföljning förväntas ny kunskap ha kommit 
fram som visar tillståndet i förhållande till målbilden. Kunskap som alstras i 
uppföljnings- och utvärderingsarbetet likaväl som nya forskningsrön ska ligga 
som bas för omformulering av mål (Naturvårdsverket 1997). Resonemanget kan 
ses som en rationell syn på miljöfrågors hantering. Genom forskning undersöks 
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och vederläggs miljötillståndet likaväl som de kausala samband som sedan ska 
ligga till grund för formulering av rationella miljökvalitetsmål.  
      Vid en jämförelse med de steg i implementeringsprocessen som beskrivs i 
kapitel 2 kan vi se att i förarbetet till de slutliga förslagen finns en överensstäm-
melse mellan Naturvårdverkets beskrivning av målformuleringsprocessen och 
den ideala modell som beskrivits i litteraturen när det gäller de första stegen i en 
implementeringsprocess. Den politiska förvaltningen utarbetar underlag för be-
slut som sedan tas av politiker som i sin tur lämnar implementeringsansvaret 
vidare till det som utifrån propositionen kan definieras som miljömålsadminist-
rationen. Jag återkommer till miljömålsarbetets organisation senare i detta kapi-
tel. 
      I förarbetet till systemet med de nationella miljökvalitetsmålen anges två 
skäl till valet av målstyrning som styrmodell i miljöpolitiken, nämligen ”att in-
formera om vilka problem som finns och att driva på förändringar i rätt rikt-
ning”. Miljömålen beskrivs även i metaforiska termer som att de kan utgöra 
”vägvisare” som pekar ut ”vart vi bör vara på väg” . Vidare noteras att miljömå-
len i sig inte är tvingande, utan naturvårdsverket menar att mål ”kan mer ses som 
moraliskt bindande” (Naturvårdsverket 1997:122). Att betrakta de nationella 
miljökvalitetsmålen som moralsikt bindande innebär som jag ser det att ska fin-
nas en normativ botten, vilket skulle innebära att det finns en måttstock för vad 
som är rätt eller fel. Luhmann (1989) skriver att den binära koden bra och dåligt 
är möjlig att utgå ifrån när det beteende som är i fokus för kommunikationen kan 
leda antingen till uppskattning eller till förakt. Att inte agera så att miljömålen 
uppnås skulle alltså vara moralsikt förkastligt och sanktioneras med förakt enligt 
ett Luhmannskt perspektiv. Huruvida detta blir fallet med bristande engagemang 
för miljömålsarbetet är en annan fråga. Så även om definitionen från 1997 anger 
att miljömålen beskriver vad som krävs är alltså miljökvalitetsmålen i sig inte 
tvingande utan en vägledning till vad som bör göras för en ekologiskt hållbar 
utveckling ska uppnås. Naturvårdsverket ger uttryck för en tilltro till naturveten-
skapliga mätmetoder och vad de kan bidra med när det gäller relevant informa-
tion i uppföljnings- och utvärderingsarbetet:  
 

Miljömålen utgår ifrån de kvalitetskrav som måste uppfyllas för att samhället ska 
vara ekologiskt hållbart. Belastningen på mark och vatten måste exempelvis ligga 
under bestämda tröskelvärden, den kritiska belastningen, för att inte drabbas av 
försurning eller övergödning. Inom många områden finns det redan tillräckligt 
med naturvetenskaplig kunskap för att formulera mål med tydliga fysikaliska, ke-
miska eller biologiska mått. Inom några områden är kunskaperna ännu inte till-
räckliga, i dessa fall får man tills vidare ange kvalitativa mål som pekar ut den in-
riktning som utvecklingen bör följa. När det är möjligt bör också kvantitativa mål 
för åtgärder sättas upp (Naturvårdsverket 1997:14) 

I en rapport som kommer ett år senare beskrivs hur förslagen om miljömål 
bygger på nuvarande kunskaper med olika grad av osäkerhet. Slutsatsen är 
att ”ny kunskap behöver utvecklas för att få fram naturvetenskapligt och 
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medicinskt underlag för att fastställa miljömål, göra prioriteringar och ut-
veckla åtgärdsstrategier” (Naturvårdsverket 1998:29). I rapporten beskrivs 
också vikten av att andra värderingar tillämpas när det gäller ”boende, 
transporter och konsumtion” vilket ska uppnås genom kunskap och infor-
mation. Kunskapen finns redan, skriver man, frågan är hur ”den ska spridas 
så att den kan användas”. En av de viktigaste informationsåtgärderna blir 
därför ”att informera och förmedla miljöbudskap på ett sätt som når fram” 
(Naturvårdsverket 1998:123-124). Hur kommunikationen ska ske beskrivs 
inte närmare. 
 

4.2 Miljömålspropositionerna 
 
1998 överlämnade regeringen sin proposition Svenska miljömål. Miljöpolitik för 
ett hållbart Sverige (Prop. 1997/98:145) till riksdagen. 1999 antog sedan Sveri-
ges riksdag 15 nationella miljökvalitetsmål, vilka skulle styra svenskt miljöpoli-
tiskt arbete mot en ekologiskt hållbar utveckling. Sett till den i kapitel 2 beskriv-
na stegmodellen för implementeringsprocessen kan man säga att i och med re-
geringens överlämnande av propositionen i riksdagen togs det första steget i den 
process som startade arbetet med de svenska nationella miljökvalitetsmålen. Re-
geringen skriver: 
 

Regeringens övergripande mål för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Enligt 
1997 års regeringsförklaring skall Sverige internationellt vara en pådrivande kraft 
och ett föregångsland för ekologiskt hållbar utveckling. Detta innebär ett omfat-
tande omställningsarbete (Prop. 1997/98:145:19). 

  
Den ekologiskt hållbara utvecklingen är en av tre dimensioner som slogs fast vid 
FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992, och de övriga är den sociala och den eko-
nomiska dimensionen. I propositionen fastställs generationsmålet som innebär 
att de stora miljöfrågorna ska vara lösta inom en generation, dvs. i fallet med 
miljömålen år 2020-2025. Målsättningen är en av de mest långtgående visioner-
na som formulerats av något land i världen, skriver Miljömålsrådet (2008) näs-
tan 10 år senare. Regeringen skriver vidare att för att en utveckling ska vara 
hållbar krävs långsiktiga och uthålliga insatser inom alla politikområden, vilket 
kan tolkas som att det krävs insatser och kommunikation i samtliga sub-system 
inom det poliska systemet. Sverige beskrivs ofta som ett föregångsland när det 
gäller miljöpolitik och hantering av miljöfrågor och i propositionen ges uttryck 
för att Sverige även fortsättningsvis ska vara offensivt och handlingsinriktat på 
det miljöpolitiska området. I samband med att den första miljömålspropositionen 
presenteras antas även en ny miljölagstiftning, miljöbalken. Intentionen med 
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miljöbalken är att samordna och bredda miljölagstiftningen för att möjliggöra en 
hållbar utveckling (Prop. 1997/98:145:19). 
Propositioners inledningskapitel kan i en generell mening sägas innefatta skäl 
för varför de nationella miljökvalitetsmålen initierats. En tolkning i ett socialt 
systemteoretiskt perspektiv är att de inledande kapitlen i propositionen är en 
form av deparadoxifiering genom att skäl anges till varför förslagen i proposi-
tionen ställs (eng. deparadoxization by reasons). Besluten kunde i själva verket 
se annorlunda ut, men genom de skäl som anges reduceras mångfalden av andra 
handlingsmöjligheter, dvs. kontingensen, i förhållande till de förslag som reger-
ingen slutligen presenterar (jfr Knudsen 2005). Skälen för att anta miljökvali-
tetsmålen är i huvudsak att till nästa generation överlämna ett samhälle utan de 
stora miljöproblem som existerar idag. De nya nationella miljökvalitetsmålen 
förväntas göra miljöarbetet mer målinriktat och effektivt genom ”en modern 
mål- och resultatstyrningsprocess” skriver regeringen. Ytterligare ett skäl är att 
profilera Sverige som en progressiv kraft i arbetet för en ekologiskt hållbar ut-
veckling.  
      I denna första miljömålsproposition sätts miljömålsarbetet i en kontext, eller 
om vi så vill i relation till en omvärld, vilket kan definieras som en externrefe-
rens eller observation av omvärldens tillstånd. Förståelsen av denna observation 
av andra ordningen innefattar en beskrivning av utvecklingen i omvärlden i ter-
mer av den ökade befolkningstillväxten vilken i sin tur ökar trycket på ekosys-
temen. Regeringen ger uttryck för uppfattningen att det i grunden finns ”naturli-
ga kretslopp” vilka kan rubbas av våra mänskliga aktiviteter. De negativa 
scenarierna till trots finns det hopp om positiv utveckling då man beskriver att 
det under en 25-årsperiod skett stora förbättringar i många av tredje världens 
länder, en utveckling det tog tre gånger så lång tid att nå i Europas länder. Reto-
riken i propositionen präglas av en temporal argumentation där det förflutna lär 
oss läxor som vi måste beakta när vi ska hantera vår nutid för att skapa en håll-
bar utveckling för framtiden (jfr. Harré et al. 1999). Vidare ges i propositionen 
uttryck för en tilltro till teknologiska lösningar. Den tekniska potentialen för att 
effektivisera resursanvändningen och därmed minska miljöbelastningarna är 
stor, skriver regeringen. 
      Genom att involvera berörda sektorer och verksamheter i miljömålsarbetet 
förväntar sig regeringen att det som tolkas som ett ökat miljöintresse i samhäl-
lets olika sektorer ska kunna tas tillvara på ett bättre sätt än tidigare.  Regeringen 
hyser stor tilltro till att målstyrningssystemet ska ge goda kommunikativa förut-
sättningar. Det är många aktörer och intressen som måste hanteras i implemente-
ringsprocessen men genom de nya miljökvalitetsmålen tillsammans med vad 
som uttrycks som en modern lagstiftning kommer de olika rollerna mellan olika 
aktörer i samhället att förtydligas, menar regeringen. 
      I propositionen föreslår regeringen en ny struktur för hur arbetet med miljö-
mål ska bedrivas, vilken man menar är mer överblickbar än de mål och beslut 
som funnits sedan tidigare. De nya och samlade miljökvalitetsmålen beskrivs 
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som bättre lämpade att styra utvecklingen i samhället. De vilar på en vision om 
ett ekologiskt hållbart samhälle och är inriktade på den miljökvalité som bör 
råda i ett ”ekologiskt hållbart Sverige” (Prop. 1997/98:45:158). 
 
Tabell 4.2: Förslag till nationella miljökvalitetsmål 

Föreslagna miljömål, prop. 1997/98:145 
1. Frisk luft 
2. Grundvatten av god kvalitet 
3. Levande sjöar och vattendrag 
4. Myllrande våtmarker 
5. Hav i balans samt levande kust och 
    skärgård 
6. Ingen övergödning 
7. Bara naturlig försurning 
8. Levande skogar 
9. Ett rikt odlingslandskap 
10. Storslagen fjällmiljö 
11. God bebyggd miljö 
12. Giftfri miljö 
13. Säker strålmiljö 
14. Skyddande ozonskikt 
15. Begränsad klimatpåverkan 

 
Källa: Prop. 1997/98:45 
 
Från tretton miljöhot via ett underlagsarbete som föreslår arton nya miljömål 
blev det alltså till sist femton nationella miljökvalitetsmål. Regeringen skriver 
att den nya miljömålstrukturen ska ge förutsättningar för ett dynamiskt arbetssätt 
med miljöfrågor: 

 

I den nya strukturen ligger att miljökvalitetsmålen ska vara utgångspunkten för ett 
system med mål- och resultatstyrning, som enligt regeringens uppfattning är det 
effektivaste sättet att styra ett brett upplagt miljöarbete med deltagare inom alla 
samhällsområden. Mål- och resultatstyrning innebär principiellt en styrning med 
hjälp av uppställda mål medan vägarna att nå dit inte bestäms i detalj. […] Myn-
digheter, företag och kommuner m.fl. ges därvid stor frihet att välja vägar för att 
nå målen. Befintliga eller nya styrmedel kan användas och frivilliga åtaganden 
initieras (Prop. 1997/98:145:39). 

  
Med denna styrmodell menar regeringen att vi i Sverige fått ett nytt arbetssätt 
inom miljöpolitiken. Redan i denna första miljömålsproposition beskriver reger-
ingen sin relativt oproblematiska syn på miljömålsstrukturen och dess ansvars-
fördelning genom decentralisering av miljöarbetet. Regeringen uttrycker en för-
väntan om att denna decentralisering ska öka intresset för miljöarbetet inom oli-
ka sektorer, vilket i sin tur ska leda till egna initiativ och åtgärder inom olika 
sektorer för att skapa ett förbättrat miljötillstånd (Prop. 1997/98:145:2). Intres-
sant är att notera hur regeringen i sin retorik förutsätter att det kommer att ska-
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pas ett intresse i exempelvis näringslivet. Ska vi vara kritiska kan vi notera att 
redan innan miljömålen introducerades hade flera företag sedan en tid arbetat 
med miljöledningssystem utan att regeringen formulerat mål (se kap. 3). Det 
som har skett under åren som gått är väl snarast att näringslivets miljöåtgärder 
kopplas miljömålen på en ad hoc basis, som jag tolkar det, där det miljöarbete 
som utförs i rapporteringen relateras till miljömålen snarare än att arbetet utgår 
från desamma.  
      Slutligen, för att målstyrningsprocessen ska fungera förutsätts en uppföljning 
med resultatredovisning. Underlaget till denna uppföljnings- och utvärderings-
process måste vara ”fullgott” så till vida att det består av data av tillförlitlig kva-
lité, utgående från mätningar i långa tidsserier. I propositionen kommer ett posi-
tiviskt vetenskapsperspektiv till uttryck. Med det menar jag att det som ska ligga 
till grund för bedömningarna är det som kan observeras och räknas (Hartman 
2004).  
      I riksdagen antogs propositionen enhälligt men regeringen gavs i uppdrag att 
förtydliga miljömålsarbetet (Prop. 2000/01:130). För detta ändamål tillsattes en 
Miljömålskommitté 1998 som 2000 presenterade sitt slutbetänkande Framtidens 
miljö – allas vårt ansvar (SOU:2000:52). Utredningen innefattade komplette-
rande preciseringar till miljökvalitetsmålen, förslag till etappmål (oftast för 
2010), åtgärdsstrategier och styrmedel, förslag om ett uppföljningssystem samt 
fördelning av ansvaret mellan de centrala myndigheterna, länsstyrelserna och 
kommunerna. Förslagen grundades på regeringens miljömålsproposition från 
1998 och mer än 20 myndigheter samt alla länsstyrelser bidrog till arbetet, 
många genom samråd med näringsliv, kommuner och organisationer inom re-
spektive län och sektorer. Under arbetets gång genomfördes även fem ”hearings 
med myndigheter, näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer” för att 
förankra förslagen (SOU 2000:52:25). Med detta sätt att arbeta menar miljö-
målskommittén att de föreslagna åtgärderna och delmålen är utarbetade efter 
omfattande dialog, vilket kan tolkas som ett tecken på att processen fortgått i en 
deliberativ anda. 
      I april 2001 överlämnar så regeringen den andra miljömålspropositionen till 
riksdagen Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier (Prop. 2000/01:130). 
Här har tankarna om en ekologisk modernisering uttryckligen klätts i ord. I den-
na proposition anger regeringen att miljökvalitetsmålen inom en tioårsperiod ska 
”leda till omfattande miljöförbättringar och en betydande ekologisk modernise-
ring” (Prop. 2000/01:130:1). Regeringen skriver i propositionen att arbetet med 
att nå en hållbar utveckling fortsätter och har en god grund i att de nationella 
miljökvalitetsmålen antagits i bred majoritet. Miljökvalitetsmålen gör den 
ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling tydlig, menar regeringen, 
som dessutom skriver att målen är formulerade ”utifrån den miljöpåverkan natu-
ren tål och definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska 
sikta mot” (Prop. 2000/01:130:1). Det övergripande målet om att lämna över ett 
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samhälle till nästa generation, där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta står 
kvar. 
I propositionen vidareutvecklas miljömålsstrukturen som riksdagen tog beslut 
om 1999, genom att regeringen nu ger ett samlat förslag till utformning av del-
mål, åtgärder och strategier som ett led i att uppnå miljökvalitetsmålen. I denna 
proposition har de sedan tidigare antagna femton nationella miljökvalitetsmålen 
kompletterats med 72 delmål som måste uppfyllas inom utsatt tid för att miljö-
kvalitetsmålen ska kunna uppnås inom en generation (Prop. 2000/01:130). De 
svenska miljökvalitetsmålen ska, enligt regeringen, vara tydliga och överskådli-
ga, vara uppföljningsbara på kort och lång sikt, ingå i en heltäckande struktur 
samt kunna användas som underlag för nationellt och lokalt målarbete. Dessut-
om anges att delmålen till miljökvalitetsmålen bör utformas enligt fem kriterier: 
 
1. Människors hälsa 
2. Den biologiska mångfalden och naturmiljön 
3. Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
4. Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
5. En god hushållning med naturresurser  
 
Regeringen skriver att de fem grundläggande värdena eller kriterierna ska sam-
spela och beaktas så att ”människors upplevelse av miljön berikas, förståelsen av 
dess uppbyggnad fördjupas och förmågan att vårda och använda den på ett 
hållbart sätt utvecklas” (Prop. 2000/01:130:13).  
      I sin andra miljömålsproposition ger regeringen ett tydligare uttryck för ett 
kommunikativt perspektiv på miljöarbetet. Lagstiftning och ekonomiska styr-
medel kan kompletteras med frivilliga överenskommelser och en dialog mellan 
staten och näringslivet. Andra styrmedel, eller verktyg som staten har till sitt för-
fogande som det uttrycks i propositionen, är information. De informativa styr-
medlen beskrivs som verktyg för att ” påverka ett särskilt beteende utan att stäl-
la några krav på faktiska förändringar” men även en väg att ”sprida kännedom 
om andra styrmedel”. Andra typer av kommunikativa styrmedel som beskrivs i 
propositionen är ”frivilliga överenskommelser och dialoger mellan staten och 
näringslivet.” (Prop. 2000/01:130:197).  
      Regeringen ger i propositionen uttryck för vilka aspekter som anses viktiga 
för att en ekologiskt hållbar utveckling ska möjliggöras. Ska en strategi med 
ekologisk hållbarhet vara funktionell måste den ”baseras på en ansvarsfull för-
valtning av vår naturmiljö och vårt gemensamma kulturarv” detta samtidigt som 
den även måste ”vara förenlig med en positiv social och ekonomisk utveckling” 
(Prop. 2000/01:130:13). Här ses tydliga spår av de idéer som lanserades i 
Brundtlandrapporten 1987 och som följdes upp vid konferensen i Rio de Janiero 
1992. Vid en närmare granskning måste en strategi för ekologiskt hållbar ut-
veckling hantera vad som i många fall ses som ett motsatspar: bevarande i för-
hållande till utveckling. 
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      I propositionen skriver regeringen att förslagen utformats för att vara ”så 
heltäckande som möjligt”. För att uppfylla flera av delmålen krävs dock en kun-
skapsuppbyggnad för att vi som regeringen uttrycker det ”idag inte på alla om-
råden har den kunskap som behövs för att avgöra vilken nivå som krävs för en 
hållbar och god livsmiljö” vilket i sin tur innebär att det bara är i vissa fall som 
förslagen bygger på befintlig kunskapsbas. En viktig förutsättning för att kunna 
justera mål och åtgärder utgör därför det föreslagna uppföljnings- och utvärde-
ringssystemet som kan fånga upp ny kunskap och integrera den i miljömålssy-
stemet (Prop. 2000/01:130:244).  
      Den politiska retoriken i denna andra miljömålsproposition ligger väl i linje 
med teorin om governance och i synnerhet med idéerna om en ekologisk moder-
nisering där decentralisering och integrering har centrala funktioner, och där re-
sursproblem ska lösas med gemensamma beslut och åtgärder. Dessutom är alla 
vinnare om miljöfrämjande produktion och konsumtion utvecklas (Hajer 1995). 
Samtidigt är denna delaktighet starkt kopplad till ett ansvar. Ett exempel på detta 
ges när regeringen skriver att:  
 

För att klara av dagens stora miljöproblem inom en generation krävs medverkan 
av alla som verkar i samhället, inom alla samhällsområden och på alla nivåer. Den 
nya strukturen för arbete med miljömål ger förutsättningar för ett mer effektivt ar-
bete för ett hållbart Sverige. Miljöarbetet bör integreras i alla verksamheter och 
var och en måste ta sin del av ansvaret. Det gäller såväl myndigheter och kommu-
ner som företag, organisationer och enskilda (Prop. 2000/01:130:17).  

 
Miljömålen förväntas enligt regeringen vara en del av beslutsfattandet i olika 
samhällssektorer, och ansvaret för uppfyllandet av miljökvalitetsmålen är sek-
torsövergripande och ligger hos myndigheter, företag och andra organisationer. 
Denna syn ligger i linje med vad Meadowcroft (2002) beskriver som ett nytt 
synsätt vad gäller det miljöpolitiska området, vilket fick genomslag i mitten av 
1990-talet där alla myndigheter och departement förväntas integrera miljöfrågor 
i aktuella beslutsprocesser.  
       2005 antas den senaste miljömålspropositionen Svenska miljömål - ett ge-
mensamt uppdrag. Detta är den första proposition som bygger på en uppfölj-
nings- och utvärderingsprocess som initierats i de föregående miljömålsproposi-
tionerna. Regeringen beskriver i propositionen sin positiva syn på utvecklingen i 
det miljöpolitiska fältet och pekar på att effekterna av problem som försurning 
och övergödning avtagit likaväl som påverkan på människors hälsa i utomhus-
miljön minskat. Det påtalas att det dock råder svårigheter att uppnå flera av mil-
jökvalitetsmålen. I presentationen av propositionens huvudsakliga innehåll re-
dovisar regeringen sin uppfattning att:  
 

[…] den tydliga miljömålsstruktur som nu har etablerats effektiviserar mål- och 
resultatstyrningen av arbetet med att lösa de stora miljöproblemen, särskilt som de 
kombinerats med ett tydligt uppföljningssystem. […] Det nuvarande systemet 
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med miljökvalitetsmål är väsentligt mer överblickbart och fungerar effektivare än 
den tidigare målstrukturen inom miljöområdet (2004/05:150:2). 

 
Regeringen menar dock att systemet kan förbättras genom att olika aktörers rol-
ler tydliggörs. I propositionen beskrivs hur det miljöpolitiska området relaterar 
till andra politiska områden och integrering av miljöpolitik i den samlade politi-
ken framhålls som viktig för att en hållbar utveckling ska skapas. Hållbar ut-
veckling anges som ett övergripande mål för den samlade politiken och reger-
ingen hänvisar till sin strategi för hållbar utveckling som presenterades 2004. 
Hållbar utveckling ska alltså integreras i alla politikområden och regeringen ut-
trycker en vilja att mål inom olika politikområden ska vara ömsesidigt stödjande 
och förstärka varandra i en positiv utveckling. I samband med detta skriver re-
geringen att målkonflikter ska behandlas i ett långsiktigt perspektiv, men ut-
vecklar inte detta ytterligare. När det gäller möjligheterna att nå miljökvalitets-
målen uttrycks positiva bedömningar i denna tredje miljömålsproposition. Trots 
stora svårigheter är det ändå inte omöjligt att nå de uppsatta målen inom en ge-
neration, menar regeringen.  
      I denna proposition beskrivs ”nyttan av att uppnå miljökvalitetsmålen” och 
att ”arbetet inom den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling handlar 
om att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer möjligheter till en 
god livsmiljö, folkhälsa och välfärd” (Prop 2004/05:150:17). Begreppet ekosys-
tem har fått en framträdande position. Det kan tolkas som spår av den veten-
skapliga inriktning som ligger till grund för ett dokument som föregick denna 
tredje miljömålsproposition, nämligen Havsmiljökommissionens utredning 
(SOU 2003:72). 
      I propositionen är noteringar om de ekonomiska effekterna av olika miljö-
problem frekventa. Även om hänsyn bör tas till ekosystemens känslighet utgör 
skälen till detta i de flesta fall att människan far illa eller att ekonomin blir li-
dande, ”ekosystemets tjänster har ett ekonomiskt värde i form av olika kollektiva 
nyttigheter”. Förutom de ekonomiska förtjänsterna kan ekosystemen ”erbjuda 
människor upplevelser av skönhet, inspiration och ökad livskvalitet” (Prop 
2004/05:150:17). Ett särskilt avsnitt i beskrivningen av nyttan de nationella mil-
jökvalitetsmålen ägnas åt ”kostnaden för miljöproblemen” (Prop 
2004/05:150:18). Det kan tolkas som att den ekonomiska koden bibehåller sin 
position i den miljöpolitiska retoriken (jfr Hedrén 1994, Loftsson 1993).   
      När det gäller miljökvalitetsmålen och dess delmål menar regeringen att de 
kriterier som fastställt sedan tidigare bör ligga fast, vilket innebär att: 
 

[…] delmålen bör vara tidsatta, möjliga att följa upp samt lätta att kommunicera 
till dem som ska bidra till att de ska nås. […] När förslag till nya delmål formule-
ras bör de vara realistiska att uppnå men med en fortsatt hög ambition, även om 
det innebär att det blir svårt att nå de mest ambitiöst formulerade målen (Prop. 
2004/05:150:19). 
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Regeringen menar dock att det är motiverat med vissa förtydliganden så att del-
målen inte bara är förståeliga för användare inom olika myndigheter utan även 
till aktörer i samhället i övrigt. Även när det gäller frågan hur miljökvalitetsmå-
len ska tolkas för att ge möjlighet att bedöma måluppfyllelse inom det uppsatta 
generationsmålet menar regeringen att det nu är dags att bestämma sig för vad 
som egentligen avses mer precist. Man skriver: 

 

Då tidpunkten när miljökvalitetsmålen skall vara uppnådda närmar sig får tolk-
ningen av miljökvalitetsmålens innebörd en ökad betydelse eftersom de olika 
punkterna under miljökvalitetsmålens innebörd framstår som preciserade delar av 
miljökvalitetsmålen och därför får en status liknande delmålen. Från och med 
2009 års fördjupade utvärdering bör därför riksdagen fastställa miljökvalitetsmå-
lens innebörd (Prop. 2004/05:150:20). 

 
Det kan tyckas anmärkningsvärt att det inte redan står klart vad miljömålen in-
nefattar och hur detta ska tolkas. Med tanke på de kriterier som jag redovisat 
tidigare kring vad som krävs för att mål ska vara rationella borde inte målformu-
leringarna innefatta några mått av kontingens och tolkningsmöjligheter. 
 

4.3 Rapportering av miljömålsarbetet 
 
Varje år rapporterar Miljömålsrådet skriftligen till regeringen om hur utveck-
lingen mot miljömålen går, med syfte att ”identifiera de viktigaste drivkrafterna 
bakom miljöproblem, redovisa om vi närmar oss målen och i vilken takt”. Mil-
jömålsrådet ansvarar även för en fördjupad utvärdering som ska ligga till grund 
för ”beslut om korrigering av åtgärder och styrmedel” (Miljömålsportalen 
2008). Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering är enligt regeringen att 
”uppföljningen visar om ett mål har nåtts eller ej, medan utvärderingen även 
söker ge en förklaring till det uppnådda resultatet” (Prop. 2000/01:130:230). 
Denna årliga uppföljning av miljömålsarbetet sker i form av DeFacto-
rapporterna vilka främst är riktade till regering och riksdag. Den första uppfölj-
ningsrapporten Miljömålen – når vi fram? publicerades 2002.  
      Rapporteringen av uppföljningsarbetet kommuniceras till viss del i form av 
de s.k. ”gubbarna” eller smileys som indikerar huruvida miljömålen kommer att 
uppnås i den utsatta tiden, vilket innebär år 2020 för alla övergripande mål för-
utom klimatmålet där man satt 2050 som slutår. Gul gubbe, och neutral, betyder 
att målet kan uppnås men att det för att lyckas måste till mer åtgärder. Grön 
gubbe betyder att målet beräknas kunna uppnås inom tidsramen. Gubbarnas fär-
ger förstärker kommunikationen kring vad glad, neutral respektive ledsen gubbe 
betyder. Kommunikativt sett är rött en krisfärg och ett vanligt tecken på fara och 
betyder ”stopp”. Grön färg är den röda färgens motsats i färgspektra och indike-
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rar vanligtvis ”kör”, för miljömål med grön gubbe är det bara att köra på, inga 
extra insatser behövs (jfr Fiske 1990).  
I uppföljningsrapporten ges även en utförligare beskrivning i text av hur miljö-
målsarbetet fortskrider, med utgångspunkt från den rapportering de utsedda an-
svariga myndigheterna utarbetat. Det åligger ansvariga myndigheter att samla in 
och rapportera tillståndet när det gäller det miljömål man tilldelats ansvaret för, 
vilket sedan sammanställs av Miljömålsrådets kansli.  
      2004 publiceras den första fördjupade utvärderingen av miljömålsrådet Mil-
jömålen – allas vårt ansvar. Underlaget är tänkt att visa på utvecklingen mot 
uppfyllandet av miljökvalitetsmålen samt presentera förslag till politikerna. I 
denna första utvärdering menar Miljömålsrådet att arbetet med miljömålen inne-
bär att nya samverkansformer och idéer har uppstått samtidigt som det är pro-
blematiskt att skapa en samlad syntes bland alla delar som arbetet med att an-
passa målen till olika nivåer, olika insatser för uppfyllandet av målen och upp-
följningsarbetet innebär. Miljömålsarbetet har dock resulterat i att ”samarbetet 
fördjupats och fortsätter att utvecklas” mellan involverade myndigheter (Miljö-
målsrådet 2004:8). Vidare anges att det finns ett behov av att tydliggöra rollerna 
när det gäller sektorsmyndigheterna och målmyndigheterna gällande uppföljning 
och utvärdering i det löpande arbetet (Miljömålsrådet 2004). I den första fördju-
pade utvärderingen som i titeln anger vem som har ansvaret för att miljömålen 
ska uppnås, ”alla”, beskrivs sedan i rapporten hur kommunikationen kring detta 
ansvar ska genomföras i praktiken: 
 

För att miljömålen ska bli allas ansvar måste dialogen med medborgarna utveck-
las. Dialogen är viktig såväl för att informera om och förankra miljömålen som för 
att genomföra de åtgärder som krävs för att nå miljömålen. Här bör man utgå från 
och utveckla kommunernas och andras arbete. Myndigheter, kommuner, företag 
och organisationer måste stödja, utveckla och aktivt delta i dialogen med medbor-
garna. Delaktighet och bred medverkan är grunden för att samhället ska få accep-
tans för nödvändiga förändringar (Miljömålsrådet 2004:35). 

 

Utdraget innehåller flera av de kommunikationsrelaterade ledmotiv som genom-
syrar denna första fördjupade utvärdering. ”delaktighet”, ”dialog” och ”informa-
tion” är begrepp som återkommer i texten. Andra exempel på begrepp som inne-
fattar kommunikativa aspekter är ”samordning” och ”samarbete” vilket också 
lyfts fram som framgångsfaktorer när det gäller miljömålsarbetet den fördjupade 
utvärderingen. Begreppen tyder på en förankring i det deliberativa synsättet som 
jag beskrivit tidigare.  
      Den andra fördjupade utvärderingen publiceras 2008 och har den talande 
titeln Nu är det bråttom. I denna andra av miljömålsrådets fördjupade utvärde-
ringar har omfattningen av dokumentet ökat från att 2004 vara en rapport på110 
sidor till ett omfång på drygt 350 sidor. Vid en läsning av rapporten blir dess 
omfattning en barriär vilken försvårar översiktligheten och till en del tillgänglig-
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heten och därmed möjligheterna att skapa kommunikation kring miljömålsarbe-
tet hos olika aktörer. Även om språket i stort är lättillgängligt, gör textmassan 
det dock i många stycken tungt att ta sig igenom dokumentet. Sett till den för-
djupade utvärderingens omfång finns det, som jag ser det, en risk i att utvärde-
ring blir omfattande och syftar till att kommunicera alltför mycket. Ambitionen, 
och de politiska anvisningarna, om en heltäckande beskrivning leder till höga 
kommunikativa trösklar för läsaren. Detta kan i sin tur leda till svårigheter att ta 
till sig det gedigna innehållet. Risken finns att man inte ser skogen för alla träd. 
Eller för all del, skogen är så tät att det blir svårt att urskilja enskilda träd. 
      I rapporten framhålls, vilket titeln understryker, att nu är det bråttom. ”Ut-
vecklingen går åt rätt håll men det är långt kvar.” I rapporten används ett veten-
skapligt mått i form av ekologiska fotavtryck för att kommunicera hur stort mil-
jöutrymme vi svenskar tar globalt sett. Skulle alla människor i hela världen an-
vända så mycket resurser som vi skulle det krävas två och ett halvt jordklot till 
för att resurserna skulle räcka till, enligt den analys som refereras i rapporten 
(Miljömålsrådet 2008:6).  
      Miljömålsrådet uttrycker med emfas att det krävs omfattande åtgärder för att 
miljömålsarbetet ska vara framgångsrikt:  
 

Det krävs politisk beslutskraft! För att stimulera till en hållbar utveckling av infra-
struktur, produktion och konsumtion krävs en omfattande omställning i samhället, 
som berör ett stort antal politikområden. De beslut som behöver fattas för en så-
dan omställning är inte alltid populära. För att omställningen ska bli möjlig krävs 
beslutskraft på alla politiska nivåer. Intressekonflikter behöver hanteras så att de 
mål som politikerna, och i förlängningen medborgarna har satt upp ska kunna nås. 
Det kan behöva tydliggöras om vissa mål t.ex. miljömålen är överordnade andra 
mål. Annars kan det bli svårt att lösa de konflikter som uppstår (Miljömålsrådet 
2008:13). 

 
Miljömålsrådets tolkning av hur miljömålsarbetet fortskrider kan sättas i relation 
till den proposition som presenterades för riksdagen 2005, där miljömålsarbetet 
beskrevs i betydligt positivare ordalag. Liksom i tidigare uppföljnings- och ut-
värderingsrapportering är det många övergripande miljökvalitetsmål som be-
döms som svåra eller omöjliga att nå. I flera fall beskrivs ett behov av interna-
tionella åtgärder för att tillståndet ska förbättras i Sverige. I det stora hela görs 
bedömningen att de svenska insatserna är goda men att det för att miljökvali-
tetsmålen ska nås krävs insatser som vi nationellt inte har rådighet över, situa-
tionen när det gäller delmålen beskrivs som mer positiv. Ytterligare en förklar-
ing till att miljömålen inte nås är vad som uttrycks som deras ambitiösa formule-
ring. Trots detta föreslår miljömålsrådet i sin utvärdering en skärpning av flera 
delmål. Vidare relateras bristande måluppfyllnad till de återhämtningstider som 
finns i naturen. Åtgärder i samhället visar sig i många fall långt senare i de mät-
ningar som görs beroende på att naturliga processer i många fall har en lång 
tidsskala. Slutligen noteras att många av de förslag till åtgärder som framkommit 
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för att miljökvalitetsmålen ska uppnås inte har uppmärksammats eller genom-
förts. Rapportering och förslag till åtgärder har tydligen inte gett den resonans i 
omgivande system som varit nödvändig för en förändring. Miljömålsrådet skri-
ver att det t.o.m. finns beslut tagna som inte genomförts. Vi kan då utifrån teori-
erna om kommunikation i organisationer fråga oss om det är fråga om brist av 
förståelse av besluten som gett upphov till påföljande utebliven kommunikation 
eller om det finns andra grunder för uteblivna beslut och åtgärder?  
      Miljömålsrådet avser med sin fördjupade rapport ge ett mervärde i förhål-
lande till de målspecifika underlagsrapporter som ligger som grund för miljö-
målsrådets rapport. Den fördjupade utvärderingsrapporten ska bl.a. svara på frå-
gan om de svenska miljökvalitetsmålen kan nås inom tidsramen, dvs. till 2020. 
Dessutom ska rapporten ge svar på frågan: ”Vad innebär egentligen måluppfyl-
lelse?” (Miljömålsrådet 2008:16). Detta är en fråga som många velat ha svar på 
alltsedan arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen inleddes, att döma av vad 
som kommuncerats kring miljömålsarbetet tidigare både i litteratur och i de fo-
kusgrupper som genomförts inom ramen för denna studie. Jag kan dock inte ut-
läsa ett entydigt svar på frågan i denna rapport. 
      Vid en läsning av den andra fördjupade utvärderingen är det är inte alltid 
tydligt i sammanfattande texter vad som anses vara grunden till att de olika mil-
jökvalitetsmålen inte kan nås inom utsatt tid, enligt min mening. I flera fall är 
miljökvalitetsmålen inte möjliga att nå inom tidsramen oavsett vilka insatser 
som samhället gör. Systemet med smilisar för de övergripande miljökvalitetsmå-
len blir i detta hänseende missvisande, om vi ser till vilka insatser som görs i 
samhället, och skulle med fördel kunna ersättas av de trendpilar som bedömer 
utvecklingen för målen. Detta skulle leda till en positivare och därmed förhopp-
ningsvis mer motiverande bild av miljömålsarbetets utveckling.  
 

4.4 Hållbar utveckling, ekologisk modernisering och ett grönt 
språk? 

 
Efter att läst propositioner och de rapporter som föregått dessa är det uppenbart 
att det som Harré et al. (1999) betecknar som ett grönt språk har fått ett forum. 
Sett i ett mer övergripande perspektiv kan vi för att sammanfatta dokumentatio-
nen kring de nationella miljökvalitetsmålen till att börja med slå fast att de 
svenska nationella miljökvalitetsmålen är antagna med föresatsen att skapa för-
utsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle i Sverige. Naturvårdsverket må-
lar i sin förberedande rapport upp en vision om hur en miljösyn ska genomsyra 
det svenska samhället. Vi kan se flera spår av ett språk som har sina rötter i 
Bruntlandkommissionen och dokumentation från konferensen i Rio de Janeiro. 
Några ledmotiv som går att urskilja är att samhället måste ändras för att utveck-
lingen ska bli hållbar, dessutom läggs en temporal skala in då utvecklingen mås-
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te vara hållbar under lång tid framöver. Förslagen i rapporten anknyter även väl 
till de idéer som har sin grund i målstyrningsfilosofin .  
Lundqvist (2004) menar dock att det inte finns någon tydlig koppling till de 
ekologiska system som ska hanteras av politiska beslut och att åtgärder inte all-
tid har en tydlig och logisk koppling till den ekologiska skalnivå där effekterna 
ska uppnås. I ett perspektiv utifrån social systemteori kan vi notera att kommu-
nikation i form av mål och åtgärder alltid sker inom system som kommunicerar 
om sin omvärld, vilket till en viss del kan förklara bristen på logisk koppling 
mellan mål och ekologisk omvärld. 
      Jonas Anshelm (2002:46) skriver att den första miljömålspropositionen är ett 
uttryck för socialdemokratins nya hållning i miljöpolitiska frågor, där traditio-
nella socialdemokratiska idéer återkommer ”i en ny tidsanpassad ’ekologisk’ 
skepnad”. Anshelm menar vidare att propositionen ger uttryck för en syn där 
”förnuft, teknik, vetenskap och ekonomisk tillväxt utnyttjas för att ’bygga’ det 
trygga och goda samhället”. Dessa värderingar kan även starkt kopplas till de 
tankar och idéer som kommer till uttryck i Bruntlandrapporten och dokumenta-
tionen från konferensen i Rio de Janeiro 1992, även om folkhemstanken inte fö-
rekommer där. 
      I propositionerna kan vi se exempel på vad som kan definieras som ”upp-
märksamhetsskapande” vilket har blivit allt vanligare för att föra fram exempel-
vis miljöfrågor på dagordningen (Khakee 2000:149). Genom att vända hot och 
problem till framåtblickande visionära mål menar Emmelin (2004) att den reto-
riska principen ”decorum” eller ”det trevligas princip” använts. Den som fram-
för något obehagligt framstår själv som obehaglig, vilket då skulle tala för att 
mål är att föredra framför hot (Jfr Hägg 2004). Emmelin uttrycker en farhåga att 
miljömålen snarast är ett uttryck för en retorik som i slutänden visar sig bestå 
mer av prat än av handling. 
      Uppmärksamhetsskapande sker genom att miljöfrågor som funnits på den 
politiska agendan en lång tid kläs i ny språkdräkt och kopplas till begrepp som 
exempelvis ekologisk hållbarhet, hållbar utveckling och kretslopp. Spår av den-
na omtolkning av miljöfrågor kan vi se redan i den första miljömålspropositio-
nens titel: Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. I den doku-
mentation som presenterats i detta kapitel kan vi se tydliga kopplingar och ekon 
av de ledmotiv eller begrepp som härrör från idéerna om en hållbar utveckling 
med grund i Brundtlandrapporten och överenskommelserna vid miljökonferen-
sen i Rio de Janeiro 1992. I den tredje miljömålspropositionen har begreppet 
ekosystem fått en framträdande plats vilket kan tolkas som ett eko av den rap-
port som publicerades av Östersjökommissionen 2003 och som utgår från ett 
ekosystemperspektiv. 
      Att beskriva handlanden och aktiviteter som ”gröna” har blivit ett sätt att le-
gitimera verksamhet som av olika orsaker borde uppfattas som miljöstörande. 
Det som beskrivs som miljöanpassat idag kan dock visa sig vara miljöstörande 
på andra platser eller längre fram i tiden. Att i tal och text exkludera miljö-
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störande faktorer kan i slutänden leda till att vi snarare pratar än handlar ekolo-
giskt skriver Harré et al. (1999). I propositionerna som refereras finns en tilltro 
till att olika sektorer kan anpassa sin verksamhet och därmed bidra till en ekolo-
giskt hållbar utveckling. Visserligen poängteras att arbetet för att uppnå en 
ekologiskt hållbar utveckling i Sverige inte får betyda att miljöproblem exporte-
ras, men strategin att utveckla samhället under ekologisk flagg ifrågasätts inte 
som tanke utifrån vad som kan utläsas av propositionstexterna. Regeringen skri-
ver i sin första miljömålsproposition att om Sverige ska kunna vara ett före-
gångsland när det gäller hållbar utveckling, krävs ett omfattande omställningsar-
bete. Sett till de idéer om ekologisk modernisering som sedan dess varit ett led-
motiv så blir dock samhällets omställning inte alltför omfattande. Samhällssy-
stemen kan kommunicera som förut, det ekonomiska systemet kommunicerar 
det som betalar sig och det juridiska systemet det som är lagligt och inte. Det har 
dessutom visat sig i de utvärderingar som gjorts att de omställningar som krävs 
för att uppnå miljökvalitetsmålen i mångt och mycket inte genomförts (jfr. Mil-
jömålsrådet 2008). Ytterligare ett kännetecken för det gröna språk som Harré et 
al. (1999) påtalar är förekomsten av grafer och tabeller som styrker de resone-
mang som förs kring miljöfrågor. I miljömålsarbetet blir det särskilt tydligt i de 
uppföljnings- och utvärderingsrapporter som publicerats att denna typ av kom-
munikation är viktig, men även i de underlagsrapporter som legat till grund för 
miljömålsarbetet (jfr Naturvårdsverket 1998). 
      Den politiska dokumentationen i form av miljömålspropositionerna uppvisar 
hög grad av vad Åkerstrøm Andersen (2003b) definierar som parasiterande ko-
difiering. Med det avses att ett funktionssystem, i detta fall det politiska, parasi-
terar på ett annat funktionssystem, det vetenskapliga. I flera fall kan vi se hur 
politisk argumentation motiveras och understöds av hänvisningar till vetenskap-
liga rön, både befintliga resultat men även förväntade framtida rön. Åkerstrøm 
Andersen går så långt som att kalla det hela för strukturell korruption. Det som 
kännetecknar parasiterande kodifiering är att den kod som parasiteras alltid be-
skrivs i dess positiva sida för att understödja det egna positiva värdet i koden. I 
fallet med politiken och vetenskapen hänvisas till information vetenskapen 
kommunicerar som sann kunskap, för att stödja regeringens strävan efter fortsatt 
stöd för sin politik. 
      I propositionerna beskrivs miljömålsarbetet överlag i positiva termer, även 
om resultaten från uppföljnings- och utvärderingssystemen visar på stora pro-
blem när det gäller miljötillståndet. Sett till vad som uttrycks i litteraturen är det 
dock att vänta att så sker. Miljömålspropositionerna är ett medium för de styran-
de politikerna att förmedla en framgångsrik styrning och i detta perspektiv är det 
knappast förvånande att det som kan lyftas som positivt framhålls på bekostnad 
av det som kan ses som brister i den förda politiken (jfr Lundquist1987).  
       Frågor som berör hållbar utveckling, och då även ekologiskt hållbar utveck-
ling, måste hanteras med tanke på dess tvärsektoriella och mångfacetterade ka-
raktär men också dess långa tidsperspektiv. De styrningsstrategier som föreslås i 
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propositionerna måste hantera komplexa områden omgärdade av osäkerhet vilka 
beslut som är bäst (O’Toole 2004). Det kommer förmodligen även fortsättnings-
vis att bestå om inte en osäkerhet så ändå mångtydighet kring begrepp som ex-
empelvis hållbar utveckling och vad det egentligen innefattar (jfr Koseleck 
2004, Jordheim 2003, Åkerstrøm Andersen 2003b).  
      Föreställningen om ha ett allomfattande och samlat perspektiv kan enligt 
Hedrén (1998:351) snarast vara att betrakta som utopiskt. Ingen organisation 
kan hantera ett så ”gigantiskt omfattande” och ”oerhört inkluderande” objekt 
som miljön utgör. Trots detta har det utgått instruktioner om hur miljömålsarbe-
tet ska organiseras och det är ämnet för det avsnitt som följer. Jag vill tillägga att 
i den senaste miljömålspropositionen är det inte bara miljön som den traditio-
nellt beskrivits och hanterats som ska innefattas i samma system, nu är det även 
folkhälsoaspekter generellt och barns hälsa som ska införlivas i miljöfrågornas 
problemområden tillsammans med jämställdhet. Allt detta ska implementeras 
och rapporteras av den av regeringen utsedda grupp av myndigheter som utgör 
det jag i denna avhandling definierar som miljömålsadministrationen.  
 

4.5 Miljömålsarbetets organisation 
 
Som jag beskrivit tidigare kan politiska förvaltningar, som exempelvis miljö-
målsadministrationen, definieras som organisationer som är skapade för ett poli-
tiskt syfte och som är beroende av politiska beslut för sin verksamhet. Med and-
ra ord, de beslut som tas i det politiska systemet ska implementeras av en utsedd 
organisation (Rothstein 2001). I ett socialt systemteoretiskt perspektiv styrs or-
ganisationers verksamhet och kommunikation som jag tidigare beskrivit av be-
slutspremisser. Program är en beslutspremiss som Luhmann (2005) beskriver. 
Organisationers program kan handla om ansvarsfördelning lika väl som placer-
ing av olika organisationsfunktioner. Program ”förtätar” kommunikationen inom 
organisationen genom att ge riktlinjer för personers roller och handlingsutrym-
me. Organisationers program formuleras och förankras genom beslut (Jönhill 
1996). Miljömålsarbetets program beskrivs i den andra av miljömålspropositio-
nerna (2000/01:130:226), där regeringen beskriver hur ansvaret för de olika mil-
jömålen ska fördelas och samordnas. Regeringen utser ansvariga myndigheter 
för varje miljökvalitetsmål, vissa myndigheter får även ansvar för övergripande 
miljöfrågor. Genom att fördela uppgifter och ansvarsområden kan vi i mer gene-
rella organisationsteoretiska termer säga att regeringen definierat miljömålsarbe-
tets ”formella struktur” (jfr Jacobsen och Thorsvik 2002:11). Sju centrala myn-
digheter har tilldelats särskilt ansvar för de nationella miljökvalitetsmålen. Av 
sexton nationella miljökvalitetsmål har Naturvårdsverket ansvar för hälften, öv-
riga myndigheter ansvarar för ett miljökvalitetsmål var.  
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Tabell 4.3: Centrala myndigheter med särskilt miljömålansvar 
 
 
Ansvarig myndighet 
 

 
Miljökvalitetsmål 

 
Naturvårdsverket 

 
Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
Skyddande ozonskikt 
Ingen övergödning 
Levande sjöar och vattendrag 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Myllrande våtmarker 
Storslagen fjällmiljö 
Ett levande växt- och djurliv 
 

 
Statens strålskyddsinstitut 
 

 
Säker strålmiljö 

 
Kemikalieinspektionen 
 

 
Giftfri miljö 

 
Sveriges Geologiska Undersökning 
 

 
Grundvatten av god kvalitet 

 
Skogsstyrelsen 
 

 
Levande skogar 

 
Jordbruksverket 
 

 
Ett rikt odlingslandskap 

 
Boverket 
 

 
God bebyggd miljö 

 
Källa: Prop. 2000/01:130 
 
När ett målsystem ska initieras krävs att nya kommunikationskanaler byggs upp. 
För de myndigheter som utsetts som miljömålsansvariga innebär arbetet att man 
tillsammans med aktörer inom ”berörda sektorer” ska ansvara för att utveckla 
lämpliga indikatorer, ge en samlad redovisning av hur situationen när det gäller 
måluppfyllelsen, föreslå nya insatser och i stort arbeta för att miljökvalitetsmå-
len ska uppnås. Kommunikation ska alltså upprättas med aktörer i samhället som 
berörs av det aktuella miljömålet men även med ansvariga för hela miljömålsar-
betet, dvs. regeringen. När det gäller uppföljningsarbetet skriver regeringen att: 
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I arbetet bör också ingå att samordna uppföljningen av miljökvalitetsmålen och 
utvärdera insatta åtgärders effektivitet och olika sektorers insatser. Ansvaret gäller 
både gentemot andra myndigheter och utanför myndighetssfären. Arbetet bör be-
drivas i samråd med andra berörda. […] De ansvariga myndigheternas arbete be-
höver dock samordnas för att miljömålsarbetet skall bedrivas enhetligt, för att 
eventuella målkonflikter skall kunna hanteras och för att miljömålsarbetet skall få 
en samlad uppföljning och rapportering. Samordningsuppgiften bör ligga hos det 
miljömålsråd som regeringen avser att inrätta (Prop. 2000/01:226). 

 
Den 1 januari 2002 inrättas Miljömålsrådet som består av företrädare för centra-
la myndigheter, länsstyrelser, kommuner, ideella organisationer och näringsliv. 
Miljömålsrådet kan i ett socialt systemteoretiskt perspektiv definieras som ett 
förhandlingssystem vilket består av personer ur olika sektorer och funktionssy-
stem. Vanligtvis avses med definitionen förhandlingsorganisationer för exem-
pelvis arbetsmarknaden, men kan även utgöras av högskolestyrelser eller remiss-
instanser (Jönhill 1996). I Miljömålsrådets uppgifter ingår att:  
 

- följa upp och utvärdera utvecklingen mot miljökvalitetsmålen, 
- rapportera till regeringen om hur arbetet mot miljömålen går och vad som yt-

terligare behöver göras, 
- samordna informationsinsatser från miljömålsmyndigheterna,  
- övergripande samordna regional anpassning av miljökvalitetsmålen, 
- fördela medel till miljömålsuppföljning, miljöövervakning och viss internatio-

nell rapportering (Miljömålsrådet 2004:107). 
 
Till miljömålsrådet har ett kansli kopplats som planerar, bereder och följer upp 
Miljömålsrådet och dess berednings- och arbetsgruppers möten och beslut. 
Kansliet samordnar även miljömålsmyndigheternas uppföljningar och utvärde-
ringar. Organisatoriskt ligger Miljömålsrådets kansli under Naturvårdsverket. 
Övriga myndigheter kan vara delaktiga i miljömålsarbetet inom ramen för det 
särskilda sektorsansvaret ex.: Energimyndigheten, Fiskeriverket, Folkhälsoinsti-
tutet m.fl. (Miljömålsportalen 2008). 
      För det regionala miljömålsarbetet ansvarar länsstyrelserna. De ska arbeta 
tillsammans med andra regionala myndigheter och i dialog med kommuner, när-
ingsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att se till att miljömålsar-
betet fungerar i länen. Länsstyrelse ska i samråd med Miljömålsrådet anpassa, 
precisera och konkretisera miljökvalitetsmålen utifrån de förutsättningar som 
finns i länet. Målet Levande skogar har skogsvårdsstyrelserna, i samverkan med 
länsstyrelserna, ansvaret för. Dessutom ska länsstyrelserna ge kommunerna un-
derlag och stöd för att formulera lokala mål och åtgärdsprogram. I länsstyrelser-
nas ansvar ingår även att samordna uppföljningen av miljömålsarbetet i den 
egna regionen. En gång om året redovisas resultatet av uppföljningsarbetet för 
regeringen. Länsstyrelserna samarbetar i indikatorarbetet, och för att samman-
ställa all information har länsstyrelserna utvecklat RUS. RUS är ett projekt som 
ska stödja och samordna länsstyrelsernas arbete med miljömålsuppföljning. Hu-
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vudmålet för RUS är att utveckla ett för alla län gemensamt uppföljningssystem 
för miljömålen. Förkortningen RUS står för Regionalt uppföljningssystem. 
      På den lokala nivån har kommunerna övergripande ansvar för lokala anpass-
ningar av de nationella miljömålen. Regeringen menar att kommunerna har en 
viktig roll i miljömålsarbetet och skriver att de: 

 

genom sitt myndighetsarbete och åtgärder i den egna verksamheten, dels genom 
att lokala mål och åtgärdsstrategier samt kommunal samhällsplanering kan ge ra-
mar och underlag för miljöarbetet på lokal nivå. […]Avgörande för det fortsatta 
arbetet med att förankra, utveckla och förverkliga miljökvalitetsmålen, delmålen 
och sektorsmålen är samarbetet och dialogen mellan samhällets olika aktörer. Här 
är dialogen på den lokala nivån speciellt viktig. Kommunerna är genom sina olika 
roller såväl i expert- och myndighetsrollen som i den politiska rollen, plattformen 
och motorn i detta arbete (Prop. 2000/01:130:238). 

 
Den lokala miljöadministrationen är oerhört viktig när det gäller implementering 
och översättning av nationellt och regionalt beslutade mål. Tjänstemännen inom 
den kommunala administrationen är i de flesta fall de som kommer närmast 
medborgarna som ska omsätta miljömålen i handling (jfr Miljömålsrådet 2004). 
I den första fördjupade utvärderingen anges dock att det inte finns någon formell 
skyldighet att för kommunerna att delta i arbetet, istället kan ”målen ses som en 
politisk utmaning och inbjudan från nationell nivå.” (Miljömålsrådet 2004:35).  
      Miljömålsarbetet är sektorsövergripande och fördelas genom det så kallade 
sektorsansvaret. Sektorsövergripande krav utmärks av två egenskaper. Kraven 
utgår från sakfrågor inom ett politikområde men avser myndigheter och verk-
samheter som hanterar flera andra politikområden och har nationella och inter-
nationella åtaganden. Statsmakterna har i fallen med sektorsövergripande krav 
framhållit behovet av ett långsiktigt perspektiv (Statskontoret 2003). I regering-
ens proposition ter sig detta sektorsansvar som något oproblematiskt, och ut-
gångspunkten är att miljömålen ska fungera som beslutsunderlag i sektorerna. 
Formuleringarna ger en bild av att regeringen har en syn som väl överensstäm-
mer med en ideal bild av målstyrning. Genom att berörda aktörer vet vilka mål 
som gäller blir de per automatik villiga att genomföra dem (Prop. 2000/01:130, 
Rombach 1991).  
      Miljömålsarbetet kan beskrivas som utgående från två grupper med olika 
roller: beslutsfattarrollen och verkställarrollen. I fallet med de svenska miljökva-
litetsmålen blir uppdelningen teoretisk, i praktiken är det tjänstemän som formu-
lerar beslutsunderlagen vilka sedan politikerna tar beslut om. Miljömålsarbetet 
formella struktur kan beskrivas som att regeringen (beslutsfattaren) styr myn-
digheterna (verkställarna) genom indirekt styrning vilken karaktäriseras av att 
regeringen tar ”beslut om hur verkställandet skall vara organiserat” och ”ge-
nom regler för de procedurer varmed arbetet skall bedrivas” (Sannerstedt 
2001:20). Styrningen av miljömålsarbetet är indirekt även i den meningen att 
regeringen inte ger detaljerade instruktioner för hur det praktiska arbetet ska be-
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drivas. Genom att välja denna organisationsform för förvaltningen har man ock-
så definierat ansvars- och maktfördelningen mellan ansvariga tjänstemän och 
politiker (Rothstein 2001). 
      Ytterligare en beslutspremiss som definieras i social systemteori är kommu-
nikationskanaler, vilka sätter ramar för vem som ska kommunicera med vem och 
om vad (Seidl 2005). Kommunikationskanaler kan sägas vara det som möjliggör 
flödet av kommunikation. Vanligtvis kan inte alla kommunicera med varandra 
på samman gång i en organisation utan kommunikationen begränsas till vissa 
kanaler. I organisationer, lika väl som i alla andra kommunikationssituationer, 
kan information kommuniceras på olika sätt. När det gäller beslut sker dock in-
formation via text i de flesta fallen (Miller 2006). 
      Valet av målstyrning skapar beslutspremisser som påverkar kommunikatio-
nen i organisationen, då den hierarkiska modellen påverkar vilka kommunika-
tionskanaler, eller vägar för kommunikationen som blir möjliga. Den hierarkiska 
målstyrningsmodellen beskrivs ofta som en organisationsmodell där kommuni-
kationen främst sker vertikalt. Beslut fattas i toppen på organisationspyramiden 
för att sedan kommuniceras till nästa nivå, och till nästa etc. Det förekommer 
dock många olika modeller av kommunikationskanaler inom organisationsteo-
rin, och ett annat exempel är platta organisationer (Seidl 2005).  
 
Figur 4.1 : Miljömålsarbetets organisation 
 
 
Regering och riksdag 
 
 
Miljömålsrådet 
 
 
Myndigheter, organisationer 
m.fl 
 
Övriga målgrupper 
 
Källa: Fritt efter Miljömålsrådet 2005 
 

4.6 Miljömålsadministrationen och de funktionella samhällssyste-
men 

 
I en analys av förvaltningsorganisationer i ett socialt systemteoretiskt perspektiv 
kan det vara intressant att relatera organisationerna som system till de olika 
funktionssystemen i samhället. Organisationer kan operera inom funktionssy-
stem men ett funktionssystems gränser och organisationers gränser sammanfal-
ler aldrig. Ett komplett funktionssystem kan aldrig innefattas i en organisation. 
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Jönhill (1996) beskriver hur organisationer kan skapa kommunikativa broar mel-
lan de operativt slutna funktionssystemen. Funktionssystem kan aldrig gå sam-
man, men organisationer kan skapas som korsar gränserna. Organisationer blir 
med denna funktion oerhört betydelsefulla när det gäller att hantera komplexa 
problemområden som exempelvis miljöfrågorna. 
      Utvecklingen i samhället har lett till att organisationer av idag i de allra fles-
ta fall inte kan kopplas till ett system. Olika organisationer påverkas av flera 
samhällssystem som i sin tur tar del av varandras logik, värden och språk genom 
ständiga observationer och systemspecifik bearbetning av informationen. Denna 
ökade kommunikativa påverkan har fått till följd att många moderna organisa-
tioner kan betraktas som ”polyfoniska” och dessutom lokaliserade i en ”gråska-
la” mellan olika sociala områden (Åkerstrøm Andersen 2003b:151). Denna po-
lyfoni, eller flerstämmighet, gör att organisationer idag generellt sett inte kan 
luta sig tillbaka mot eller vara förankrade i ett funktionssystem. Företag kan inte 
enbart lita till koden betalning/inte betalning utan måste många gånger agera 
med hänsyn till exempelvis etiska koder, om rätt/orätt och detsamma gäller na-
turligtvis även den legala koden lagligt/olagligt. De polyfoniska organisationer-
na kräver nya metoder för ledning och kommunikation. 
      Sett till de förhållanden som råder i det svenska samhället har Sveriges cen-
trala myndigheter en fristående position gentemot det politiska systemet och 
dess departement. Centrala myndigheter kan dock till stor del betraktas som 
styrda av det politiska systemet genom regleringsbreven som specificerar hur 
tilldelade resurser ska spenderas (Lundqvist 2001). Miljömålsadministrationen 
agerar utifrån ett målstyrt miljöpolitiskt område, med instruktioner för arbetet 
utgående från beslut i det politiska kommunikationssystemet och är därmed 
strukturellt kopplad till det politiska systemet. De politiska organisationerna i sig 
kan dock vara uppdelade i enheter eller avdelningar som styrs av andra kommu-
nikationskoder exempelvis ekonomiavdelningar, juridiska enheter etc. 
(Åkerstrøm Andersen 2003b). Det miljöpolitiska området är också påverkat av 
andra samhällsområden och agerar inte i ett vakuum. Miljöfrågor ”bollas” mel-
lan olika system ”i första hand politiken, ekonomin, rätten och vetenskaperna” 
och inget system kan dominera hela samhället genom att ange program eller fat-
ta beslut som enskilt funktionssystem (Jönhill 1996:440).  
      I ett socialt systemteoretiskt perspektiv kan vi se att miljömålsadministratio-
nens arbete sker i en omvärld med bland annat de funktionella sociala system 
som Luhmann har beskrivit (1989). Min tolkning är att det är fyra system som är 
särskilt viktiga när det gäller villkoren för miljömålsarbetet. Det politiska syste-
met är det som formulerat och tagit beslut om miljökvalitetsmålen, angett skälen 
för varför de ska implementeras och tagit beslut om organisationsformen. Det 
vetenskapliga systemets forskningslogik ligger till grund för många av de ele-
ment som ingår i miljömålsuppföljningen genom exempelvis datainsamling, 
men även annan forskning som kan vara relevant för miljömålsarbetet. Det juri-
diska systemet innefattar kommunikation genom lagstiftning som påverkar arbe-
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tet inom myndigheterna, i fallet med miljökvalitetsmålen ska de stödjas av mil-
jölagstiftningen, då främst genom miljöbalken (Prop. 2000/01:130). Det ekono-
miska systemets logik har även den fått stort genomslag i propositionerna, ex-
empelvis anger regeringen att ekonomiska styrmedel ska stödja uppfyllandet av 
miljömålen. 
 
Figur 4.2: Illustration av miljömålsadministrationen som kommunikativt system i relation till 
samhällets funktionssystem. 
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Kommentar: Miljömålsadministrationen är strukturellt kopplat till det politiska systemet, men 
påverkas i hög utsträckning av andra funktionssystem, främst det ekonomiska, det vetenskap-
liga och det juridiska. 
 
I den tredje miljömålspropositionen beskrivs hur miljöproblemen uppstått och 
bör hanteras: 
 

Anledningen till att det har uppkommit skador på miljön kan till stor del ses som 
en följd av att miljön i stor utsträckning saknar ägare och pris. Det har inte kostat 
något att utnyttja och belasta miljön. Eftersom principen att förorenaren betalar 
(PPP) inte fungerar måste nyttjande av miljön regleras på annat sätt, t.ex. genom 
att använda ekonomiska styrmedel, och det ligger idag på stat, kommun och det 
offentliga att driva arbetet med bl.a. offentliga medel (Prop. 2004/05:150:391). 

 

Regeringen beskriver hur det legala systemet inte räcker till då principen om att 
förorenaren ska betala, vilken finns inskriven i miljöbalken, vilket leder till att 
ekonomiska styrmedel måste tas i bruk.  
      Miljömålsansvariga myndigheter har förutom miljömålen i flera fall ansvar 
för andra samhällsmål. Miljömålen är antagna av riksdagen och ska implemente-
ras av tjänstemännen i miljömålsadministrationen. Det har beskrivits kriterier, 
eller grundförutsättningar, för formulerandet av mål avsedda för målstyrning i 
litteraturen kring målstyrning. Kriterierna är att målen ska vara specifika, defini-
erade så att de är möjliga att mäta, att mål på olika nivåer ska vara kopplade till 
varandra samt att aktörer på alla nivåer ska vara delaktiga i utvecklande- och 
implementeringsprocessen (Edvardsson och Hansson 2005, Lafferty 2004, 
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Lundquist 2004, Rombach 1991, McConkey 1979). Trots intentionen om ett hel-
täckande och övergripande arbete med miljökvalitetsmålen, präglat av en hel-
hetssyn, kan vi notera att när det gäller den politiska styrningen i form av re-
gleringsbrev sker den från olika departement, exempelvis Jordbruksdepartemen-
tet, Utbildnings- och kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet. Regeringen ger i den tredje miljömålsproposi-
tionen även ett exempel på hur intentionerna om en sammanhållen miljöpolitik 
är svåra att omsätta i praktiken: 
 

Riksdagen har i samband med att den antagit politiska mål för vissa sektorer fast-
ställt miljömål för dessa. Det gäller bl.a. transport-, energi-, konsument- och 
skogsbrukssektorerna. Miljökvalitetsmålen med delmål och sektorsmålen för mil-
jö utgör tillsammans delar av en sammanhållen miljöpolitik. I denna proposition 
behandlas endast miljökvalitetsmålen med delmål. Översynen av sektorsmålen för 
miljö sker i samband med att de politiska målen för respektive sektor behandlas 
(Prop 2004/05:150:22). 

 

De ”heltäckande” intentionerna till trots behandlas sektorsmålen på annan plats 
än miljömålspropositionerna. 
 

4.7 Kommunikationsstrategier 
 
Kommunikationsstrategier kan ses som en form av dokumentation och som 
kommunikationsmedier. Politikerna, i det politiska systemet, tar beslut om mål 
och ansvarsfördelning som sedan ska implementeras av förvaltningen, dvs. mil-
jömålsadministrationen. Politiska riktlinjer kan präglas av en betydande otydlig-
het pga. av att det politiska systemet präglas av en stor strävan efter konsensus 
och behovet av att väljare och andra politiska aktörer ska kunna sluta upp bakom 
formuleringarna (Sannerstedt 2001, Ekman 1999). Detta gäller i hög grad de na-
tionella miljömålen som antagits enhälligt av riksdagen. De övergripande målen 
är på sitt sätt utformade så att det är svårt att inte sluta upp bakom dem. Vem vill 
inte att vi ska sträva efter frisk luft, begränsad klimatpåverkan eller en god be-
byggd miljö (jfr Emmelin 2004)? I myndigheterna ska dessa beslut omsättas i 
kommunikativ praktik och för att skapa ramar för kommunikationen skapas 
kommunikationsstrategier. 
      1999 publicerar Naturvårdsverket en första kommunikationsstrategi för mil-
jömålsarbetet (Naturvårdsverket 1999). Till att börja med kan vi fråga oss vad 
en kommunikationsstrategi egentligen är. I litteraturen står att i många fall kan 
det handla om ett sätt att tydliggöra ett budskap och behov av aktiviteter genom 
en omvärldsanalys, till exempel att inventera olika målgrupper och deras behov. 
Detta kan beskrivas som en kommunikationsplan och definierar då inte själva 
ordet strategi. För en definition av begreppet kan olika metoder och skolor med 
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ursprung inom företagsekonomin vara vägledande. Relationen organisation och 
omvärld är alltså en grundpremiss för att vi överhuvudtaget ska kunna tala i ter-
mer av strategi. Organisationer använder strategier för att hantera en dynamisk 
omvärld (Mintzberg et al. 1998). Om planeringen handlar om vad som ska göras 
kan strategier beskrivas som instruktioner för hur planerade mål ska uppnås. En 
beskrivning av begreppet strategi kan då vara att ”den rör organisation och om-
givning, att den är komplex och involverar både innehåll och process” (Kraft 
och Strandberg 2007:30).  
      Strategier kan sägas definiera organisationen så till vida att den guidar med-
lemmar i organisationen vad det gäller förståelse av verksamheten och hur den 
skiljer sig från omvärlden. På detta sätt kan strategier sägas skapa mening och på 
ett övertygande sätt sammanfatta vad organisationen gör. Strategier behövs för 
att skapa ordning och kan i den meningen liknas vid en teori, dvs. en kognitiv 
karta för att förenkla och förklara världen och skapa en grund för handling 
(Mintzberg et al. 1998). Informationsgruppen bakom den första kommunika-
tionsstrategin beskriver dokumentets roll för miljömålsarbetet som följer: 
 

Strategin ger alla aktörer möjlighet att ta del av de utgångspunkter och över-
gripande strategier som informationsgruppen anser bör styra den information och 
kommunikation som krävs för att nå miljömålen. Det grundläggande dokumentet 
är därför viktigt för att skapa delaktighet och samsyn kring informationsarbetet 
(Naturvårdsverket 1999:28). 

 
I kommunikationsstrategin används begreppen information och kommunikation 
i olika sammanhang. Informationsgruppen menar dock att begreppen inte ses 
som synonymer, när det gäller information förutsätts inget svar medan kommu-
nikation alltid innefattar en dialog (ibid. s. 29). Information kan i denna mening 
tolkas som enkelriktad, i motsats till kommunikation som innebär dialog. Detta 
kan jämföras med information i ett kommunikationsteoretiskt perspektiv där in-
formation är det som per definition kommuniceras, utan information ingen 
kommunikation. Det är viktigt att ta i beaktande är att även om information är 
grunden för kommunikation är det ingen självklarhet att informationen som så-
dan skapar resonans och ger upphov till fortsatt kommunikation per automatik. 
Vi måste alltid vara uppmärksamma på de olika systemspecifika koder vi har att 
göra med. 
      I den första kommunikationsstrategin, som publicerades 1999 av Natur-
vårdsverket, anges att: 
 

Strategins yttersta syfte är att genom kommunikation medverka till att målen nås. 
Avsikten är att strategin ska vara ett levande dokument som utvecklas och kom-
pletteras med delstrategier. Informationsplaner och aktiviteter tas efter hand som 
samarbetet mellan olika aktörer växer fram (Naturvårdsverket 1999:7). 
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Strategin eller plattformen utformades av en arbetsgrupp bestående med repre-
sentation av Boverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, 
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens strålskyddsinsti-
tut samt Sveriges geologiska undersökningar under ledning av Naturvårdsverket. 
Denna grupp bildade en ”informationsgrupp” med den primära uppgiften att ta 
fram en kommunikationsstrategi som sedan skulle utgöra utgångspunkten för det 
kommande gemensamma informationsarbetet. Informationsgruppen hade även 
till uppgift att bedöma det löpande behovet av informationsinsatser samt vara ett 
stöd till myndigheterna i informationsfrågor.  
      I strategin understryks att kännedom om målen är viktigt men att det huvud-
sakliga syftet ”måste vara att samhällets informationsinsatser används på ett 
sådant sätt att målen uppnås” (ibid. s.7). I strategin poängteras att miljömålen 
inte ska ses som ett uppdrag ”vid sidan av” utan ska ingå som en naturlig del i 
det befintliga miljöarbetet. Det ska inte byggas upp en ny organisation med syfte 
att informera om miljömålen, utan redan befintliga kontaktnät byggda på etable-
rade kontakter och trovärdighet ska utnyttjas.  
      ”Långsiktighet, dialog, delaktighet, samverkan, trovärdighet och kunskap är 
några nyckelord för att nå framgång i miljömålsarbetet” uttrycks i sammanfatt-
ningen vara en del av miljömålsarbetets utgångspunkter (ibid. s. 8). I strategin 
vrids och vänds sedan på dessa nyckelord i förhållande till olika aspekter. Del-
aktighet lyfts fram som en viktig del i miljömålsarbetet: ”För att en kommunika-
tionsstrategi ska få effekt måste de olika aktörer som ska verka också få vara 
med och utveckla den” (ibid. s. 16). Informationsarbetet måste för att vara lång-
siktigt inriktas på att olika aktörer tar till sig miljömålen och gör dem till sina, 
skriver informationsgruppen. Detta betraktas som viktigare än att genomföra 
kampanjer med viss genomslagskraft, som möjligen leder till att målen blir kän-
da men inte mer. Den långsiktiga strategin beskrivs som ett ”svårare, långsam-
mare och dyrare sätt” men förväntas på sikt vara den mest effektiva. 
      I kommunikationsstrategin betonas vikten av en omvärldsanalys. ”Att tidigt 
känna till omvärldsfaktorer som kan påverka behovet av information och dess 
utformning är en strategisk del av informationsarbetet” (ibid. s 18). Som viktiga 
omvärldsfaktorer pekas sambandet mellan miljö och andra områden ut, bl.a. ny 
teknik, lagstiftning, demokrati och utvecklingen på internationell nivå.  
     Informationsgruppen skiljer på informationsuppdragen när det gäller miljö-
målen och Agenda 21. Visserligen ligger de nära varandra men det finns skill-
nader. Information kring miljömålen har sin tyngdpunkt riktad mot myndighe-
ters och organisationers arbete ”för att lösa de ekologiska problemen” medan 
kommunikationsstrategin för Agenda 21 har sin tyngdpunkt i individernas mil-
jöpåverkan och ”vikten av att påverka livsstilsfrågor” (ibid. s. 16).  
Den enighet som ligger bakom riksdagens beslut om antagandet av de nationella 
miljökvalitetsmålen beskrivs som positiv då aktörer som berörs kan förvänta sig 
kontinuitet i inriktningen för miljömålsarbetet, dvs. mindre kontingens grundad i 
politiska tvistefrågor.  Det blir inte heller politiskt laddat att informera om mil-
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jökvalitetsmålen då de har sin bas i en bred enighet i riksdagen. Å andra skapar 
denna enighet ingen grund för en ”intressant debatt”, skriver informationsgrup-
pen. Om det inte förs någon debatt skapas inte heller någon uppmärksamhet i 
medierna. I kommunikationsstrategin uttrycks förväntningar om att ”konkreta 
besked om hur miljöarbetets olika delar går, grundat på uppföljningsresultat, 
kan ha ett stort allmänintresse”. Tidsspannet mellan de olika riksdagsbesluten 
lyfts också fram som en möjlig barriär för kommunikationen kring miljömålen. 
Det blir i detta perspektiv av stor vikt kommunikationsprocessen inte stannar av 
utan att nya kontaktnät och kanaler skapas och upprätthålls under dessa mellan-
perioder (ibid. s. 19). En uppmärksamhetsskapare är enligt informationsgruppen 
”miljökatastrofer” som kan utnyttjas för att skapa debatt och kommunikation 
kring hur handlingsberedskapen ska ökas. Desto mer nära oss katastrofen inträf-
far, desto större förväntas uppmärksamheten bli och därmed sätts miljöfrågor på 
agendan ”hos massmedier och i människors medvetande” (ibid. s. 20). Detta re-
sonemang stämmer väl överens med Luhmanns teori om massmedia som funk-
tionssystem. Närhet i tid och rum ger större resonans än andra mer avlägsna 
nyhter (Luhmann 2000). 
      2005 publicerades Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstra-
tegi. Denna skrift omfattar 8 sidor och innehåller en beskrivning av bakgrund 
och syfte, övergripande mål och strategier, miljömålsrådets målgrupper och mil-
jömålsrådets kanaler. Dokumentet ”riktar sig främst till Miljömålsrådet och dess 
ingående organisationer i syfte att underlätta samverkan kring rådets informa-
tions- och kommunikationsansvar” (Miljömålsrådets kansli 2005:3). Information 
och kommunikation från miljömålsrådet ska utformas enligt följande: 

 

Huvudinriktningen för rådets information och kommunikation utgår från den rap-
portering som görs till regering och riksdag. Rapporterna och andra produkter som 
tas fram i samverkan inom rådet och mellan rådets myndigheter ska på ett lättill-
gängligt sätt kunna användas av rådets målgrupper. En andra huvudinriktning för 
rådets information och kommunikation är särskilda satsningar för att nå ut till 
målgrupper i syfte att genom deras verksamhet nå målen (Miljömålsrådets kansli 
2005:4). 

 
Det övergripande målet för miljömålsrådets information och kommunikation är 
att de produkter och bedömningar som presenteras ska var av en sådan kvalitet 
att de utgör källa till underlag för politiska beslut. Miljömålsrådets information 
och kommunikation ska dessutom skapa insikt och förståelse av vilka insatser 
som krävs för att miljömålen ska nås. För att uppnå detta övergripande mål ska 
”informations- och kommunikationsflödet kring miljökvalitetsmålen, utveckling-
en i miljön och behovet av åtgärder vara på en tillräckligt hög nivå för att upp-
rätthålla medvetandet om målen fram till 2020” (ibid. s. 5).  
      När det gäller samverkan och delaktighet för att nå miljökvalitetsmålen an-
ges att det är miljömålsrådet som är pådrivande i detta arbete, genom att kom-
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municera miljömålsarbetet, samt de bedömningar och slutsatser rådet gör. Den-
na samordning och drivning av arbetet genomförs genom stöd och samverkan 
med miljömålsrådets olika målgrupper. Dessa målgrupper visar sig vara omfat-
tande. Som angetts tidigare är det främst politiker i regering och riksdag som är 
målgrupper, men även miljömålansvariga myndigheter, andra myndigheter med 
särskilt miljöansvar, regionala tjänstemän och politiker, näringsliv och miljö- 
och intresseorganisationer. När det gäller att nå övriga målgrupper i samhället 
skriver miljömålsrådets kansli att de använder sig av ”vidareförmedlare” som 
ska nå lärare och elever samt allmänheten (ibid. s. 6).  
      De rapporter som skrivs ska enligt informations- och kommunikationsstrate-
gin vara formulerade på ett lättbegripligt språk och ha ett lättillgängligt format 
och ”ska med hjälp av kommunikativa indikatorer ge tydlighet, trovärdighet och 
stabilitet i uppföljningen” (ibid. s. 7). Dessutom ska särskilda teman behandlas 
varje år. 
     I denna andra kommunikationsstrategi är det tydligare att det handlar om en 
självreflekterande kommunikation. Målgruppen för kommunikationsstrategin 
definieras främst som Miljömålsrådet och dess ingående organisationer, och 
kommunikationsstrategins syfte definieras som att underlätta samverkan kring 
rådets informations- och kommunikationsansvar.   
 

4.7.1 En reflektion kring planer och strategier   
 
I miljömålsarbetet finns flera exempel på övergripande strategier. Dels finns tre 
strategier som presenteras i den andra miljömålspropositionen, och dels har vi 
kommunikationsstratgierna som utformats av informationsgruppen och Miljö-
målsrådets kansli. Miljömålssystemet i sin helhet kan också definieras som en 
strategi för att nå ekologiskt hållbar utveckling. 
      En ofta använd men kanske alltför enkel definition av strategi är beskriv-
ningen att det är en plan för att uppnå slutresultat som uppfyller en organisations 
uppdrag och mål (Mintzberg et al. 1998). Traditionellt sett har strategier och 
planering byggt på en grundidé om att aktörer i samhället har möjlighet att för-
utse hur framtiden kommer att gestalta sig. Det har dock visat sig att det när det 
gäller vårt komplexa samhälle och dess omvärld är mycket svårt, för att inte 
säga omöjligt, att förutse utvecklingen inom olika områden likaväl som att skapa 
koordination och överblick. Strategier som i huvudsak bygger på statistiska un-
derlag kan riskera att bli bristfälliga då siffror kan vara inaktuella eller utgå från 
en felaktig analys. I vissa perspektiv från teorier kring strategisk planering förut-
sätts att processen skapar insikt och kunskap, men i praktiken finns ingen garanti 
för att detta ska ske, har det visat sig. En alltför formaliserad process kan tvärt-
om kväva nytänkande vilket är förödande då kommunikationsprocesser i de fles-
ta fall kräver kreativitet och analytiskt tänkande. Strategier kan formuleras och 
förberedas men kan aldrig göra anspråk på att helt kunna infånga en dynamisk 
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organisation i en föränderlig omvärld. (Kraft och Strandberg 2007, Lundqvist 
2004a, Mintzberg et al 1998).  
      Planering och strategier är alltså ett sätt för system att producera en beskriv-
ning av sig själva och denna beskrivning är framtidsorienterad. När ett system 
som det politiska skapar planer och strategier ger det återverkningar på andra 
system och aktörer i samhället. Planer och strategier kan observeras så snart de 
blivit kommunicerade och kan skapa reaktioner som inte är planerade. Leder 
detta till att rationalitet är en omöjlighet eller betyder det att man måste tänka 
annorlunda om rationalitet än vad som varit fallet hittills, frågar sig Luhmann 
(1995). De sociala systemens förmåga till självreflektion och kommunikation 
om andra system gör att de kan styra sina operationer utifrån de observationer 
som görs och därigenom ses som rationella, utifrån sina egna förutsättningar 
(Luhmann 1995). Det innebär i fallet med de svenska nationella miljökvalitets-
målen att de kan ses som rationella utifrån det politiska systemets logik och 
tolkningsschema, men när de väl kommunicerats är det fritt för andra system att 
tolka dem utifrån sina scheman. Det som i ett system är rationellt kan förmodas 
framstå som mindre rationellt i ett observerande system. 
      Sett i ett socialt systemteoretiskt perspektiv är beslut den grundläggande 
kommunikationen i organisationer. Planering, i sin tur, kan beskrivas som ett 
beslut om premisser för kommande beslut, skriver Åkerstrøm Andersen (2003b). 
Strategier, till sist, kan definieras som beslut vilka ska hantera beslutspremisser-
na för en differentierad organisation. Strategi och självbeskrivning blir på detta 
sätt tätt sammankopplade enligt Åkerstrøm Andersen. Det blir genom beskriv-
ningar av organisationers visioner, dess framtidsutsikter och strategiska intres-
sen och prioriteringar som strategier tar form.  
      I många moderna organisationer råder inte en dominerande kod och därför 
blir självbeskrivningen präglad av mångfald och den observerade omvärlden 
poly-kontextuell. Organisationen beskriver sig själv såväl som omgivningen 
med vissheten att det finns andra möjliga beskrivningar. Det som uppstår kan 
beskrivas som en strategi av andra ordningen, skriver Åkerstrøm Andersen 
(2003b). Organisationen betraktar sig själv i förhållande till sin omvärld och ut-
ifrån dessa observationer tas beslut om det generella medium som ska användas. 
Det berör en strategisk attityd till möjligheterna för kommunikation, tematise-
ring, deltagande, argumentation, inkludering och exkludering. Det handlar om 
att ta sig genom kommunikation som andra önskar att kontrollera (Åkerstrøm 
Andersen 2003b).  
    I fallet med implementeringen av miljömålen måste alltså beslut tas som berör 
olika generella medier vilket blir tydligt när det gäller val av styrmedel. Det blir 
då frågan om val av ekonomiska styrmedel med det generella mediet pengar, 
juridiska styrmedel i form av det generella mediet lagar eller olika former av 
information. Även ansatserna till deliberativa kommunikationsprocesser i im-
plementeringsarbetet kan som jag ser det kopplas till strategier av andra ord-
ningen. 
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4.8 Sammanfattande reflektioner 
 
Vid en läsning av propositionerna utifrån ett socialt systemteoretiskt perspektiv 
blir det tydligt hur det politiska systemet kommunicerar om sin omvärld. Dels 
gäller det observationer av vad som kommuniceras kring det vi vanligtvis kallar 
naturmiljön, den ekologiska omvärlden, men även andra funktionssystem och 
kommunikativa system som organisationer exempelvis. Det är intressant att se 
hur det i formuleringarna i propositionerna förutsägs vad som ska ske fortsätt-
ningsvis, ex. ”delmålen kommer att ha betydelse”, eller ”miljökvalitetsmålen 
tydliggör den ekologiska dimensionen”. I sin proposition 2000/01: 130 (s.16) 
skriver regeringen att ”I den nya strukturen för arbetet med miljömål ger miljö-
kvalitetsmålen och delmålen vägledning för allt miljöarbete som bedrivs inom 
olika samhällssektorer och på skilda nivåer av aktörer inom alla samhällsområ-
den”. Utifrån ett socialt systemteoretiskt perspektiv ter sig dessa formuleringar 
märkliga. Det politiska systemet kan näppeligen förutsäga kommunikation och 
förståelse i omgivande system. Möjligen kan man observera om miljömålen haft 
betydelse och tydliggjort den ekologiska dimensionen efter hand. 
      I arbetsprocesserna som föregått propositioner och kommunikationsstrategi-
er har en ambition varit att skapa deltagande av olika grupper vilket jag tolkar 
som ett spår av den deliberativa trend som stärktes under 90-talet. De deliberati-
va processerna kan tolkas som en form av vad som i ett socialt systemteoretiskt 
perspektiv definieras som deparadoxifiering genom hearings. Den inkluderande 
modellen har varit i bruk sedan länge i form av remissförfarandet i det politiska 
systemet. Skillnaden mellan traditionellt remissförförande och involverandet av 
olika aktörer i arbetsgrupper är att inblandade aktörer som deltar på möten och 
seminarier ges möjlighet till muntlig kommunikation. Huruvida detta sedan le-
der till bättre beslut eller konsensus låter jag vara osagt. 
      De nationella miljökvalitetsmålen omfattar ett stort fält av traditionella mil-
jövårdsområden och kräver att en rad olika åtgärder inom olika sektorer vidtas 
för att önskad miljökvalitet ska uppnås, vilket i sin tur innefattar många inblan-
dade aktörer och intressenter. Åtgärder som inte per automatik är lätta att få ge-
hör för. I fallet med miljömålsarbetet är inblandade aktörer delvis identifierade 
av politikerna snarare än av dem själva, vilket gör att de måste uppmärksammas 
på sin roll. Denna kommunikativa uppgift lämnas av politikerna vidare till mil-
jömålsadministrationen. 
      Genom att miljömålen är övergripande måste de brytas ned för att bli opera-
tionaliserbara i målstyrningsprocessen. Denna nedbrytning är avsedd att ske 
geografiskt via länsstyrelserna och kommunerna eller sektorsvis inom olika 
verksamhetsområden av myndigheter och andra berörda aktörer. Å ena sidan ska 
processen leda till en decentralisering, men sett till de ramar som definieras i 
propositionen upprätthålls en fortsatt centraliserad kontroll. 
      Regeringen har även i sina propositioner beskrivit behov och gett direktiv 
om kommunikation och dialog, vilket även präglar den kommunikationsstrategi 
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som publicerades 1999. Även när det gäller målstyrning som modell och process 
förutsätts en god kommunikation mellan involverade personer, organisationer 
och företag. En kritik som framförs av Rombach (1991) är att mål som ska vara 
gemensamma och ledande inte kan antas i en politiskt styrd organisation, med 
argumentet att politik per definition innefattar oenighet. De svenska miljömålen 
har antagits med stor enighet i riksdagen, vilket då kan tyda på att målen är ge-
mensamma på nationell politisk nivå.  
      Behovet av styrstrategier blir särskilt tydligt när en hållbar utveckling ska 
realiseras, skriver Lundqvist (2004b:100). Utmaningen för såväl styrande som 
styrda inom alla samhällsområden och på alla nivåer blir att hantera den osäker-
hetsaspekt och den mångfald av perspektiv som ska hanteras. Vad kan definieras 
som hållbart och när kan vi säga att vi uppnått vad som kan betraktas som håll-
bart? Detta breda spektrum av aktörer och aktiviteter som berörs gör det sanno-
likt att processen inte blir friktionsfri. Även om förvaltningen är satt att genom-
föra den beslutade politiken så kan vi aldrig bortse från den omvärld av olika 
aktörer och intressen som är en viktig del i genomförandet av politiken (Lund-
quist 1998:25). Trots de nya kraven på annorlunda politisk styrning dominerar 
dock den traditionella regeringsstyrningen fortfarande svensk politik, präglad av 
hierarkiska strukturer och institutioner (Lundqvist 2004a, Meadowcroft 2002). 
      I den politiska dokumentationen kring de nationella miljökvalitetsmålen för-
utsätts en fortsatt kommunikation inom olika system i omvärlden, exempelvis 
det ekonomiska. I fallet med eventuell resonans kring miljöfrågor uppstår dock 
frågan om det är miljömålen eller det legala systemets lagar, med möjliga sank-
tioner, som skapar motivation för kommunikation och förändrade operationer? 
Utifrån ett socialt systemteoretiskt synsätt är det inte sannolikt att miljökvali-
tetsmålen skapar mening i det ekonomiska systemet bara genom att formuleras 
politiskt. Om miljökvalitetsmålen ska skapa någon form av resonans i det eko-
nomiska systemet måste det på något sätt kosta att inte uppfylla målen eller för 
den delen betala sig att agera för att målen ska nås.   
     I detta kapitel har jag refererat och analyserat delar av det politiska systemets 
kommunikation kring miljöfrågor och därmed dess observationer av omvärlden, 
dvs. andra ordningens observationer.  I ett socialt systemteoretiskt perspektiv har 
detta kapitel fokus på information och yttrande i form av dokumentation. Vi kan 
också se dokumentationen som ett led i det politiska systemets, såväl som mil-
jömålsadministrationens, självreferens lika väl som dess kommunikation kring 
externa referenser. Med det menar jag att de beskrivningar och omvärldsanaly-
ser som görs i dokumentationen säger lika mycket om observatörerna som de 
problemområden som beskrivs. Hur informationen förstås och kommuniceras 
vidare kommer nu att behandlas i de följande kapitlen.  
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5 Miljömålsadministrationen – organisation och 
administrativa strukturer  

 
 
 
När de svenska nationella miljökvalitetsmålen antogs av riksdagen 1999 innebar 
det inte bara nya miljökvalitetsmål utan även introduktionen en ny administrativ 
struktur, vars organisation jag beskrivit i föregående kapitel. Detta kapitel be-
handlar miljömålsarbetets organisation såsom den beskrivs av tjänstemännen 
som är tillsatta att implementera de nationella miljökvalitetsmålen. Jag har valt 
att använda definitionen miljömålsadministration som samlande benämning på 
myndigheter med miljömålsansvar och därmed omfattas deltagarna i fokusgrup-
perna av denna kategori.  
      Detta och följande två kapitel grundas i stor utsträckning på de frågor och 
ämnen som diskuterades av tjänstemännen i fokusgruppsintervjuerna. I de inle-
dande fokusgruppsintervjuerna var diskussionen tämligen fri, så de frågor som 
diskuterades är bortsett från introduktionen de som ”spontant” diskuterades av 
tjänstemännen. Ytterligare tre fokusgrupper har sedan i en andra fas genomförts 
med fokus på uppföljningsarbetet, och delar av diskussionerna i de tre senare 
grupperna kom att beröra det initiala implementeringsarbetet vilket redovisas i 
detta kapitel. Jag kommer att presentera och analysera det jag kopplar till forsk-
ningsfrågan om hur deltagarna i fokusgrupperna ser på förutsättningarna när det 
gäller implementering och uppföljning av politiska intentioner, såväl som på 
kommunikationen mellan olika administrativa nivåer och kontexter, med organi-
sation i fokus. Två av de frågeområden jag introducerade i den första omgången 
av fokusgruppsintervjuer var hur tjänstemännen såg på kommunikationen mel-
lan de administrativa nivåerna och vilka möjligheter de såg för feedback mellan 
olika aktörer.  
      I relation till propositioner och rapporter som presenterades i föregående ka-
pitel kan vi notera att den första omgången av fokusgruppsintervjuer genomför-
des 2004. Underlagsarbetet till de den första fördjupade utvärderingsrapporten 
var genomfört, men rapporten i sig var ännu inte tryckt. När den andra omgång-
en av fokusgrupper samlades hade den tredje miljömålspropositionen kommit 
men inte den andra fördjupade utvärderingen. 
       Kapitlet är uppdelat i följande avsnitt: 

1. Beslutspremisser – ledning, ansvar och personal i miljömålsarbetet 
2. Organisatoriska premisser för rapportering av miljömålsarbetet 
3. Integrering och decentralisering 
4. Ägarskap och rådighet i miljömålsarbetet 
5. Deltagandeprocesser – idé och praktik 
6. Avslutande reflektioner 
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5.1 Beslutspremisser - ansvar, ledning och personal i miljömålsar-
betet 

 

Visionen 
Inom tre år finns ett uppföljningssystem för miljömålen vars grundstenar är gemensamma 
på såväl nationell, regional (län) som lokal (kommun) nivå. Resultaten från uppföljning-
arna används regelmässigt i det operativa miljöarbetet och ligger till grund för justering-
ar i miljöpolitiken. Lokala, regionala och nationella resultatsammanställningar är till-
gängliga över Internet. Dessa väcker stort intresse i media och används också i undervis-
ningen. Det är fullt möjligt att göra jämförelser av måluppfyllelse mellan olika län och 
mellan olika kommuner. Politiker och andra beslutsfattare kan lätt få en bild av vad som 
är stort och smått vad avser miljöproblemen i t ex sin kommun eller i sitt län. 
 
Naturvårdsverket administrerar det gemensamma uppföljningssystemet. På Internet finns 
ett webb-torg som är centrum för allt vad uppföljning av miljömålen heter. Här kan alla 
gratis hämta hem lättbegriplig och tydlig information för uppföljning av miljömålen. 
Berörda datavärdar, sektorsmyndigheter, statliga verk, länsstyrelser och kommuner leve-
rerar regelmässigt det underlag som behövs till webb-torget. Statliga verksamheter är 
genom regleringsbrev eller instruktioner skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 
uppföljningen, och har avdelat personal som sköter dessa uppgifter kontinuerligt. Ett 
antal datavärdar är kontrakterade för bearbetning av data till presentabla mått att lägga 
ut på webbtorget. Det finns en nationell styrgrupp för uppföljningssystemet, i vilken ingår 
även representanter för länsstyrelserna och kommunerna. I varje län finns också en sam-
rådsgrupp för uppföljningsarbetet som administreras av länsstyrelsen. I denna ingår bl a 
representanter för kommunerna och skogsvårdsstyrelsen. 
 
Uppföljningssystemet är förutsägbart och tydligt. All berörda vet på 2-3 års sikt vad som 
skall göras, vem som skall göra det, hur det skall göras, när det skall göras och varför 
det ska göras. Erforderliga resurser har tilldelats för detta viktiga, långsiktiga arbete. 

(ur RUS-rapport 1999) 
 

 
 
Verksamhet inom organisationer utmärks enligt Holmblad Brunsson (2002) av 
två förhållanden, nämligen att det råder en arbetsfördelning och att det finns 
några som bestämmer. Satt i relation till miljömålsarbetet kan frågan om vem 
som bestämmer ses ur lite olika perspektiv, som jag ser det. Å ena sidan kan re-
gering och riksdag ses som de som bestämmer genom de beslut som antas för att 
sedan omsättas i miljömålsorganisationen. Å andra sidan kan organisationsled-
ningen ses som de som bestämmer när besluten ska omsättas i praktiken. Oav-
sett vilket perspektiv vi anlägger är beslutsfattande en central del av organisatio-
ners vardag. När jag använder begreppen ledning och styrning av organisationer 
syftar jag i denna studie på främst på den politiska ledningen för miljömålsad-
ministrationen vilken kommer till uttryck främst genom propositioner, beslut om 
budget och regleringsbrev. 
      I enlighet med Niklas Luhmanns teorier upprätthålls kommunikationen i or-
ganisationer genom beslut (Luhmann 2005). En viktig aspekt för kommunika-
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tionen i organisationer är vad Luhmann definierar som beslutspremisser. Med 
detta begrepp avses de strukturer som reproduceras i organisationer vilka i sin 
tur skapar ramar och villkor för vad som kan kommuniceras. Som jag beskrivit i 
kapitel 2 styrs organisationers arbete av dess program, vilket kan ha formen av 
planer men även utgörs av placeringen av olika organisationsfunktioner, an-
svarsfördelning etc. När det gäller miljömålsadministrationen finns instruktioner 
till planer och ansvarsfördelning inom miljömålsadministrationen beskriven i 
regeringens propositioner (jfr prop. 2000/01:130), (vilket jag beskrivit i kapitel 
4). Ytterligare en kommunikationskanal för instruktioner är de regleringsbrev 
som utfärdas till varje statlig myndighet. 
    Miljömålsarbetet är i många fall en arbetsuppgift bland andra inom tjänste-
männens arbetsområde, vilket innebär att i det dagliga arbetet måste en priorite-
ring ske (Fg 1:1, 1:6, 1:7, 2:1). Detta kan leda till att miljömålsarbetet i vissa fall 
får stå tillbaka för uppgifter med högre prioritet i organisationen. I många fall 
präglas den politiska förvaltningen och därmed miljömålsadministrationen dess-
utom av de frågor som har politisk prioritet för tillfället. När de inledande fo-
kusgrupperna genomfördes 2004 hade debatten kring klimatfrågan inte riktigt 
tagit fart, den diskuterades men var inte på något sätt i fokus. Det gavs snarare 
uttryck för en syn på miljöfrågan som en samhällsfråga som tappat mark i den 
allmänna debatten, vilket också kan bekräftas utifrån statistiska undersökningar 
(Jagers och Martinsson 2006). En kommuntjänsteman beskriver sin syn på hur 
politikerna prioriterar miljöfrågor (Fg 1.2): 
 
A […] Målarbetet och fokus på miljöfrågorna har ju varit […] på 

uppåtgående […] Nu känner jag att vi är i en brytningstid, jag hör 
mer och mer signaler, och det är inte bara tjänstemän och andra i 
förvaltningen utan även politiskt, att det är den ekonomiska situatio-
nen man står i […] kortsiktigt, så blir diskussionen ”nej nu ska vi 
bara göra det vi är tvungna att göra”, alltså lite granna så, fokus på 
att kan man göra nåt extra, att man har vinningar i det, ja det tonas 
ned, det lyfter man inte längre, det ser jag som en risk just nu, 
[…]Det är mycket tjänstemän just nu som håller på att jobba kring 
miljömålen, och bryta ner miljömålen efter kommunal nivå, och den 
förståelsen hittar man inte riktigt politiskt.  
 

Kommuntjänstemannen ger uttryck för en praktik där politikernas intresse dalat 
kring miljöfrågorna, miljöfrågan har gått från ett prioriterat område i kommunen 
till att bli en fråga för tjänstemän inom miljösektorn. Det har blivit en angelä-
genhet för tjänstemännen att miljömålsarbetet drivs vidare snarare än en av poli-
tikernas uppgifter. Kommuntjänstemannen beskriver sin upplevelse av svårighe-
ter som uppstått när det gäller att få gehör för att det behövs beslut i proaktivt 
syfte. De insatser som görs är de som kommunen är ålagd att göra men inte mer. 
Tjänstemän som är tillsatta att omsätta miljömålen kan i praktiken inte göra det 
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på grund av bristande tilldelning av resurser, vilket alltså i sin tur kan ha sin 
grund i ett dalande intresse kring miljöfrågor i det politiska systemet.   
      Den hierarkiska top-downmodellen är den dominerande beskrivningen av 
miljömålsadministrationens organisation i Miljömålsrådets kommunikationsstra-
tegi och propositionerna, vilket också implicerar hur kommunikationen ska flö-
da. Målstyrning i sig innefattar traditionellt sett kommunikation i en hierarkisk 
struktur där mål formuleras och antas av ledningsfunktionerna för att sedan 
kommuniceras till andra delar av organisationen, där sedan åtgärder och anpass-
ning av målen ska ske. Miljömålsarbetet är i den andra kommunikationsstrategin 
beskriven som en pyramid vilket förstärker bilden av en hierarkisk struktur (jfr. 
kap. 4). Kommunikationen förväntas som jag beskrivit tidigare enligt denna mo-
dell flöda från organisationens ledning (topp) och sedan nedåt i en hierarkisk 
följd, en vertikalt löpande kommunikation. Ansvariga, politiker i fallet med mil-
jömålen, bestämmer inriktningen på arbetet som sedan bryts ned hierarkiskt vad 
gäller mål och åtgärder (jfr Holmblad Brunsson 2002, Nonaka 1994). 
      I fokusgruppsintervjuerna beskrivs dock kommunikationen flöda i lite olika 
riktningar, både horisontellt och vertikalt. Målstyrningsmodellen med dess möj-
lighet till frihet i hur miljömålsarbetet ska genomföras upplevdes på centrala 
myndigheter som ett problem (Fg 1:3, jfr Johansson et al. 2005). Problemet gäll-
de då svårigheterna att som miljömålsansvarig tjänsteman kunna kontrollera vad 
som händer på andra nivåer i den administrativa strukturen. Den hierarkiska 
strukturen har fått ge vika för en mer flerdimensionell praktik där en stor del av 
kommunikationen inte löper enligt en målstyrningsideal vertikal modell.  I fo-
kusgrupperna med tjänstemän från centrala myndigheter beskrevs hur man istäl-
let för att samverka mellan myndigheter, en slags sektorsintegrering på myndig-
hetsnivå, tenderade att begränsa kommunikationen till den egna myndigheten. 
Kommunikation med andra än den egna myndigheten rörde till största delen 
andra centrala myndigheter, alltså vad som kan betraktas som en horisontell 
kommunikation (Fg 1.1, 1:3).  Å ena sidan kan miljömålsadministrationen ses 
som en hierarkisk organisatorisk struktur där kommunikationsvägarna är tydliga. 
Å andra sidan blir strukturen komplex då det trots den beslutade hierarkiska 
strukturen för ansvarsfördelning blir alltför omfattande när olika grupper i sam-
hället ska involveras. Det uppstår barriärer och svårigheter när det gäller att nå 
fram till ”alla”.  
      I fokusgruppsintervjuerna diskuterades hur man upplever att kommunikatio-
nen i miljömålsadministrationen fungerat. I flera grupper diskuterades vem som 
ska driva och leda arbetet inom miljömålsadministrationen och hur målstyrning 
som modell är tänkt att fungera. Det rådde vid den första omgången av fokus-
gruppsintervjuer 2004 en viss osäkerhet kring detta (Fg 1:1, 1:3, 1:4, 1:7). I en 
grupp bestående av tjänstemän på centrala myndigheter beskrevs erfarenheterna 
som följer (Fg. 1.1): 
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B Jag tänkte på det som, som du sa innan också, att om det nu är så att 
initiativen ska ske på, på olika ställen, då har ju Miljömålsrådet 
gjort rätt (skrattar till) i sin strategi, i eller vad det nu är, att inte så 
att säga ta något samlat drivningsansvar. För det är väl ändå det 
som kom upp nu, ska man försöka ha ett samlat grepp på det här el-
ler ska man inte? Det kanske ska vara fritt? 
 

A Det kan ju kännas lite liksom överlappsarbete om alla sitter och fun-
derar på ja hur man ska formulera en indikator Eller hur man ska 
undersöka någonting och ta fram/använda statistik 

  
Tjänstemännen reflekterar kring målstyrningen som teori, dvs. att mål definieras 
centralt men att det sedan är fritt att implementera dem på bästa sätt på olika ni-
våer, och noterar att miljömålsrådet följt den ideala målstyrningsprocessen på 
sitt sätt. Tjänstemännen gör en tolkning av friheten i målstyrningsmodellen som 
innebär att avsaknaden av en tydlig ledning och ansvarsfördelning ska vara 
grunden. Sett till litteratur kring målstyrningsmodellen kan det dock diskuteras 
vad som är det som lämnas fritt för organisationen att besluta om. Mål och orga-
nisation finns definierade men det som lämnas fritt är snarast operationalisering-
en av målen, dvs. en beslutsfrihet kring hur snarare än vad. Vi kan här konstate-
ra en oklarhet i relation till styrning/frihet. Det är upp till de olika aktörerna i 
organisationen att utforma och driva arbetet framåt. Min tolkning är att det råder 
en oklarhet kring vad begreppet frihet i målstyrningsprocessen egentligen inne-
fattar. Ibland tycks det utifrån vad tjänstemännen beskrivit finnas en föreställ-
ning om att friheten i målstyningsmodellen innebär att alla har lika mycket att 
säga till om i alla steg i processen. Sett till de idéer som ligger till grund för mål-
styrning är det ledningens roll att formulera mål som det sedan är fritt för olika 
aktörer att genomföra på det sätt som är det mest effektiva på olika nivåer och 
enheter. Här kan det förmodligen hjälpa med en diskussion eller ett förtydligan-
de kring var styrning i målstyrningsprocessen innebär i förhållande till en mer 
traditionell styrningsmodell, med tydliga riktlinjer. Detta kan kopplas till vad 
Lundquist (1987) beskriver som informationsproblem, vilket kan ha sin grund i 
att de som ska genomföra implementeringsarbetet har missförstått informationen 
kring styrningen. Ett annat problem kan ju vara att de som ska genomföra beslu-
ten faktiskt inte fått någon information om styrmodellen och de idéer den bygger 
på. 
      Risken med alltför stor frihet som tjänstemännen beskriver ovan är att det 
kan leda till överlappsarbete. Genom bättre samordning och styrning skulle re-
surser i form av arbetstid kunna nyttjas bättre. Som ett exempel på områden där 
samordning och styrning kan ge vinster anges riktlinjer för indikatorarbetet och 
hur statistik ska tas fram och användas. Sett till vad som är premisser för beslut 
och kommunikation kan vi här se hur kommunikationskanalerna inte fungerar 
optimalt. Målstyrning och dess ideal om genomförandeledens eget ansvar och 
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åtgärdsarbete kan i praktiken alltså leda till ett ineffektivt arbete, vilket i sin tur 
kan skapa svårigheter i samordnings- och uppföljningsprocessen. Utdraget ovan 
är hämtat från en fokusgrupp som genomfördes 2004, och tjänstemän på centrala 
myndigheter upplever dock att det sedan dess har blivit tydligare roller inom 
administrationen (Fg 2:3). 
      I likhet med andra offentliga administrativa organisationer har tjänstemän-
nen i miljömålsadministrationen olika roller. Rollerna kan ses som definierade 
genom organisationers program. Handlingsutrymmet i en organisation begränsas 
så sett av programmet (Luhmann 2006, Jönhill 1997). Roller kan också beskriva 
människors upplevelse av sin situation, dvs. hur de beskriver den egna situatio-
nen men även hur de hanterar andra aktörers förväntningar på den egna positio-
nen (Ekman 1999). När de första fokusgrupperna samlades 2004 var det inte all-
deles klart hur ansvaret för genomförandet av miljömålsarbetet var fördelat och 
ämnet var uppe till diskussion i flera av grupperna. Utdraget som följer redovi-
sar hur en tjänsteman på miljömålsrådets kansli beskriver den egna och övriga 
myndigheters roll (Fg 1:5): 
 
E Det känns lite matt, det spelar väl in att både vi själva och omvärl-

den kan ha väldigt stora, höga förväntningar på en samordnings-
funktion som är svår att avgränsa. Både för oss och för andra. Jag 
menar, det är ju inte, allt kommunicerande ska ju inte göras av oss, 
fast vi liksom har hela problembilden. Det är ju inte bara vi, det är 
ju åtminstone dom andra, på jättemånga myndigheter som också har 
samma uppdrag egentligen, och sen har ju hela samhället samma 
uppdrag, att nå miljömålen. Vi ska göra en liten, liten del av sam-
ordningen, att visa hur det går. 
 

B Jo, vi ska svara för den övergripande samordningen av information , 
vad nu det innebär 
 

E Ja precis, vad innebär det? 
 

A Det kan ju kännas väldigt övermäktigt, jag menar, hur gör man det? 
 
Tjänstemännen beskriver svårigheter som har att göra med avgränsning och rå-
dighet. Enligt propositionstexten har Miljömålsrådet ett övergripande och sam-
ordnande uppdrag, men vad det i praktiken innefattar är svårt för tillsatta tjäns-
temän på miljömålsrådets kansli att avgöra. Miljömålssystemet och dess organi-
sation med ansvarsområden har av regeringen inte definierats på ett sätt som 
tydliggör hur dess enheter och samband ser ut, för att uttrycka det hela i system-
teoretiska termer. Ansvaret för att miljömålsarbetet kommuniceras till berörda 
aktörer (i fallet med miljömålen ”alla” i samhället) beskrivs som övermäktigt. 
Tjänstemannen pekar på ansvaret som ligger hos andra målansvariga myndighe-
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ter. Att definiera andra ansvariga kan tolkas som ett sätt att deparadoxifiera en 
beslutssituation som inte blir hanterbar. Beslutet och därmed kommunikationen 
förflyttas vidare, om inte utom synhåll, så åtminstone till en annan organisation i 
form av målansvarig myndighet. Bilden av att en stor del av ansvaret för kom-
munikationen kring miljömålen har lagts på de målansvariga myndigheterna av 
miljömålsrådets kansli bekräftades i en grupp med tjänstemän på en central 
myndighet (Fg 1:3). Att de målansvariga myndigheterna har huvudansvaret för 
insamling och rapportering av data finns dock beskrivet i miljömålspropositio-
nerna. En av de utmaningar miljömålsarbetet står inför handlade enligt flera 
tjänstemän om att skapa en tydlig beskrivning av drivningsansvar och ansvar för 
samordning. Tjänstemän på central nivå påtalade motsättningen mellan det 
grundläggandet inslaget av frihet i genomförandet i ideala målstyrningsproces-
sen, samtidigt som centrala myndigheter har ett miljömålsansvar som innefattar 
att de ska arbeta med vägledning och samordning för genomförandet av arbetet. 
Då kommunikationen främst sker på central nivå upplevs här ett behov av att 
även kommunicera med aktörer närmare de praktiska verksamheterna (Fg 1:3). 
En landshövding beskriver det hela som att ”man ska ju ner så långt som möj-
ligt, för det är ju där som genomförandet ska ske” (Fg 1:4).  
      I fokusgruppsintervjuerna kom frågan upp om hur ansvar för informations-
frågor hanterades. En väg för att skapa kommunikation är nyttja kommunika-
tionskanaler i form av arrangerade möten och sammankomster med olika aktörer 
inom miljömålsadministrationen. Möten kan ses som möjliga tillfällen för inter-
aktion vilka möjligen kan leda till fortsatt kommunikation inom olika organisa-
tioner, en slags interpenetration i en socialt systemteoretisk mening. I den bästa 
av världar leder möten till kommunikation i en deliberativ anda, dvs. att mötes-
deltagare ger och tar information som kan leda till förbättrade beslut och fortsatt 
konstruktiv kommunikation. Det har dock visat sig att mötesformerna kan upp-
levas som barriärer för kommunikation. Tjänstemän på centrala myndigheter 
diskuterar frågan (Fg. 1:1): 
 
D Jag tänkte bara haka på en sak som du sa tidigare om miljömålsrå-

det och kansliets ansvar för informationsfrågor. Alltså vi har haft 
problem med hur det har fungerat, och vi […] gjorde nästan revolu-
tion på senaste mötet vi hade, för det har inte fungerat. Det finns 
ingen, det har saknats, dagordning och protokoll, så att vi som var 
med har upplevt det som att det hoppat fram och tillbaka. Det har 
inte gått framåt med någon riktning och de har ju bytt folk. Och det 
kommer in nya människor som kanske inte har så mycket erfarenhe-
ter, som inte har erfarenheter av den typen av myndighetsarbete, så 
att det har ju spelat in att det inte fungerat så väl. Det har väl inte 
sagts i klar[text], skulle vi göra utvärdering skulle det komma fram 
för det skulle alla säga 
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B Jo det visar sig väldigt tydligt på just den här revolutionen som du 
kallar det, att frågan kom ju upp på mötet med de olika myndighe-
ternas informatörer ”Vad är syftet med de här grupperna egentli-
gen?”, och det väckte ju en väldig mängd reaktioner, det var faktiskt 
vad de flesta satt och funderade på 
 

C Det är ju oerhört viktigt att man vet vad man är där för 
 

B O ja, och då drev vi fram en ny ordning där nu syftet är att de här 
informatörerna, de träffas en gång i halvåret och informerar var-
andra om hur långt de har kommit, och då blir det mer den informa-
tionen, så att säga, så att man vet. Men man gör alltså inga direkta 
insatser på de här mötena, man diskuterar presskonferenser, en 
kampanj, en satsning av något slag, som jag tolkar det, så det är en 
skillnad. 

 
Tidigare studier har påvisat att mötesformer påverkar graden av möjlighet till 
kommunikation (Alvesson 2002). En barriär när det gäller möjligheter till kom-
munikation kan även ha sin grund i att det när alla miljömål ska diskuteras på 
årliga sammankomster blir väldigt lite tid för bearbetning av varje enskilt mål 
(Fg 1:3). Möten och sammankomster kan i praktiken präglas av anti-
kommunikativa former, vilket innebär att strukturen och upplägget på ett möte 
kan motverka kommunikation (Alvesson 2002). När möten präglas av ett späck-
at schema, med uteslutande fokus på schemalagda inslag, finns inget utrymme 
för samtal mellan mötesdeltagarna. Det blir som en tjänsteman ironiskt uttryckte 
det hela att ”dom intressanta sakerna lägger dom halv nio på kvällen, det är ju 
jättebra…” (Fg 1:3). Sett i ett socialt systemteoretiskt perspektiv kan vi i utdra-
get ovan se exempel både på självreflektion, men även efterfrågan på utvärde-
ring och reflektion. Dels genom beskrivningen av hur mötena upplevts, dels ge-
nom att beskrivningen av hur flera medlemmar av beredningsgruppen förmodli-
gen skulle framhålla att det brustit i planering och funktion vid en utvärdering av 
arbetsgruppens ledning och arbete. Genom att deltagarna på mötet öppet frågat 
om syftet tycks en kommunikation kring problematiken ändå ha lett till att det 
skett en förändring. Frågan som ställdes om syftet med mötena kan ses som en 
”trigger” för fortsatt kommunikation. Tjänstemännen belyser även vikten av att 
kommunikation och möten måste uppfattas som meningsfulla. Det beslut om 
mötesform som blivit resultatet av ”revolutionen” beskrivs ge bättre möjlighet 
att skapa information och kommunikation men även möjligheter för olika myn-
digheter att observera vad som händer hos myndigheterna i omvärlden. Genom 
informationsutbytet på olika möten skapas större möjligheter för att exempelvis 
goda idéer eller erfarenheter kan skapa resonans i andra system som därigenom 
kan utveckla sin egen kommunikation och verksamhet, en form av interpenetra-
tion. Jag vill dock betona att denna typ av interaktion inte per automatik leder 
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till att systemen, sett som autopoietiska organisationer, förändras men min tolk-
ning är att möjligheterna ökar. Ytterligare en barriär för kommunikation och in-
teraktion som beskrevs i en grupp med tjänstemän på en central myndighet var 
att man i vissa fall inte blivit formellt inbjudna, och därmed inte upplevt sig vara 
efterfrågade på exempelvis regionala miljömålsdagar, vilket gjort att deltagandet 
och därmed möjligheter till en vertikal kommunikation uteblivit (Fg 1:3). I en 
fokusgruppsintervju 2007 beskrivs dock att centrala myndigheter deltar på mil-
jömålsdagarna (Fg 2:1). 
      Beslutspremisser grundade i frågor om personal och anställningar kan skapa 
begränsningar för hur konstruktiva möten kan bli. Då miljömålsadministrationen 
består av olika myndigheter beror den slutgiltiga sammansättningen av exem-
pelvis miljömålsrådets beredningsgrupper på hur personalsituationen ser ut på 
dessa myndigheter. Råder det stor omsättning på personal skapar detta en barriär 
för kommunikationen på möten då nya personer kontinuerligt måste introduce-
ras och kommunikationen inte kan fortsätta där den avslutades (Fg 1:1, 1:3). 
Personalfrågor som besluts- och kommunikationspremisser beskrevs som pro-
blematiska även i andra kontakter mellan myndigheterna och erfarenheterna av 
hur samarbete med andra myndigheter fungerat var inte odelat positiva. Det 
kunde gälla en sådan sak som att vissa myndigheter uppfattades lägga miljö-
målsarbetet på personer med korttidsanställningar,  vilket kan ses som en fråga 
om myndigheters olika beslutspremisser vilka försvårar arbetet. Kommunikatio-
nen måste skapas på nytt vid många tillfällen, istället för att ta vid där den senast 
avslutades. I förlängningen innebär det svårigheter att upprätthålla en kommuni-
kation över tid om kommunikationen kring miljömålsarbetet måste etableras och 
byggas upp gång efter annan och situationen tolkades som att miljömålsarbetet 
inte har hög prioritet inom alla myndigheter (Fg 1:3). Frågan diskuterades även 
av länsstyrelsetjänstemän som menade att kommunikationen mellan olika aktö-
rer förbättras och blir mer konstruktiv om det finns en väletablerad kontakt. En 
länsstyrelsetjänsteman säger (Fg 1:7): 

 
C Men jag kan tycka att det har blivit lättare också för varje år som 

ändå går med det här, […] men det är kanske också det att vi har 
lärt känna folket på kommunerna som har blivit våra kontaktperso-
ner och därför går det mycket smidigare med saker och ting, men 
också att dialogen blivit mer öppen […] det nästan krävs att man 
vart [i kontakt] några gånger innan man kan börja, alltså innan folk 
kan vara ärliga eller så, vad ska man säga, istället för artiga 

 
Sett i relation till de erfarenheter som tjänstemannen på den centrala myndighe-
ten gav uttryck för så får man aldrig möjlighet att komma förbi ”artighetsfasen” 
och därmed svårt att komma vidare till en konstruktiv kommunikation kring mil-
jömålsarbetet. Olika myndigheters personalpolitik kan här tolkas som en kom-
munikationsbarriär i miljömålsarbetet.  
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      Ett förslag som diskuterades i flera grupper (Fg 1:3, 1:7, 2:3) var att ha sam-
lingar som fokuserade på ett miljömål, eller miljömål som kopplar till varandra. 
Upplevelsen av operationaliseringen av miljömålsarbetet som komplext och 
svårthanterligt kunde genom denna strategi göra att arbetet blir mer hanterligt. 
Genom att reducera antalet mål som diskuteras eller redovisas vid varje tillfälle 
ges möjligheter för större utrymme kring kommunikation om genomförandefrå-
gor. Ett annat problem som kopplar till kommunikationen kring miljökvalitets-
målen är omfattningen av miljömålsadministrationen som organisation. Tjäns-
temännen kommenterade att det även med en begränsning av antalet miljömål 
per möte ändå uppstår problem med att kommunicera med berörda aktörer då 
det i många fall är ogörligt att samla alla kommuner och berörda organisationer 
(Fg 1:3, 1:7). Den komplexa administrativa strukturen sätter gränser för möjlig-
heterna till kommunikation, och blir därmed en kommunikationsbarriär. För att 
anknyta till det Luhmann definierar som beslutspremisser, vilket rör personal 
och struktur, har analysen visat att det finns barriärer kopplade till premisserna 
för miljömålsadministrationen (Fg 1:5, 1:6, 2:2). I ett socialt systemteoretiskt 
perspektiv blir beslutspremisser en väg att deparadoxifiera och att skapar gränser 
för sitt eget beslutsfattande, en väg för organisationer att hantera deras egen kon-
tingens (Luhmann 2006, Knudsen 2005). I fallet med miljömålsadministratio-
nens villkor och premisser tycks det svårt att hantera kontingensen då miljö-
målsadministrationen i själva verket omfattar ett stort antal organisationer med 
egna kommunikationsstrukturer. De tjänstemän som tillsatts att ansvara för mil-
jömålsarbetet har försatts i en hart när omöjlig situation. I de anvisningar som 
utgår från det politiska systemet, exempelvis i propositionerna, ska tillsatta myn-
digheter skapa kommunikation med berörda aktörer för att skapa integration och 
därigenom skapa den ideala målstyrningsprocessen. Å andra sidan är det frågan 
om ett så stort antal aktörer med egna preferenser och kommunikationslogiker 
att miljömålsadministrationen inte har möjlighet att påverka eller styra den 
kommunikation som sker, eller inte sker, i samhället. Tjänstemännen hamnar i 
ett spänningsfält mellan politiska, och för all del vetenskapliga, ledmotiv om 
delaktighet och integration som är omöjliga att till fullo omsätta i praktiken.   
      Sedan de inledande intervjuerna genomfördes har de administrativa struktu-
rerna blivit tydligare, inte minst avseende miljömålsrådets samordningsfunktion 
(Fg 2:1, 2:2, 2:3). Men det är ändå anmärkningsvärt att Miljömålsrådet som till-
sattes 2002 två år senare uppfattades som otydligt i sin lednings- och samord-
ningsfunktion, både av sitt kansli och tjänstemän på centrala myndigheter och 
länsstyrelser. Det kan här vara värt att notera att implementeringsprocessen har 
beskrivits som en tidskrävande process, där man först efter fem till tio år kan 
bedöma resultatet av policyn som ska omsättas i praktik (Sannerstedt 2001). När 
det gäller kommunikationen kring miljömålen är processen igång, men det har 
redan visat sig att implementeringsprocessen här präglas av flera kommunika-
tionsbarriärer. 
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5.2 Organisatoriska premisser för rapportering av miljömålsarbetet 
 
För att mål ska kunna uppnås krävs att tillräckliga resurser tilldelas aktörerna, 
dvs. ytterligare en form av vad Luhmann definierar som beslutspremisser (Seidl 
2005, Luhmann 2003, Lundquist 1987). I fallet med miljömålsarbetet innebär 
det exempelvis resurser i form av arbetstid och resurser för att mäta det som ska 
visa på måluppfyllnad. Frågor om resurstilldelning återkommer i flera av fokus-
gruppsintervjuerna. Kommunikation av miljömålsarbetet via rapportering och 
dokumentation är tidsödande och gör också att den arbetstid förbrukas som kun-
de läggas på åtgärdsarbete. En tjänsteman på en central myndighet beskriver si-
tuationen (Fg 1:3): 
  
C Det är ju en ganska omfattande insats som man, som vi ju på verket 

gör på det här, och belastningen är väl lite olika på olika enheter 
men vi känner ju att vi är ganska tungt belastade […]. Vi har ju 
tre… vi har fyra miljömål, berörs vi av, har huvudansvaret för tre i 
varje fall, och då tillsammans med den här fördjupade utvärderingen 
som har varit så har det tagit ganska stor del av vår arbetstid fak-
tiskt. Och då ibland så sitter man ju och tänker såna här hädiska 
tankar att tänk om man istället hade kunnat få jobba lite mera prak-
tiskt med att försöka genomföra en del av det man sitter nu och skri-
ver om […] det är sådana ögonblick man funderar på om det här 
med den årliga redovisningen, vilket värde man har av den egentli-
gen, men, ja, vi vet ju spelreglerna så att säga, så dom gäller ju, att 
det ska vara årliga rapporter, men… 
 

F Men kan vi förbättra de årliga man skriver, så att de bara har pre-
sentation av indikatorer och…? 
 

E Ja precis, så att man diskuterar formerna igen, men det känns lite 
grann som att det är som att diskutera med en vägg, dom har, dom 
är så inkörda på att den här layouten med gubbarna och det ska 
vara text 

 
Miljömålsarbetet är omfattande och uppföljning, utvärdering och rapportering 
om 16 miljömål med 72 delmål förutsätter att det finns gott om tjänstemän som 
arbetar med detta. De instruktioner för rapportering som utgått från Miljömåls-
rådet och från regeringens propositioner innebär att en ansenlig tid måste läggas 
på att skriva dessa rapporter. En stor utmaning inför framtiden som tjänstemän-
nen beskrev när det gäller miljömålsarbetet var att kunna strukturera arbetet så 
att arbetsinsatsen står i proportion till nyttan. Som arbetet beskrivs i fokusgrupp-
sintervjun ges uttryck för uppfattningen att rapportering i den omfattning som nu 
produceras inte står i proportion till nyttan. Tjänstemännen på den centrala myn-
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digheten ger också en bild av att det i organisationen är svårt att få gehör för för-
slag till förändring. Har väl en struktur för kommunikationen introducerats är det 
mycket svårt att skapa förändring, trots goda argument. Problematiken kan tol-
kas som ett utslag av vad Luhmann beskriver om beslut som när de väl är fattade 
inte längre är i fokus som något som behöver behandlas. Måhända kan det ske 
förändringar om flera tjänstemän lyfter problemet och därmed skapar tillräckligt 
mycket resonans eller stimulans för organisationen och eventuellt det politiska 
systemet att förändra systemoperationerna så att en minskad arbetsinsats lagd på 
rutinrapportering istället kan investeras i exempelvis utvecklingsarbete. Imple-
menteringsprocessen skulle på detta sätt drivas i enlighet med regeringens in-
struktioner att uppföljning och utvärderingsarbetet inte får bli så omfattande att 
det tränger undan annat miljöarbete (Prop. 2000/01:130:223). Resonemanget får 
stöd av en kommuntjänsteman som säger (Fg 1:2): 
 
A Jag vill också nämna en farhåga för att det finns en risk för att vi 

kommer att jobba lika mycket med att se om vi nått målen, snarare 
än att jobba mer med att nå målen. Det är den stora risken med det 
arbete som kommer att bedrivas, att vi lägger alldeles för mycket ar-
bete på att ta fram olika former av nyckeltal, siffror […] och statistik 
[…] och vi kommer att hålla på med det istället för att jobba med att 
nå mål 

 
Kommuntjänstemannen påtalar ett problem som länkar det till den problematik 
som diskuterades när det gällde rapporteringen av miljömålsuppföljningen.  Det 
omfattande arbetet med att mäta miljötillståndet och försöka hitta indikatorer 
och nyckeltal, menar kommuntjänstemannen, gör att arbetet med att utforma åt-
gärder i praktiken försvåras. Som tjänstemannen uppfattar situationen läggs allt-
för mycket tid på att rapportera hur uppföljningsarbetet fortskrider på bekostnad 
av en analys av åtgärdernas effektivitet och vidare behov av förändring. Beslut 
som tagits om rapportering blir en barriär när ord ska omsättas i handling.    
      Att mäta och rapportera miljötillståndet i förhållande till de uppsatta miljö-
målen kräver i praktiken att stora resurser avsätts, då mätinstrument kostar 
mycket och i många fall inte finns på kommunal nivå (Fg 2:2). I detta perspektiv 
är inte miljömålsadministrationen autonom så till vida att beslut om budget och 
ekonomisk tilldelning ligger utanför deras beslutssystem och utgör en besluts-
premiss för arbetet. Miljömålsadministrationen har inte rådigheten över den 
ekonomiska problematiken och kan inte själva skapa ökade ekonomiska resur-
ser, vilket begränsar handlingsutrymmet. I praktiken blir det inte vad som anvi-
sas i direktiv eller propositioner som blir styrande för verksamheten utan snarare 
vilka resurser som avsätts. I en fokusgruppsintervju med länsstyrelsetjänstemän 
diskuterades frågan (1:6): 
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C […]  jag menar, det som avgör är inte vad som står i någon författ-
nings, eller direktivtexter, utan det är ju vad vi får, vad vi har resur-
ser till och vi kan ju bara jobba med det som vi har resurser till […] 
miljömålen är ju ett mycket, mycket tydligt exempel på det här […] 
regering och riksdag har ju lagt på, om vi bara är fokuserade på de 
mål som har […] länsstyrelsen som aktör, som huvudaktör, så kan vi 
konstatera att det är massor med viktiga mål som man har satt lik-
som väldigt tajta tidsgränser för här, som vi idag saknar eller har 
våldsamt otillräckliga resurser för , och samma är det med uppfölj-
ningsarbetet också, att vi kan bara jobba med dom resurser vi har, 
dom förutsättningar som finns så [det] kommer ju att ta lång tid in-
nan vi är i närheten av någonting som motsvarar det som man upp-
fattar som en grundtanke i systemet 
 

B Ja precis, för sen […] en icke-uppföljning, det är ju otroligt viktigt 
för ledningen att få reda på, att vi har inte råd att jobba med det här 

 
Länsstyrelsetjänstemännen beskriver hur de inte tilldelas vad de uttrycker som 
tillräckliga resurser i förhållande till de uppgifter de blir utsedda att ta ansvar 
för, i form av tid för arbetsuppgifterna. Det tycks som att kommunikationen till 
beslutsfattarna kring förutsättningarna på regional nivå inte är tillfredsställande. 
Så länge det inte tilldelas resurser till uppföljningsarbetet lär kommunikationen 
om hur arbetet fortskrider när det gäller att uppfylla miljömålen bli bristfällig, 
vilket i sin tur leder till sämre beslutsunderlag. Här kan vi tolka det som att ge-
nomförandet av de politiska besluten hindras av att miljömålsadministrationen 
inte kan utföra vad de blivit ålagda att göra på grund av bristande resurser i form 
av tid och utrustning (Lundquist 1987). Beslut från regering och riksdag har inte 
följts av tillräckliga beslutspremisser i form av resurser. En viktig punkt som 
inte blir belyst i uppföljningsrapporteringen i särskilt hög grad är det som B ut-
trycker som icke-uppföljning. Det blir i praktiken svårt att producera ett under-
lag som ger en övergripande beskrivning av vad som händer i de naturliga sy-
stemen, vilket är en av grundförutsättningarna för fullgoda beslutsunderlag 
(Bossel 1999). En analys av vad som inte blir kommunicerat borde i den bästa 
av världar vara en signal till beslutsfattare om att det behövs mer resurser till 
förvaltningsorganisationen. Ytterligare en aspekt av beslutspremisser när det 
gäller det framtida miljömålsarbetet beskrevs av en landshövding som att det är 
viktigt ”att den ena handen vet vad den andra gör” (Fg 1:4). För att miljömåls-
arbetet ska fungera väl är det viktigt att skapa en enhetlig politisk hantering av 
miljöfrågorna. 
      En resursfråga som begränsar villkoren för kommunikation i miljömålsarbe-
tet är hur mycket tid som avsätts för exempelvis miljömålsuppföljning. Tids-
aspekten kan gälla dels det som påtalas av tjänstemännen nämligen att det är 
små tidsmarginaler för uppföljningsarbetet (Fg 1:3), och dels kan det gälla den 
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tid som tjänstemännen får avsatt för miljömålsarbetet i sin sina tjänster. I RUS-
gruppen diskuterades frågan (Fg. 2:1): 

 
E […] vad kan man förvänta sig, man kan inte, vi gör ju vårt vanliga 

jobb också, vad har vi, 10% av min tjänst går till det 
 

[…] 
 

M Men räcker tiden till, eller skulle ni vilja ha mer tid? 
 

A Man skulle kunna använda mer tid på ett bra sätt 
 

M OK, hur tänker ni då? 
 

A Ja alltså […] man prioriterar ju hela tiden vad man ska ägna sig åt 
 

G Det känns som att det finns mer saker att göra, men tiden räcker inte 
till […] man gör ju jobb för alla länsstyrelser, det underlättar ju för 
så många andra personer om man kan göra det bra, så att det känns 
ju viktigt.  

 
Tjänstemän med ansvar för miljömålsarbetet har i många fall inte så stor del av 
sin tjänst avsatt till just detta arbete. Beslutspremisser i form av tid för arbets-
uppgifter upplevs behövas om arbetet ska kunna utföras på ett tillfredsställande 
sätt. I just RUS-gruppen där man ansvarar för uppföljningsarbetet i form av ex-
empelvis indikatorpresentationer skulle mer resurser kunna bidra till en förbätt-
rad kommunikation, som i sin tur underlättar för andra länsstyrelsetjänstemän. 
       Problematiken och barriärerna till trots beskrivs även positiva erfarenheter 
av miljömålsrapporteringen. Ett syfte med målstyrning inom miljöpolitiken är 
som jag tidigare beskrivit i kapitel 2 att processen ska ge goda underlag för poli-
tiska beslut, vilket i sig kan ses som förutsättningen för fortsatt kommunikation. 
Det visade sig i vissa fokusgruppsintervjuer att tjänstemännen upplevt att rap-
porteringen av miljömålsarbetet som grund för politiska beslut var något som 
fungerade i praktiken. Ett exempel hämtar jag från en grupp med länsstyrelse-
tjänstemän (Fg. 2:1): 

 
E Man kan säga att i och med att vi har återrapporteringen så kan det 

ju ligga till grund för att, till exempel, nu finns det fortsatt klimatin-
vesteringspengar till kommuner, man ökar resurserna när det gäller 
energiinvestering och så vidare, så ser man det ju som ett avtryck i 
den kommande budgeten 
 

[…] 
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D På nationell nivå är det ju rätt tydligt att systemet räcker till och 
fungerar, även till det politiska, det visar ju hela den här fyrahund-
rasidiga, eller vad det nu är, miljöpropositionen där man tagit fram 
dom och uttalat sig och försöker dra slutsatser om allt det som kom-
mit fram i uppföljningsarbetet.  

 
Länsstyrelsetjänstemännen menar att det, åtminstone på nationell nivå, är så att 
uppföljnings- och utvärderingsrapporteringen blir en information som gör skill-
nad. Denna upplevelse beskrivs av flera tjänstemän som menar att uppföljnings-
arbetet blir kommunicerat och ger återverkan i beslut i nationella dokument som 
propositioner när det gäller budget och miljömålsarbetet (ex. Fg 1:3, 2:3). I detta 
perspektiv kan tjänstemännen sägas ge uttryck för en upplevelse av feedback, 
från politikerna, i målstyrningssystemet, vilket i sig skulle tyda på en fram-
gångsrik implementeringsprocess.   
     Den fördjupade utvärdering från Miljömålsrådet som presenteras vart fjärde 
år är i första hand avsedd att utgöra ett underlag för miljömålspropositionen och 
blir därmed en del i en kommunikationsprocess genom dokumentation. Tjäns-
temännens erfarenheter tyder på att rapporteringen från miljömålsrådet och 
myndigheter i praktiken även fyller andra funktioner i det politiska arbetet än 
som ett rent beslutsunderlag. I en grupp med tjänstemän på centrala myndigheter 
noterades att rapporteringen användes i kommunikativa syften som inte hade 
direkt med beslutsunderlag att göra, utan snarare förslagsunderlag (Fg 2:3): 
 
B Ja det gjordes ju en utvärdering av dom här, dom skrev ju en rap-

port på det, som dom gjorde tror jag, för två år sedan,[…] och det 
visade ju då att den faktiskt används av dom tilltänkta målgrupper-
na. De användes som underlag för riksdagsledamöter som skrev mo-
tioner om miljöfrågor, att ledamöterna i miljö- och jordbruksutskot-
tet läste den, kände till den, att tjänstemän på regeringskansliet ock-
så… 
 

C Ja, för jag har också fått nån känsla av att dom har i alla fall be-
stämt nu ska, miljömålsrådet har tagit ett beslut att det var efterfrå-
gan, då när vi tyckte att det kom igen, och kom igen, och kom igen… 
 

B Sen använder miljöministern den också. Jag såg ett papper att på 
fråga, Lena, det var när Lena Sommerstad svara på Giftfri miljö, 
”men herregud, det här har ju jag skrivit” (flera skratt) och då var 
det ju liksom klippt ur DeFacto då 
 

Tjänstemännens erfarenheter av uppföljningen och utvärderingens betydelse för 
politikernas arbete styrks av tidigare studier. 2004 publicerades den rapport som 
diskuteras, där en utvärdering av miljömålsrådets rapportering visar att rappor-
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terna fyller sitt syfte i förhållande till riksdag och regering (Salino och Faugert 
2004). Tjänstemännen tolkar det som att rapporten uppfattas av Miljömålsrådet 
som att det finns en efterfrågan. En av tjänstemännen ger ett exempel på hur en 
text i den årliga rapporteringen återanvänds i praktiken, när miljöministern i 
princip citerar det som står i DeFacto som ett svar angående ett miljömål. Att 
rapporteringen användes och var efterfrågad av miljöministern betraktades även 
i annan fokusgrupp med tjänstemän på centrala myndigheter som en positiv 
feedback på miljömålsarbetet (Fg 1:3). Utifrån erfarenheterna som kommit till 
utryck i detta avsnitt kan vi konstatera att det finns en ambivalens när det gäller 
rapporteringens premisser och förtjänster. Å ena sidan beskrivs hur kraven på 
rapportering upplevs begränsa möjligheterna att lägga arbetstid på att omsätta 
uppsatta mål i praktik. Å andra sidan beskrivs positiva erfarenheter av att rap-
porteringen skapar resonans i det politiska systemet.  
 

5.3 Integrering och decentralisering 
 
Sedan årtionden tillbaka har miljöpolitiken tagit mark som politisk prioritet, åt-
minstone i den politiska retoriken. Genom att introduktionen av hållbar utveck-
ling som ett övergripande mål för miljöpolitiken är det inte miljösektorn ensam 
som ska operationalisera miljöpolitiken, som jag beskrivit i kapitel 3. En viktig 
del i arbetet för att omsätta idéer om hållbar utveckling i praktiken är att miljö-
mål gäller även för sektorer som inte traditionellt sett definieras som miljöinrik-
tade (Lafferty och Hovden 2003, Scrase och Sheate 2002). I de tre miljömåls-
propositionerna finns tydligt uttalat att miljöpolitiken ska integreras och beaktas 
oavsett vilket politikområde som behandlas. Miljöaspekter ska alltså vägas in i 
alla sammanhang (Asplund 2005). Enligt skrivningen i propositionen från 2001 
anges att sektorsansvaret ska ge ”förutsättningar för en decentraliserad och sys-
tematiserad mål- och resultatstyrd miljöpolitik där ansvaret för miljön succes-
sivt integreras i samhällets sektorer” (2000/01:130:20). Det har alltså blivit en 
uppgift för alla samhällssektorer att arbeta proaktivt för att förebygga uppkoms-
ten av miljöproblem och eliminera de negativa miljöeffekter man bidragit till att 
skapa och därigenom skapa förutsättningar för att miljömål ska uppnås.  
      Inom förvaltningsorganisationen i stort, och därmed även miljömålsarbetet, 
ryms många olika professioner och därmed synsätt och perspektiv på hur miljö-
arbete ska bedrivas. En sådan komplex organisation innebär att det sannolikt 
uppkommer kommunikationsbarriärer när miljöfrågor och miljömål ska integre-
ras i etablerade verksamheter. Inom den kommunala organisationen kan det 
uppstå delade meningar om var ansvaret för hantering av miljöproblem ska lig-
ga. I gruppen av kommuntjänstemän diskuterades problematiken(Fg 1:2):  
 
C Utgångspunkten för, eller målet med miljöbalken är ju hållbar ut-

veckling, men det är inte utgångspunkten i samhällsplaneringen och 
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samhällsutvecklingen, det är ju det som är den grundläggande kon-
flikten […] så länge man har en, som man kallar, ekonomisk tillväxt 
som nåt slags egenvärde, då når man inte fram, utan det måste ju 
vara en hållbar utveckling som är utgångspunkten för diskussionen. 
Och det ekonomiska systemet ska ju mer vara ett redskap för att för-
dela resurser. Men idag är det ju ofta ett självändamål, det tycker 
jag är skillnad. 
 

D Vi har ju när vi jobbat med vår klimathandlingsplan definierat miljö 
och klimatproblem som samhällsbyggnadsproblem, och det har fun-
kat rätt bra. […] Det är inte vi på miljösidan som ska ha problemen 
för att vi finns och det finns problem, utan det är liksom dom andra 
som jobbar med utveckling och tillväxt och allt vad det är, dom här 
roliga sakerna, det är faktiskt dom som skapar problemen, och så 
ska vi på nåt vis i efterhand försöka […] och det är en lite jobbig sits 
tycker jag att alltid bli klassad som nån slags negativ person, anti-
tillväxt och antiutveckling, fast man egentligen borde kunna lyfta in 
det här i tidigare skede och se möjligheter i stället för problem och 
hinder […] ska vi ha långsiktighet i det vi gör så måste vi ha med 
dom här tankarna 

 
Tjänstemännen beskriver hur man upplever sig som ensamma bärare av ansvaret 
för miljömålsarbetet, eller till och med för miljöfrågans integrering i olika sam-
hällssektorer. Att miljötänkande inte har särskilt hög prioritet eller rang i den 
kommunala förvaltningen bidrar till att skapa en kommunikativ barriär, då integ-
rationen av miljötänkande i processer betraktas som jobbiga av andra tjänstemän 
(jfr Storbjörk 2004). Det blir dessutom svårt för tjänstemän i miljösektorn att 
göra sin röst hörd när processer startar utan att de har möjlighet att delta. Kom-
muntjänstemännen ger dessutom uttryck för förhållningssätt inom diskursen 
kring ekologisk modernisering. Genom att ”lyfta in” miljöperspektiv tidigt i pla-
neringsprocessen kan vinster göras, istället för att miljöanpassa och mildra ef-
fekterna i efterhand. Den tidiga integreringen är även en del i den deliberativa 
diskursen när det gäller hanteringen av miljöfrågor (jfr Parkins och Mitchell 
2005, Jonsson 2005). Genom ett proaktivt handlande kan kommunerna få mer 
miljöanpassade planer och verksamheter, vilket i sin tur leder till att miljömål 
kan uppfyllas. Situationen kan relateras till vad Brunsson (1998) beskriver som 
ett problem för politiska organisationer generellt och som jag ser som gällande 
för miljösektorn inom den kommunala förvaltningen. Organisationer som inte 
genererar lönsamhet och tillväxt framstår som sämre än de som kan rapportera 
goda resultat. Om inte miljösektorn kan visa på att det är lönsamt att agera mil-
jöanpassat kommer de att framstå som sämre, och om de inte släpps in tidigt i 
planeringsprocesser blir det svårt att agera proaktivt och visa på vinster med mil-
jötänkande. Barriärerna i detta fall kan tolkas som att tankarna om en ekologisk 
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modernisering inte fått genomslag inom alla organisationer i den politiska för-
valtningen. Sett i ett perspektiv där en ekologisk modernisering råder uppstår en 
paradox då ”gröna” verksamheter inte kan ses som olönsamma utan snarast 
tvärtom, att agera ”grönt” lönar sig. Tillväxt utan hänsyn till miljöfrågor fram-
står i detta perspektiv som högst olönsamt och ohållbart i ett längre tidsperspek-
tiv. Kommuntjänstemännens beskrivning av hur ekonomiska intressen priorite-
ras till förmån för ekologiska kan jämföras med en studie om kommunernas 
Agenda 21 planer där miljöhänsyn ska prioriteras om ekonomiska och ekologis-
ka intressen kommer i konflikt (Forsberg 2002). Enligt denna studie tycks det i 
praktiken vara så att det är svårt att få prioritet för miljöfrågor när ekonomiska 
intressen är hotade. Det kan tolkas som ett bristande ägarskap i planeringspro-
cesser när det gäller tjänstemän som arbetar med miljöfrågor på kommunerna, 
men även som ett uttryck för den ekonomiska systemkodens dominans i den po-
litiska förvaltningen. 
      För att information ska kunna uppfattas och bearbetas i ett socialt systemper-
spektiv måste den skapa resonans. En viktig fråga blir utifrån denna utgångs-
punkt hur miljömålsarbetet ska kunna kommuniceras med alla olika aktörer och 
system i samhället, då det är allas ansvar att miljömålsarbetet blir framgångs-
rikt? Hur ska de som utsetts som ansvariga för olika områden och samhällsnivå-
er kommunicera så att information når ”ut” och skapar mening och handling inte 
bara inom miljömålsadministrationen? Ett exempel på hur interpenetration kan 
skapas diskuterades i fokusgruppsintervjun med kommuntjänstemän (Fg 1:2): 
 
B […] om man nu tar dom här kärnorna, tre, ekologiska, ekonomiska 

och tänker då att det är ju olika sektorer som skjuts samman, att det 
är väldigt svårt att komma till att vi sysslar med helhetssyn, […] vi 
försöker föra in sakkunniga från olika områden som jobbar med alla 
frågor, men genom att vi har den här bredden kan vi förena en för-
ståelse för miljöaspekter, till exempel hur vi ska implementera mil-
jömålen […] eller vi kanske kan ändra dom så att dom blir ännu 
bättre […] det alltså är otroligt svårt det här […] folk är livrädda 
för att på nåt sätt gå in i det här, då är man inte säker på sin tillvaro 
längre utan man ger sig in i något oupptrampat […] 
 

D Mm, osäkerhet 
 

B […] att föra in ny kunskap så att vi kan hitta nya ord och begrepp 
och sammanhang för att prata om det här med helhet, för det tror 
jag är nyckeln till att klara miljömålen, att få ett större helhetstän-
kande i kommunerna  

   
Kommunjänstemannen ger exempel på hur en traditionell och därmed differen-
tierad organisation skapar barriärer för kommunikation som grundas i den upp-
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delning av sektorer och uppgifter som dominerat den offentliga förvaltningen 
sedan länge. Synpunkterna har gemensamma drag med vad som var i fokus för 
den första kommunikationsstrategin, där samverkan beskrivs som en ”förutsätt-
ning för framgång” av informationsgruppen. Genom samverkan förväntas de 
personliga resurser som finns i form av kunnande komma andra till del och ge-
nom samverkan kan synergieffekter nås då man kan undvika dubbelarbete och 
samtidigt ta del av varandras kompetens. ”Genom att olika infallsvinklar möts 
förnyas problemställningar och möjligheten ökar att finna lösningar som är 
hållbara både i tid och rum” (Naturvårdsverket 1999:28). En kommunikativ 
process kan enligt tjänstemannen ovan ge möjlighet till spridande av kunskap 
och till och med möjligheter att skapa nya begrepp och tolkningsmöjligheter. I 
ett socialt systemteoretiskt perspektiv kan vi här se prov på en tilltro till interpe-
netrationens möjlighet, vilken skapas genom att olika sektorer ”erbjuder” eller 
kommunicerar sina systemspecifika strukturer så att de kan bidra till en ömsesi-
dig utveckling i de olika systemen (jfr Luhmann 1995:210 ff).  
      Ett annat perspektiv på integreringsproblematiken som diskuterades i fokus-
gruppsintervjuerna handlade om att miljömålsarbetet inte får bli ett separat fält 
utan blir en del i miljöarbetet i samhället i stort. Vikten av att man inte ser mil-
jömålsarbetet som något annat än det miljöarbete som redan bedrivs inom myn-
digheterna, dvs. en fråga om miljömålsarbetets integrering framhölls också. En 
länsstyrelsetjänsteman beskriver sina erfarenheter så här (Fg 2:1): 
 
A […] när man rör sig i sin egen länsstyrelse, eller utom huset, så är 

det ju skillnad på att vara miljömålsarbetare och jobba med miljö i 
största allmänhet, alltså miljömålsarbetet är ju tråkiga administrati-
va […] medan miljöarbete är mera dom här som gör verklig nytta, 
om man generaliserar lite grann 

 
Det tycks inte råda enighet om att allt miljöarbete är miljömålsarbete, trots att 
Miljömålsrådet i sin senaste fördjupade utvärdering understryker att så är fallet 
(Miljömålsrådet 2008). I en enkät med frågor om kommunernas miljömålsarbete 
framkom en liknande synpunkt, att definitionen av vad som är miljömålsarbete i 
förhållande till övrigt miljöarbete uppfattades som oklar (Sveriges kommuner 
och Landsting 2006b). En strategi för att få kollegor på myndigheten att bidra 
till miljömålsarbetet kan vara att på olika sätt förtydliga vad miljömålsarbetet 
handlar om och att förtydliga rollerna i miljömålsarbetet. Frågan diskuterades av 
två länsstyrelsetjänstemän (Fg 1:6): 
 
B Jag försöker ju hålla ner, tona, […] med myndighetsfolk jobbar så 

jobbar jag med samordning av miljömålen, för jag jobbar inte med 
miljömålen. Det är jag också […] noggrann man säger: ”för det är 
dom som jobbar i organisationen som jobbar med miljömål och jag 
bara samordnar det, det ni gör”.[…] 
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A Men det är ju så, det tar en stund innan […] alla inom organisatio-

nen förstår det, att jobba som täkthandläggare eller avloppshand-
läggare eller någonting, så bidrar man faktiskt i sitt dagliga jobb. 
Miljömålen det är inte jag, utan det är något som vi alla är 

 
Tjänstemännen påtalar en problematik som flera tjänstemän med uppdrag att 
samordna miljömålsarbetet ger uttryck för, både på kommunal och regional 
nivå, som innebär att de som miljömålssamordnare ensamma ansvarar för mil-
jömålen. Inom myndigheterna finns sedan länge en uppdelning i avdelningar 
med olika ansvarsområden, även vad gäller miljöfrågor. I dessa etablerade struk-
turer ska nu miljömålen integreras inom alla områden och det är inte helt oprob-
lematiskt. C beskriver senare i samma diskussion hur en chef uttryckt sin besvi-
kelse över att det inte är som förut, när C nästintill själv skötte dokumentationen 
kring miljömålen och säger ”men då förklarade jag för honom den här liksom 
pedagogiska utgångspunkten att alla måste vara delaktiga, delaktigheten är lik-
som A och O”. Frågan diskuterades även i en annan grupp bestående av länssty-
relsetjänstemän (Fg 1:7): 
 
C Om man då skiljer på det interna och externa arbetet, så har det va-

rit lite kämpigt att få andra än oss att förstå att det dom håller på 
med faktiskt är miljömålsarbete, även om dom kallar det för sin or-
dinarie verksamhet  
 

D Ja att den ska leda till en bättre miljö också 
 

C Ja precis det har ju varit […] den tunga biten, tycker jag, i alla fall 
särskilt vissa […] delar av länsstyrelsen, länsstyrelseavdelningen är 
det väl kanske mest 
 

A Ja men det är sant […] att se kopplingen till den dagliga verksamhe-
ten, det är en del i att uppnå målen, en del av åtgärdsarbetet, en del 
av uppföljningsarbetet, det har liksom inte trängt in riktigt än 

[…] 
C [… ] det här att man säger att man inte jobbar mot miljömålen, eller 

det är ju ingen som säger att man inte jobbar mot miljömålen, men 
just det här att ta avstånd från miljömålsarbetet, det har jag sett som 
något vi måste fortsätta jobba på, och många gånger så behövs det 
inte ju inga förändringar, inga stora förändringar i alla fall   

 
Miljömålsarbetet beskrivs i termer av det interna och externa miljöarbetet. 
Tjänstemännen upplever att det varit svårt att uppbåda intresse och engagemang 
inom den egna myndigheten. Det tycks inte som att den målsättning som det 
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gavs uttryck för i den första kommunikationsstrategin, om att miljömålen inte 
ska ses som ett uppdrag ”vid sidan av” utan ingå som en naturlig del i det befint-
liga miljöarbetet, fungerat i praktiken. Istället tycks de farhågor som uttrycktes i 
kommunikationsstrategin kring olika myndigheters differens vad gäller kunskap 
och inflytande i sin sektor bekräftas. I en nystartad process kan en viss osäkerhet 
kring ansvarsfördelning finnas liksom att, som det visats i en tidigare studie, det 
kan vara svårt att förankra miljömålsarbetet i en etablerad personalgrupp (Wan-
dén och Rydén 1999). I en grupp med länsstyrelsetjänstemän ställde jag frågan 
om de upplevde att det var skillnad på miljöarbete generellt och miljömålsarbe-
tet. En tjänsteman uttryckte med emfas att det är skillnad, ”Det är en vida skill-
nad […] miljöarbetet är ju relaterat på olika sätt, men det är ju inte styrt av 
mål” (Fg 2:1). I samma grupp poängterades vikten av att involvera olika aktörer 
i det dagliga arbetet för att uppnå miljömålen, vilket kan tolkas som ett försök 
till interpenetration dvs. att erbjuda de egna systemoperationerna till andra sy-
stem och därigenom sprida miljömålsrelaterade operationer. Kommunerna lyftes 
fram som ett gott exempel på hur man lyckats med kommunikationen och hur 
man nått förståelse av ” att det här är liksom inget extra, eller uppifrån, eller på 
sidan om arbete utan det här ska ju in i det löpande jobbet.”, vilket ligger i linje 
med vad som beskrivits som förutsättningar för miljömålsarbetet i underlagsar-
betet (Naturvårdsverket 1998).  
    I gruppen med kommuntjänstemän gavs uttryck för att det finns kommunika-
tiva barriärer i planeringsprocesserna. Det råder etablerade rutiner för planering-
en som inte har miljöfrågor i fokus vilket diskuterades i en grupp med kommun-
tjänstemän. Så här resonerar en av kommuntjänstemännen (Fg 1:2): 
 
C När det gäller den praktiska verksamheten, planeringen och att ta 

större kommunala projekt så är ju också ett dilemma att just det här 
att vi har visionerna och målen de finns och finns väl i varenda 
kommun nästan men sen när det gäller då att få in frågorna på rätt 
sätt i planering och projekt så kommer det ofta in för sent egentligen 
och så ska vi miljöanpassa också och då har men redan liksom då är 
man tre steg för långt för då har man redan lagt fast vissa utstak-
ningar och då kanske man har försämrat ekonomin radikalt för ett 
alternativt avloppssystem till exempelvis det där är ju också ett di-
lemma det har ju helt och hållet att göra med styrning av diskussio-
nen och hur man ger direktiv va varför ska det alltid vara en tekni-
ker som oftast så är det ju tekniker som sitter som projektledare för 
en ny fastighet eller för en ny skola eller som vi har ett exempel va 
men jag är inte så säker på att vi ska ha en tekniker som projektleda-
re va dom är oftast så sektoriserade och sitter fast i sina gamla med 
gamla värderingar och synsätt […]har man inte en bra uppföljning 
av sin organisation och sin projektledare så då blir det inte bra   
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Tjänstemannen påtalar att gamla och etablerade strukturer och roller är svåra att 
komma ur vilket resulterar i att miljöaspekter inte integreras i exempelvis 
planarbetet i ett tidigt stadium, vilket visats i tidigare studier (jfr Storbjörk 
2004). Tjänstemannen noterar också att projektledarrollen är kopplad till en sär-
skild profession, ”teknikerna”, vilka inte upplevs ha anammat de nya idéer om 
miljöintegrering som krävs för att samhället ska uppnå miljömålen. Organisatio-
nen av kommunala verksamheter blir viktig om miljömålsarbetet ska få genom-
slag, vilket poängterats i flera sammanhang. Kommuntjänstemannen ger även 
uttryck för en avsaknad av projektuppföljning, vilket skulle kunna vara en väg 
att kommunicera bristerna i processen. Problematiken speglar en aspekt av den 
traditionella uppdelningen av uppdrag utifrån profession. När det gäller bygg-
nadsfrågor är de traditionellt sett en uppgift för tekniker och ingenjörer. På 
samma sätt har naturskydd och övervakning varit en uppgift för naturvetenskap-
ligt utbildade yrkesgrupper. Denna tradition har lett till att det i många fall finns 
en tendens att det är kvantifiering och teknisk rationalitet som dominerar ar-
betsmetoderna inom dessa områden (Scrase och Sheate 2002).  
      Svårigheten att få en integration av miljömålsarbetet i den sedan länge eta-
blerade myndighetsstrukturen diskuterades i flera av fokusgrupperna. Miljö-
målsarbetet kan ses som en ny form, både vad det gäller en tydlig målstruktur, 
men även vad gäller ansvaret att kommunicera med olika grupper i samhället. 
Som citaten ovan indikerar kan det vara svårt att få gehör för miljöfrågor i olika 
sammanhang. Kommunikationsbarriären som skapas av trögheter i förändrings-
arbetet i de olika organisationerna kan tolkas som ett tecken på att kommunika-
tion utanför de etablerade systemen inte ännu skapat en stimulans för de tradi-
tionella planeringssystemen att förändra sitt arbetssätt och sin syn på miljöinteg-
rationens betydelse. En förklaring till trögheten när det gäller förändring i myn-
digheter kan ligga i vad som definieras som institutionell friktion. Institutionell 
friktion innebär att när rutiner och arbetssätt etablerats krävs det yttre föränd-
ringskrav för att de ska ändras (March och Olsen 1989). Med tanke på den kom-
plexitet som miljömålsarbetet innefattar är det inte svårt att föreställa sig att den 
institutionella friktionen är stor inom myndighetssfären med alla organisationer 
på horisontella och vertikala nivåer. Det tar tid att omforma en organisation till 
nya förutsättningar. Kontinuitet och politisk vilja att långsiktigt hålla fast vid 
miljömålen beskrevs i grupperna som oerhört viktiga förutsättningar för att mil-
jömålsarbetet ska lyckas. Som tjänstemän på en länsstyrelse uttryckte det hela 
(Fg 2:2) ”Nu känns det som att det finns rutiner, nu är det inte ett projekt längre 
då, nu är det […] driftsfasen”.  
      De strukturella barriärerna till trots tycks det som att tiden arbetar för legiti-
miteten och acceptansen för miljömålsarbetet. Tjänstemän från centrala myn-
digheter gav uttryck för att miljömålsarbetet med tiden blivit alltmer accepterat 
inom myndigheterna (Fg 2:3): 
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M […] jag vet i förra omgången så framkom det i flera grupper att man 
kände att det var svårt att få det utanför själva miljömålsarbetskret-
sar om man säger så 
 

A  Det kan man hålla med om att det var väl inte så väldigt spritt då på 
myndigheten. Vi försöker ju lite grann att ha interna seminarier […] 
men vi håller samtidigt på med miljöledning och är miljöcertifierade 
och så där då är det lätt att blanda ihop och till slut vet inte folk vad 
det ena är och det andra är och så vidare, så att man kan säkert in-
formera mer internt kanske, alla är inte säkert med på tåget, det tror 
jag inte 
 

B Just det, men det är lite mera alltså, dom är ju vana att det finns där 
 

C Jag tycker att på Naturvårdsverket har det blivit bättre, och det är 
klart att många känner till det, men det känns som att vi som har 
jobbat med det här är inte riktigt lika utsatta längre, det känns som 
att alla på nåt sätt deltar lite mer, förstår det 
 

B Utsatta, mer, känner du 
 

C Ja […] det var lite som att vi fick jobba […] det kändes som att and-
ra myndigheter hade på nåt sätt en mer samling kring miljömålsar-
betet, medan på Naturvårdsverket där sitter Miljömålskansliet och 
sen så var vi på nåt sätt nio miljömålsansvariga som slet […] alltså 
det var lite konstigt, det blev lite anti på nåt sätt på Naturvårdverket, 
vi jobbar ju med miljö överhuvudtaget, men då blev miljömålsarbetet 
bara en grej utöver allt det andra och det tycker jag är bättre nu 
 

B Det var nog nog nån sån här inkörning på KemI eftersom vi har ju 
valt att, i och för sig miljö är ju vår, hela verksamheten är ju styrd 
av det, och då undrar man vad vi behövs [för] när hela verksamhe-
ten handlar om det här, det kanske man kan ana att det fanns tvek-
samheter, hur, om vi var överordnade dom andra, på nåt sätt lite 
konkurrens om vem det är som har initiativet och så där, men det är 
ju lugnare nu, för nu har formerna satt sig 
 

A Jo men det är samma sak hos oss. Från början började man väl frå-
ga” ska vi, vad ska vi vara nu, ska vi inte vara en Strålskyddsmyn-
dighet längre?” ”Ska vi vara en miljömyndighet eller vad är det frå-
gan om?”, det var lite dom frågorna som kom upp, men det har väl 
blivit bättre   
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Här ser vi exempel på hur utvecklingen mot allt större differentiering i samhället 
satt sina spår i myndighetssfären.  De svenska myndigheterna är tillsatta för att 
hantera olika områden och har alltså traditionellt sett uppstått utifrån det moder-
na rationella samhällets tendens att skapa differentiering för att möta olika be-
hov och krav. De svenska nationella miljökvalitetsmålen ska alltså implemente-
ras i redan befintliga myndighetsstrukturer med en identitet och självbeskrivning 
som inte utgår från renodlade miljöfrågor i flera fall. Som ett samordnande or-
gan har regeringen tillsatt Miljömålsrådet och dess kansli som har som uppgift 
att samla information och upprätthålla kommunikation kring miljömålen, frågan 
är dock om de från starten hade särskilt stor legitimitet. I denna nya struktur ska 
tjänstemännen driva ett arbete för att miljömålen ska uppnås i myndigheter som 
genomlider vad som kan betraktas som en lindrig identitetskris. I en annan fo-
kusgrupp med tjänstemän från centrala myndigheter gavs ett exempel på hur 
frågan diskuterats på en myndighet (Fg 1:1): 
 
C alltså strålskydd har ju aldrig varit en miljöangelägenhet […] det 

har ju gjort att man på myndigheten fått jobba hårt med att definiera 
vad är miljö […] vad är miljöeffekter för vår del? 

 
”Nya” mål och uppgifter skapar en osäkerhet kring vad som är de egentliga 
uppgifterna, och miljömålsarbetet som ny strategi för att skapa hållbar utveck-
ling skapar därmed en osäkerhet i etablerade organisationer. Även om organisa-
tioners strukturer kan ses som till viss del formbara så sker förändringar inte per 
automatik för att det beslutats att förändringar ska ske (Jfr Mintzberg et al. 
1998). I fallet med det nya miljömålssystemet kan det ses som ett beslut som ska 
kommuniceras i en slags konkurrens med tidigare beslut som format myndighe-
terna som organisationer. Nya uppgifter i organisationer likaväl som nya organi-
sationsformer kan inte förväntas ersätta befintliga strukturer utan skapar snarast 
ännu fler beslutssituationer som måste hanteras. Förändringar som införande av 
miljömål kan därmed förväntas skapa en utökad komplexitet karaktäriserad av 
en utökad grad av differentierade själv-referentiella system (Knudsen 2005). 
Luhmann (1995) menar att systemdifferentiering handlar om systemspecifika 
repetitioner av skillnader mellan system och omvärld. Miljömålsarbetet tycks 
utmana systemens självreferens och en process där miljömålsarbetet ska integre-
ras kan förväntas skapa osäkerhet i myndigheter som nu måste bearbeta krav på 
förändrad verksamhet och därmed identitet. 
      Som jag redovisade inledningsvis ser regeringen sektorsintegreringen som 
en förutsättning för en lyckad målstyrd miljöpolitik. Regeringen återger den ide-
ala modellen av målstyrning där introducerandet av målstyrning ofta beskrivs 
som ett sätt att decentralisera beslutsfattande om mål på olika nivåer, men även 
beslut om åtgärder. Med decentralisering avses då att beslutsrätt flyttas ut i or-
ganisationen. Vill man trots decentralisering ha en samordning av aktiviteter 
krävs dock att det finns en viss grad av centralstyrning och kontroll (Olve 1998). 
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Decentralisering kan ses som en nödvändighet när det gäller hantering och styr-
ning av ett så komplext område som miljöområdet. Genom att decentralisera en 
organisation finns en förväntan att missförhållanden kan upptäckas och därmed 
rapporters tidigare än i en helt centralstyrd verksamhet (Olve 1998). Hantering 
och styrning av miljöområdet kräver en hantering av en ofantlig mängd informa-
tion och det förväntas då bli en bättre hantering om den sker i flera led.  
      Purvis och Grainger (2004) menar att traditionella ”top-down”-modeller har 
misslyckats som metod för att skapa en god hantering av miljöfrågorna och 
därmed blivit ersatta med modeller med ett underifrånperspektiv, i syfte att ska-
pa bättre förutsättningar för informationsflöden och därmed implementering av 
planer och program. Samtidigt finns det dock en risk att för lite toppstyrning le-
der till att nationellt fattade beslut inte genomförs på ett enhetligt sätt. 
    En landshövding ger sin bild av hur miljömålsarbetet har organiserats och hur 
det fortsatta arbetet bör ske (Fg 1:4): 

 
C Den här stora organisationen […] först leddes den av länsstyrelsen, 

nu har vi gått in i en ny period, och den leds då av kommunförbun-
det, och det var hela tiden min vilja att få bort det från länsstyrelsen 
så att länsstyrelsen inte skulle upplevas som att, att där ligger an-
svaret för miljömålen, för det är inte rätt, ansvaret för miljömålen 
ligger på […] den samlade offentliga verksamheten och den privata 
verksamheten 

 
Landshövdingen beskriver implementeringsprocessen som bestående av olika 
perioder, med utgångspunkt i den egna verksamheten så till vida att startpunkten 
för processen utgörs av det regionala arbetet, inte det nationella. Landshövding-
en uttrycker en oro för att det finns en uppfattning om att arbetet ska drivas av 
länsstyrelserna när det i själva verket är hela den offentliga verksamheten som 
har genomförandeansvar, och dessutom den privata verksamheten. Med lands-
hövdingens referensram är det inte länsstyrelserna själva som ska kommunicera 
och operationalisera miljömålen, utan detta är ett ansvar som tillkommer även 
andra system i omvärlden. 
 

5.4 Ägarskap och rådighet i miljömålsarbetet 
 
En väsentlig tankegång när det gäller målstyrning är att de som ska tillämpa be-
slutade mål känner ägarskap till målen, dvs. både politiker och verkställare mås-
te känna att det rör sig om deras mål. När det gäller miljöområdet är det dessut-
om är viktigt att reda ut vad som är problemet, dvs. på vilket sätt frågan är ett 
miljöproblem, och vem som äger problemet (Vedung 1998, Naturvårdsverket 
1997). Huruvida någon kan sägas äga problemet anknyter till ett begrepp som 
avser individers möjlighet till påverkan i exempelvis planeringsprocesser, defi-
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nierat som ägarskap (eng. ownership). Jag menar att begreppet som det beskrivs 
av Lachapelle och McCool (2005) har sin bäring även på implementeringspro-
cesser av den karaktär som miljömålsarbetet innefattar. I den här studien omfat-
tar analysen ägarskap i första hand inte individperspektiv utan snarare ett orga-
nisationsperspektiv, där naturligtvis de tjänstemän som är tillsatta att ansvara för 
implementeringsarbetet kan ses som individer. Jag vill dock markera en skillnad 
mellan individer som företrädare för egna intressen och individer som företräda-
re för exempelvis en myndighet, som fallet är med de tjänstemän som deltar i 
fokusgrupperna. I fokusgruppsintervjuerna diskuterades olika perspektiv på vil-
ket ägarskap till problematiken som fanns men även vad jag vill definiera som 
rådighet, dvs. möjligheter och villkor för att åtgärda problem och ansvarsområ-
den som man blivit tilldelad. Lachapelle och McCool urskiljer tre linjer som kan 
studeras när det gäller ägarskap: 
 

1) Ägarskap i processer, som innefattar vilka röster som blir hörda i proces-
sen, ”Ownership imposes a process that prioritizes deliberation and at-
tempts to build mutual understanding of interests, agreement on data, and 
shared definitions of problems” (ibid s. 281), 

2) ägarskap i produkter och kommunikation kring resultat av processen (eng. 
outcome), vilket rör vilka röster som kodifieras i det som kommuniceras 
som resultat av processen samt  

3) ägarskap i fördelning, vilket beskriver vilka som blir påverkade av de 
handlingar som kommer ut av processen. I analysen är det främst ägar-
skap i processer som jag tittar närmare på och relaterar till miljömålsarbe-
tet.  

 
När det gäller miljömålsarbetet är det som angivits i propositionerna inte bara en 
affär mellan politiker och förvaltning, utan verkställarna är i fallet med miljömå-
len ”alla”. I min studie har jag fokus på hur tjänstemännen i miljömålsadminist-
rationen beskriver sina erfarenheter, så huruvida ”alla” känner att de äger mil-
jömålen faller ur ramen för min analys. Hur tjänstemännen ser på sitt ägarskap 
och andra delar av den politiska förvaltningens ägarskap är dock något som dis-
kuterades i fokusgruppsintervjuerna.  
      Trots intentionen om frihet på olika administrativa nivåer ger tjänstemän-
nens erfarenheter uttryck för att aktörer som exempelvis länsstyrelser tycker att 
miljömålen inte är deras egna. En tjänsteman på en central myndighet uttrycker 
det hela som att ”många på länsstyrelserna kan ju ibland klaga på alla de här 
nationella målen som dimper ner och i princip [frågar] vad ska vi göra med 
dem?" (Fg 1:1). Tjänstemannen påtalar hur centrala målsättningar sätter ramar 
och uppfattassom centralstyrning trots att målstyrning idealt sett innefattar frihet 
i genomförandet. Den metaforiska beskrivningen att målen ”dimper ner” antyder 
ett tänkande om en uppifrån initierad målstyrningsprocess. Om vi utgår från teo-
rier om att beslut blir mer legitima om de föregåtts av en deliberativ process, kan 
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det antas att centralt formulerade mål inte får optimal acceptans och förståelse 
om de uppfattas som något pålagt från centralt håll. Ägarskapet när det gäller 
implementeringsprocessen av de svenska nationella miljökvalitetsmålen kan ut-
ifrån denna studie tolkas som i vissa sammanhang begränsat. En kommuntjäns-
teman konstaterar att ” mest styr ju de nationella myndigheterna med deras […] 
system och så” (Fg. 1:2). En fråga man kan ställa sig är om detta är ett utslag av 
förväntningar som inte infrias, dvs. om det finns förväntningar om att ett mål-
styrningssystem verkligen decentraliserar beslutsfattandet? Idealt sett när det 
gäller målstyrningsmodellen är, som jag påpekat ovan, att det är centrala beslut 
som ska implementeras och det som lämnas till olika aktörer är att hitta vägar 
och verktyg för att målen ska uppnås. Det blir när det gäller miljömålsarbetet i 
praktiken så att regionala och lokala myndigheter inte har ägarskap i målformu-
leringsprocessen utan snarast i en genomförandeprocess där beslut ska fattas om 
åtgärder och program inom olika län och kommuner.   
      En länsstyrelsetjänsteman gav uttryck för sin syn på kommunikation kring 
miljöfrågorna med aktörer i omvärlden på följande sätt(Fg 1:7): 
 
B […] målen, vi är ju inte ensamma som aktörer, det är ju massor av 

aktörer som liksom tycker […] att dom, dom äger problemet på nå-
got vänster, eller miljöarbetet 
 

Länsstyrelsetjänstemannens erfarenheter påvisar kommunikativa barriärer som 
uppstår då olika sociala och psykiska system i form av aktörer ska samverka och 
kommunicera kring miljöfrågor i allmänhet och miljökvalitetsmålen i synnerhet. 
De barriärer som uppstår i förhållande till alla olika intressenters syn på pro-
blemägarskap kan speglas mot den bild som målas upp av informationsgruppen i 
den första kommunikationsstrategin: 
 

En förutsättning för delaktighet är kunskap (att vi är insatta i området). Kunskapen 
kan hämtas från många olika källor. Inom miljövården finns många kunniga aktö-
rer. Det stora problemet är inte avsaknad av kunskap och information utan att 
verkligen nå fram med information till olika mottagargrupper (Naturvårdverket 
1999:28). 

 
Utifrån problematiken med olika aktörers anspråk på problemägande kan just 
kunskapskriteriet bli en problematisk fråga att reda ut. Vems kunskap är det som 
ställs i fokus och kommuniceras?  Utdraget från den första kommunikationsstra-
tegin kan ses som ett exempel på förväntad penetration snarare än interpenetra-
tion. Att ”nå fram” med informationen är det som utmålas som en svårighet sna-
rare än kunskapsbrist. Utan att det i kommunikationsstrategin refereras till olika 
systemlogiker ser jag att en trolig förklaring till kommunikationsbarriären för att 
nå andra kan ligga i olika systems tolkningsramar, dvs. villkor och premisser för 
att skapa mening utifrån kommunicerad information. Då informationen i fallet 
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med miljömålsarbetet utgår från den administrativa sektorn är det kanske inte så 
märkligt att det är kunskap alstrad i miljövården som lyfts fram. Sett i ett sy-
stemteoretiskt perspektiv kunde även andra kunskapskällor ha presenterats, ut-
ifrån en kontingent kommunikationssituation, men så blev inte fallet i kommu-
nikationsstrategin från 1999. 
      I implementeringsprocessen tycks det ständigt ske en pendling mellan de-
centralisering och frihet i relation till centralisering och styrning. En viktig fråga 
är dock hur ägarskap skapas i målstyrningsprocessen. Friheten i målstyrningssy-
stemet innefattar för många aktörer i praktiken mer hur snarare än om något ska 
genomföras. En tjänsteman på en central myndighet uttryckte en hoppfull syn på 
miljömålsarbetet (Fg 1:1): 

 
D Länsstyrelsen har ju tittat på målen och jobbat med dem, och de har 

hittat dem, alla har förstått vilka mål de ska jobba med (flera in-
stämmer) och det de kan göra utan att vi sagt någonting. Och nu på-
går, förstår jag, samma diskussioner i många kommuner: ”Vilka mål 
är det vi ska driva ansvaret för och som vi har rådighet över?”, och 
när dom på kommunerna, fler än en person börjar förstå det där, då 
är det ju lättare att kommunicera om miljömål och överhuvudtaget. 
För att nu tror jag att om man går ner på någon verksamhet i kom-
munerna och det finns statsbyggnadskontor så skulle nog den här 
förvirringen uppstå ”Vad är de här målen till?”. Man kan hoppas 
att om en fyra, fem år att man vet att ”Ja det är det här vi arbetar 
med, det här har vi ansvar för, det här har vi planer för”.  

 
Tjänstemannens uppfattning är att kommunikationen och implementeringsarbe-
tet har kommit en god bit på väg, främst på länsstyrelserna. Det behövs i det fal-
let inte påstötningar från centrala myndigheter för att arbetet ska drivas framåt. 
Svårigheterna med att skapa förståelse för miljömålsarbetet ligger snarare på 
kommunnivå, dvs. att det är i den kommunala organisationen det råder tveksam-
het om miljömålens funktion. När ovan citerade fokusgrupp genomfördes 2004 
hade det bara gått fem år sedan miljömålen antogs av riksdagen och beskriv-
ningen av processen visar på en upplevelse som överensstämmer med bilden av 
en hierarkisk genomförandemodell. Beslutet om införandet av målstyrning av 
miljöfrågor har bearbetats på central nivå, börjat kommuniceras och implemen-
terats på regional nivå. Vid tidpunkten för fokusgruppen var uppfattningen att 
diskussioner även hade börjat föras på kommunal nivå. Tjänstemannen uttrycker 
en förhoppning om att det inom en tid ska vara så att alla känner ägarskap till 
målen, så till vida att de vet vad de själva har rådighet över och kan formulera i 
planer och program. Kommunikationsprocessen kan dock inte idelat sett betrak-
tas som framgångsrik förrän alla aktörer har förstått vad målen handlar om, och 
innan dess har inte de som ska genomföra målen möjlighet kunna omsätta målen 
i praktiken. Återigen kan vi tolka erfarenheterna som att det finns barriärer för 
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implementeringen av miljömålen grundade i en bristande kommunikation kring 
vad miljömålsarbetet innebär och betyder vilket försvårar omsättande av mål i 
handling. Det tar tid för den meningsskapande processen i alla genomförande-
led. Tjänstemännen i samma fokusgruppsintervju fortsätter diskussionen (Fg. 
1.1): 
 
C De lyfter fram kommunerna väldigt kraftigt i den här senaste rap-

porten. 
 

D Men samtidigt så sägs det ju fortfarande att det är ofinansierad 
verksamhet i kommunerna, det är förutsättningen 
 

C Men då vill det ju till att man kommer med exempel och förslag på 
hur de kan göra, utan att det kostar skjortan. Man kan ju inte för-
vänta sig att man lägger ut ett mål och en kommun själv ska sätta sig 
ned och fundera ”hur ska vi tråckla”, det tror jag blir svårt, och där 
har ju miljömålsarbetet en uppgift 

 
Tilldelning av resurser blir alltså centralt när miljömålen ska omsättas i praktisk 
handling och följas upp. Beskrivningen av kommunernas situation kan tolkas 
som att de fått ett betydande ägarskap i fördelningen, då de åläggs ett stort an-
svar i genomförandet av miljömålsarbetet. Detta dock utan att ha haft lika stort 
inflytande och ägarskap i processen. Kommunernas syn på bristen i rådighet och 
ägarskap styrks till en del i den enkät som genomförts av Sveriges kommuner 
och Landsting (2006). Särskilt när det gäller små kommuner framhålls bristande 
resurser som en betydande barriär för miljömålsarbetet. Men även kommunernas 
roll i miljömålsarbetet generellt lyfts fram av en kommunrepresentant som cite-
ras i rapporteringen: 
 

Staten bör en gång för alla inse kommunernas centrala roll i miljöarbetet – Det 
mesta konkreta miljöarbetet sker lokalt och kommer så att förbli! Staten bör därför 
direkt och via länsstyrelserna stödja det lokala miljöarbetet och möjliggöra att mil-
jökvalitetsmålen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Det regionala miljöarbetet 
och de regionala miljömålen bör ha sin utgångspunkt och fokus på kommunalt 
genomförande och rådighet. […](Sveriges kommuner och Landsting 2006b:14). 

  
För att återgå till utdraget från fokusgruppsintervjun ges där exempel på kritiska 
synpunkter på implementeringsarbetet. På kommunnivå får arbetet inte kosta 
skjortan, från nationell nivå kan man inte förvänta sig att kommunerna själva 
sitter ned och funderar på hur de ska tråckla för att få arbetet genomfört. Detta 
kan tolkas som en kritik av den ideala målstyrningsmodellen där de styrande 
lägger fast mål som det sedan är fritt för tillämparna att formulera åtgärder för 
att uppnå. Det som beskrivs i fokusgruppintervjun är inte en kommunikation där 
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två parter deltar på lika villkor utan snarare en slags envägskommunikation om 
hur genomförandet ska ske. En barriär för genomförandet av åtgärder för att 
uppnå miljömålen kan ligga i att mål som är centralt formulerade inte får legiti-
mitet i organisationen som ska implementera dem, med tanke på att det är viktigt 
att de som ska tillämpa besluten har varit en del i formuleringsprocessen. 
      Inom litteratur som behandlar hållbarhetsindikatorer har deliberativa ansat-
ser beskrivits som viktiga, om hållbarhetsindikatorer ska bli effektiva är det vik-
tigt att involvera olika intressenters perspektiv. Genom att olika perspektiv och 
intressen vägs in i indikatorvalen blir det troligare att resultaten röner större in-
tresse (Bell och Morse 2001). Jag tolkar det som att det i hög grad handlar om 
ägarskap även i denna process. En länsstyrelsetjänsteman beskriver hur frågan 
om indikatorval hanterats (Fg. 1:7): 
 
B […] Det känns som att just nu jobbar vi lite med miljömålen lite 

uppifrån, för dom är ju skrivna av länsstyrelsetjänstemän dom nya, 
dom gamla dom var jättebrett förankrade […] men dom nya är lik-
som uppifrån, men åtgärderna dom jobbar [vi] jättenerifrån med. 
Och indikatorerna dom blir ju också uppifrån, förutom för vissa 
kommuner som tycker det är skumt, för dom anser ju att det är själv-
klart att vi måste processa med alla kommuner först, och det har jag 
sagt, vad skulle det leda till? 
 

D Att processa, du menar då att fråga dom ifall ni kan… 
 

B Ja, alltså, alla kommuner måste ju tycka att dom är viktiga och an-
vända sig av dem, och för att det är lättare för många att se, åtgär-
der […] och en indikator kan vara lättare att förstå, men ett mål blir 
så abstrakt 

 
Tjänstemannen, B, ger uttryck för uppfattningen att det nya miljömålssystemet 
är sämre förankrat än tidigare antagna miljömål. Vi kan förmoda att det i dessa 
fall kan handla om miljömål i ett Agenda 21-arbete. Miljömål som antagits na-
tionellt innan det övergripande miljömålssystemet antogs 1999 måste nog be-
traktas som formulerade ”uppifrån”. Kommunerna är i det beskrivna fallet miss-
nöjda med att inte ha inbjudits att delta i arbetsprocessen med urval av indikato-
rer och mål. Tjänstemannen ställer sig avvisande till att alla kommuner ska vara 
med och ta del av processen. Sett till vad som är fördelarna med en deliberativ 
ansats i arbetet förloras i ett uppifrån- perspektiv viktiga insikter i arbetet, och 
det fortsatta arbetet kan förväntas tappa i legitimitet.  För att åtgärder ska 
genomföras behövs alltså en kommunikation i urvalsfasen när det gäller åtgärder 
och indikatorer. Sett till deliberativa ideal blir åtgärder och indikatorer som re-
dan är formulerade på länsstyrelsenivå och alltså i ett kommunperspektiv kom-
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mer uppifrån, inte legitima på kommunnivå. Utifrån ovanstående exempel har 
inte de deliberativa tankarna genomsyrat praktiken.  
      Ägarskap till problem kan handla om annat än organisatoriska frågor. Ett 
exempel på hur möjligheter att regionalt hantera miljöfrågor gavs av en lands-
hövding som beskriver problematiken på följande sätt (1:4): 

 
D Sen har man när det gäller utsläpp, alltså 40 % utav utsläppen i vårt 

län kommer också från sjöfarten, och den kan vi inte påverka. Det 
finns katalysatorer som man kan sätta på båtar och det görs inte. 
Det måste man lösa internationellt. Det måste regeringen ta i, en sån 
fråga, men det görs inte. Men vi kan inte, så att säga, för att reduce-
ra utsläppen totalt så kan vi inte bara pressa bilismen hela tiden 

 
Rådigheten och beslutsmöjligheterna minskar när det är frågor som går utanför 
geografiska och legislativa gränser som ska hanteras. Möjligheterna att uppnå de 
svenska nationella miljökvalitetsmålen påverkas av utsläpp från transporter som 
det inte finns rådighet över i exempelvis en länsstyrelse. I vissa fall kan det vara 
så att det inte ens finns nationell rådighet över transportfrågor. Landshövdingen 
beskriver hur det kan bli en transportsektor, i ovanstående exempel bilismen, 
som får de stora kraven på åtgärder. Detta för att när det gäller bilismen finns det 
större möjligheter att införa restriktioner, trots att det i vissa fall borde vara sjö-
farten som tar en del av ansvaret för utsläppsminskande åtgärder. Exemplet ger 
en bild av hur ansvaret svävar mellan regional, nationell och internationell nivå, 
vilket kan skapa kommunikativa barriärer då miljöproblem ofta träcker sig över 
flera temporala och rumsliga skalor (Lundqvist 2004a, Meadowcroft 2002). Mil-
jömålen är ”allas ansvar”, men vill alla ta det? 
 

5.5 Deltagandeprocesser – idé och praktik 
 
Ofta framhålls, som jag tidigare diskuterat, att miljöpolitik och strategier som 
syftar till att skapa en hållbar utveckling blir effektivast om olika grupper och 
intressen blir en integrerad del av beslutsprocessen. Genom en beslutskultur som 
präglas av öppenhet, konsultation, partnerskap samt respekt för andras åsikter 
och ståndpunkter förutsätts att besluten blir framgångsrika (Jonsson 2005, Whe-
lan och Lyons 2005, Swart 2003). Deltagande i beslutsprocesser kan ses som en 
form av deliberativ praktik som har mycket gemensamt med idéerna kring ägar-
skap i processer, planer och genomförande (jfr. Lachapelle och McCool 2005). 
      Deliberativa strategier innefattar likheter med en ideal målstyrningsprocess 
där beslut tas, mål identifieras, prioriteringar och förutsättningar fastläggs och 
organisationen struktureras efter det specifika syftet med inrättandet, allt detta 
utifrån en process där medarbetare är delaktiga genom en ständigt pågående 
kommunikationsprocess (jämför kapitel 2). Genom att involvera berörda aktörer 
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i styrningen förväntas att förståelsen underbyggs inom organisationen, den ge-
mensamma grundsynen klargörs, och att olika ståndpunkter och de olika infalls-
vinklarna för den gemensamma uppgiften inom organisationen görs tydliga. En-
gagemanget av berörda aktörer är också ett kännetecken för den lyckade imple-
menteringsprocessen, dvs. att aktörerna involveras förväntas skapa kommunika-
tion och därmed ett brett accepterande av de uppsatta målen, de prioriteringar 
som gjorts samt de för de metoder som valts. När det gäller miljömålsarbetet 
försvåras implementeringsarbetet av att det inte bara är ansvariga myndigheter 
som ingår i målstyrningssystemet, och trots att det inte finns tydliga krav och 
instruktioner om hur delaktighet ska skapas så finns ändå förväntningar om en 
omfattande integrering av olika aktörer och intressenter. Jag tolkar det som att 
det i likhet med deliberativa teorier förväntas att en process som präglas av kom-
munikation och delaktighet ska ge legitimitet åt målen och därmed de åtgärder 
som krävs för att uppnå dem. 
      Grundläggande i en målstyrningsprocess är att ledningen under hela proces-
sen ger återkoppling till underordnade i fråga om progressionen vad gäller mål-
uppfyllelse. Även Naturvårdsverket (1997) beskriver vikten av att de aktörer 
som ska operationalisera de nationella miljömålen är delaktiga i målformule-
ringsprocessen. Genom delaktighet av aktörer förväntas miljömålen bli formule-
rade så att de blir möjliga att bryta ned och implementera både geografiskt och 
sektorsvis Det blir alltså av samma vikt att ha en påverkan nerifrån och upp som 
uppifrån och ned, menar Naturvårdsverket. Vidare skriver myndigheten att det 
är viktigt med sektorsintegration, vilket betyder att ”alla sektorer ska vara del-
aktiga i processen om att bestämma målen.” (Naturvårdsverket 1997:126). 
Många samhällssektorer styrs av flera politikområden, inte bara det miljöpolitis-
ka, vilket lägger ytterligare en dimension till integreringen när det gäller det re-
dan komplexa miljöstyrningsområdet. I formuleringsprocessen som föregick ut-
formandet av de svenska nationella miljökvalitetsmålen deltog centrala myndig-
heter med underlag och kan därmed ses som aktörer som deltar i målformule-
ringsprocessen vilka sedan får som ansvar att operationalisera dem. Förslagen i 
miljömålspropositionerna har dessutom remissbehandlats vilket också kan ses 
som att intressenter har haft möjlighet att framföra synpunkter. Sett i ett delibe-
rativt perspektiv har regeringen, och naturvårdsverket, arbetat på ett konstruktivt 
sätt enligt deltagande- och målstyrningsmodellen. 1997 angavs att det är natur-
vårdsverket och andra miljömyndigheter som bör samordna verksamheten och 
ha en helhetsbild (Naturvårdsverket 1997). Sedan 2002 har ansvaret för samord-
ning av miljömålsarbetet tilldelats Miljömålsrådet, som kan ses som ett råd i en 
deliberativ anda då det i rådet sitter representanter från olika sektorer och exper-
ter från intresseorganisationer. 
       I fokusgrupperna med länsstyrelsetjänstemän och landshövdingar diskutera-
des hur processen med regionalisering av miljömålen genomförts. Att samla ak-
törer till arbetsgrupper tycks vara ett vanligt arbetssätt på regional nivå, flera 
tjänstemän och landshövdingar beskriver hur de bjudit till seminarier och konfe-
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renser (Fg 1:4, 1:6, 1:7). Inbjudan till möten i en deliberativ anda leder per au-
tomatik inte till att aktörer deltar. I en grupp med länsstyrelsetjänstemän diskute-
rades metoder för att samla aktörer och skapa intresse och engagemang för mil-
jömålsarbetet. Sekvensen nedan inleds av en tjänsteman vars erfarenhet är att det 
inte är alldeles enkelt att skapa aktivitet i arbetsgrupperna (Fg 1:7): 
 
A Är dom aktiva dom här aktörerna, alltså i dom här olika grupperna 

[…] för det känner jag, det är ett jätteviktigt problem nu när vi tagit 
fram förslag på åtgärder som vi skickar ut på remiss. Även om vi 
satte ihop arbetsgrupper, och folk har fått anmäla sig frivilligt, så är 
det just, den här aktiviteten saknar jag lite hos oss. 
 

C Det har ju varit, det har ju också varit på lika olika nivåer. En del 
har ju varit väldigt engagerade och kanske sett en möjlighet för sig 
själva och profilera sig, sätta, ja, sin prägel på arbetet, och dom har 
ju varit väldigt aktiva. Och det är några kommuner som utmärkt sig 
då och varit väldigt aktiva och bidragit med data och gjort egna 
såna här basundersökningar [… ]. Och sen har vi också, alltså or-
ganisationer som har varit väldigt aktiva, är ju då, LRF som varit 
ordförande i två grupper och alltid haft representation och också bi-
dragit, och Hushållningssällskapet som ju antagligen är med för 
egen vinnings skull, dom vill ju utveckla sin verksamhet och sen är 
det förstås Skogsvårdsstyrelsen, dom är ju då en målmyndighet, så 
att dom är ju tvungna att engagera sig […] plus en del enskilda före-
tag som också är måna om att ligga i framkant för att hävda sig […] 
arbetsgrupperna har varit en tillgång 
 

B Vad gör ni med arbetsgrupperna efter det här året? 
 

C Ehh, egentligen ingenting 
 
Tjänstemannen, som arbetat med arbetsgrupper som samlas för diskussioner 
kring miljömålen utifrån olika teman, beskriver positiva erfarenheter från detta 
arbete. Det tycks dock som att aktörerna deltar med olika motiv och utgångs-
punkter i arbetet. Miljömålsarbetet kan, enligt tjänstemannen, vara ett sätt att 
skapa goodwill för företagen och för Hushållningssällskapet att etablera sig som 
en aktör på miljöområdet. Det kan tolkas som att tjänstemannen upplevt att 
Skogsstyrelsen inte är genuint intresserad av miljömålsarbetet, utan deltar för att 
de är ”tvungna att engagera sig”. Efter temaårets slut upplöses gruppen och det 
är oklart hur kommunikationsprocessen fortsätter. Grundantagandet att delibera-
tiva processer skapar bättre förståelse och förankring av beslut, enligt de anta-
ganden som görs i delar av litteraturen, bör göras med vetskap om att motiven 
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för medverkan kan variera, och det är inte med nödvändighet miljöhänsyn som 
är den drivande faktorn i alla lägen. 
      Grundläggande för teorier kring målstyrning är att delaktiga aktörer bör be-
redas möjlighet att vara med och formulera beslut om mål och åtgärder. I fokus-
gruppsintervjuerna gavs exempel på lyckade möten och diskussioner. En läns-
styrelsetjänsteman beskriver sin länsstyrelses arbetssätt vid utarbetandet av regi-
onala miljömål (1:6): 
 
C Vi har haft väldigt bra diskussioner. Vi har haft sex samverkans-

grupper som har jobbat med vardera ett till fyra mål, och där det 
kändes som från början, naturligtvis väldigt osäkert ”Var hamnar 
man?, man kommer att dra åt en massa olika håll […]” eller ”vi får 
ingenting”, men det har blivit väldigt bra. Det har visat sig att vi fick 
så småningom lägga rätt så konkreta förslag för att man ska ha, för 
att diskussionen ska var mer konkret, men det har varit helt öppet för 
alla och en var att, alltså länsstyrelsen, vi har sagt hela tiden att ”vi 
är ju bara en part som håller samma vikt som alla, […] så kom bara 
in med era synpunkter så jobbar vi in dom, eller snackar igenom 
dem”. […] Ja det känns helt fantastiskt att vi fick grupperna att så 
att säga bli eniga om mål och skrivningar kring det här och som sen 
länsstyrelsens styrelse har tagit i stort sett rakt upp och ner […] 

 
Deltagande i deliberativa processer kan alltså ha olika grund, vilket i sig inte är 
förvånande om vi ser till den mångfald av aktörer som förväntas delta i kommu-
nikationen kring miljömålsarbetet. Generellt sett tycks synen på dessa samlingar 
och möten vara positiva. Ansvariga tjänstemän får på detta sätt möjlighet att 
möta aktörerna och därigenom ökas möjligheterna till den dialog som regeringen 
beskriver i sin proposition. I ett systemteoretiskt perspektiv kan vi tolka möten 
av denna karaktär som möjligheter för interpenetration. För att få flera perspek-
tiv på huruvida arbetsgrupperna uppfattas som positiva och ger möjlighet till 
ägarskap och deliberativa samtal bör dock fler studier göras som även inbegriper 
andra aktörer som deltar i grupperna. I de län där de deliberativa ansatserna inte 
är lika utvecklade efterfrågas de, och en länsstyrelsetjänsteman beskriver hur 
kommunerna i länet ifrågasätter målstyrningsprocessen (Fg 1:7): 
 
B […] Varför gör inte ni som alla andra län, liksom går ut i kommu-

nerna och tar med oss? Det kan jag inte svara på. Vi har 26 kommu-
ner, jag kan inte prata med varje kommun. Men jag har heller inget 
direktiv uppifrån hur jag ska prata med kommunerna. Så här står vi 
nu.  

 
Tjänstemannen ger uttryck för bilden av att kommunikationen måste ske person-
ligen, och att det i praktiken är omöjligt att prata med alla 26 kommuner som 
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finns i länet. Tjänstemannen konstaterar att det är många aktörer som kan sägas 
ha ägarskap i miljömålsprocessen, vilket ställer stora krav på en fungerande 
kommunikation där den enskilda tjänstemannen i praktiken beskriver sin situa-
tion som ensam, utan instruktioner från sin ledning om hur kommunikationen 
ska ske och därmed med begränsade möjligheter att upprätthålla en kommunika-
tion kring miljömålen.  
      I fokusgruppen där landshövdingarna diskuterade visade det sig att alla hade 
erfarenheter av samverkan i en deliberativ anda. En landshövding beskriver hur 
arbetet genomförts i länet (1:4): 

 
C Vi [har] också jobbat på ett brett sätt att försöka få med alla olika 

involverade aktörer, inte minst då näringslivet, organisationer, kom-
munerna självklart och det gjorde vi då när vi tog fram våra regio-
nala miljömål, hade konferenser där vi också då kunde diskutera på 
bredden. Självklart så blir det ju tydligt och klart situationer när 
man tycker att det uppstår målkonflikter, Man kan få den här syn-
punkten tydligt och klart att ”ja men vi i kommunerna vi måste ha 
resurser för vi ska kunna vara med och jobba mera direkt aktivt för 
att följa upp miljömålen”, och så får man då föra den diskussionen.  

 
Lanshövdingen belyser här en förväntad fördel av en deliberativ process även 
när det gäller möjligheten att diskutera kring målkonflikter. Genom att involvera 
de berörda aktörerna, i exemplet ovan i synnerhet kommunerna, menar lands-
hövdingen att förståelsen och acceptansen ökar för miljömålsarbetet, även om 
det uppträder målkonflikter. I det ovanstående fallet påvisas att deliberativa pro-
cesser ger utrymme för diskussioner kring resurser i ett tidigt skede av den regi-
onala miljömålsprocessen. Idealt sett kan legitimiteten för miljömålen förväntas 
öka i berörda organisationer om beskrivningen av hur processen gått till stäm-
mer. Utdraget visar att det i implementeringsprocessen görs ansträngningar för 
att engagera de ”involverade aktörerna”, näringslivet, organisationer och kom-
muner.  
      Ur ett kommunikativt perspektiv blir det viktigt att uppföljningsarbetet, om 
möjligt, innefattar en mångfald aktörer, inte bara lagstiftare och centrala myn-
digheter (Naturvårdsverket 2000). Detta för att skapa legitimitet och vilja att ar-
beta för att uppfylla miljömålen i praktiken. Ett sätt att skapa ökad delaktighet 
kan vara att låta aktörer som ska genomföra åtgärder vara med i diskussioner 
kring mål, åtgärder och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Deliberativa 
ansatser har som jag beskrivit i föregående kapitel varit ett inslag i miljömålsar-
betets implementeringsfas, främst på regional nivå. I fallet med implementering-
en är det viktigt att mål och åtgärder utformats i enlighet med vad de som ska 
genomföra arbetet anser vara viktigt också om vi ser till den ideala målstyr-
ningsmodellen.  
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      Den deliberativa tanken eller diskursen kan alltså sägas, om inte genomsyra, 
så ändå vara en del i praktiken kring miljömålsarbetet. Kommunikation blir då 
en grundförutsättning för genomförandet av det ”nya” arbetet med miljömål. 
Vad händer då i organisationssystemen? Har deliberativ kommunikation som 
strategi blivit det som kommuniceras och operationaliseras i systemen? Kan den 
”nya” formen av kommunikation kring styrstrategier leda till att organisationer 
och individer på basis av nya former av kommunikationstillfällen bearbetar me-
ningsfull information, vilket i sin tur leder till skapandet av nya meningshorison-
ter (Seidl 2005)? Det är en utmaning att studera hur processerna ser ut och en 
viktig fråga i sammanhanget är om och hur man kan studera om en gemensam 
syn/horisont uppnåtts. ”Att vara deltagande innebär inte nödvändigtvis att man 
tillhör de som beslutar (att man har eller ges full beslutskompetens osv). Delta-
gandeprincipen svarar helt enkelt till det moderna samhällets kontingensvillkor 
och preferens för observationer av andra ordningen”, skriver Jönhill 
(1997:363). Hur ska då olika synpunkter och intressen vägas mot varandra (jfr 
Scrase och Sheate 2002)? Det är ingen lätt uppgift att lösa och deliberativa an-
satser är inte en universallösning även om deliberativa processer kan skapa en 
tydlighet i vari konflikterna ligger. Integration av olika perspektiv ses i den poli-
tiska retoriken som en väg till bättre hantering av miljöfrågor, men i praktiken är 
det mer komplicerat än så (jfr Jonsson 2005). 
 

5.6 Sammanfattande reflektioner 
 
När det gäller implementeringen av de svenska nationella miljökvalitetsmålen 
visar sig kommunikationen under de första åren av implemeteringsprocessen ha 
innefattat osäkerhet kring ansvarsfrågor. Att politiskt förvaltningsarbete innebär 
en komplex organisation som kan vara svår att styra och kontrollera är välkänt 
(Sannerstedt 2001). Komplexiteten och svårigheter att få kontroll och överblick 
visar sig gälla även för miljömålsarbetet. Utifrån resultaten av analysen i detta 
kapitel kan vi relaterat till de administrativa strukturerna se att det förkommer 
barriärer grundade i svårigheter i att skapa kommunikation kring miljömålen i 
de olika organisationerna. Miljömålsarbetets implementeringsprocess kräver 
myndighetsövergripande kommunikation, eller interpenetration, som det inte 
finns klara utarbetade vägar för.  
      En väsentlig del av miljömålsarbetet tycks bestå av rapportskrivande, vilket 
begränsar möjligheterna för att arbeta mer praktikinriktat. På detta sätt kan kra-
ven på kommunikation skapa en barriär för miljömålsarbete riktat mot omvärl-
den. Istället för att arbeta för att miljösituationen förbättras tvingas man rappor-
tera om miljömålstillståndet, och hur svårt det är att uppnå de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Ett målstyrningssystem som var tänkt att öka handlingsfriheten 
och effektiviteten leder i flera fall istället till en ökad byråkratisering i praktiken. 
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Det är en slutsats som kan dras utifrån de erfarenheter som tjänstemän med mil-
jömålsansvar beskriver i fokusgruppsintervjuerna.  
      Tilldelningen av resurser blir en viktig kommunikationspremiss i miljömåls-
arbetet. Generellt sett är tilldelningen av resurser en problematik som ligger bor-
tom tjänstemännens egen besluts- och handlingssfär. Beslut om tilldelning av 
resurser kommuniceras i miljömålsadministrationens omvärld i samband med 
det politiska systemets beslut om budget och resursfördelning. Tjänstemännen i 
miljömålsadministrationen har således inte rådighet över stora delar av imple-
menteringsarbetets ramar och beslutspremisser då det är det politiska systemet 
som tilldelar resurser och beslutar om rapporteringens form och tidsintervall. 
      Den mängd av olika perspektiv som ryms inom förvaltningen i stort skapar 
kommunikationsbarriärer när de nationella miljökvalitetsmålen ska implemente-
ras. Inom den kommunala organisationen uppstår det problem när miljöfrågor 
ska integrerars i exempelvis samhällsplaneringen. Tjänstemännen inom miljö-
sektorn upplever att miljöfrågor inte är särskilt högt prioriterade och att dessa 
frågor snarast hanteras som ett problem för tjänstemän med ansvar för miljöfrå-
gor snarare än tjänstemän med andra ansvarsområden. Det kan även uppstå bar-
riärer i kommunikationen som har sin grund i att olika enheter och myndigheter-
na definierar sin verksamhet utifrån en funktionell eller sektoriell verksamhet 
där miljömålen inte ingått tidigare. Ett problem tycks utifrån denna studie ligga i 
att det råder olika bilder inom myndigheterna av vad som är miljömålsarbete i 
förhållande mer traditionellt miljöarbete eller miljömålsarbete i förhållande till 
traditionellt sektorsarbete.  
      I litteraturen kring målstyrnings- och implementeringsteori framhålls vikten 
av delaktig kommunikation i processerna. Tanken är att deltagande i utformning 
av mål och åtgärder skapar större legitimitet och vilja att genomföra besluten. 
Deltagandeprocesser kan även ses som ett uttryck för samhällets försök att han-
tera kontingens genom en deparadoxifiering som grundas i hearings med berör-
da aktörer. Frågan blir dock hur alla olika synpunkter och intressen ska vägas 
mot varandra? Det är ingen lätt uppgift att lösa och deliberativa ansatser är inte 
en universallösning även om deliberativa processer kan skapa en tydlighet i vari 
intressemotsättningar och syn på problemägande ligger. Tjänstemännen i denna 
studie beskriver olika aspekter på ägarskap i processer och problem. I miljö-
målsarbetet uppstår kommunikationsbarriärer grundade i diversiteten av aktörer 
som anser sig ha ägarskap i olika miljöfrågor. Det framträder även en bild av att 
olika aktörer och myndigheter inte har haft ägarskap i processen när de nationel-
la miljökvalitetsmålen utformades vilket i sin tur kan skapa osäkerhet kring vad 
målen egentligen handlar om. 
      Möjligheterna för dialog och delaktighet när det gäller miljömålsarbetet för-
svåras betydligt av att det är så många aktörer och organisationer som är berör-
da. Miljömålen som allas ansvar skapar i praktiken en orimlig kommunikations-
situation för de tjänstemän som är tillsatta att ansvara för de nationella miljökva-
litetsmålen. Det visar sig att det förkommer många goda initiativ för att skapa 
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deltagande och ägarskap i miljömålsarbetet, främst på länsstyrelsenivå. Som jag 
beskrivit i kapitel 4 har även initiativen för att skapa deltagande och ägarskap i 
arbetet med underlagsarbetet till de nationella miljökvalitetsmålen präglats av en 
deliberativ ansats. 
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6 Från beslut till implementering – utformning, 
målstruktur och kommunicerbarhet   

 
 
 
Barriärer för kommunikation kan ta sig olika former och jag kommer i detta ka-
pitel att analysera olika perspektiv på och uttryck för kommunikativa svårigheter 
som framkommit under fokusgruppsintervjuerna avseende de nationella miljö-
kvalitetsmålens slutliga formuleringar och den målstruktur som miljökvalitets-
målen ingår i. Fundamentalt i en målstyrningsprocess är, enligt litteraturen, att 
det finns välformulerade mål och att de är förankrade hos dem som ska genom-
föra åtgärderna för att målen ska uppnås. Förankringen av målen kopplar i hög 
grad till hur väl kommunikationen fungerat i arbetsprocessen som föregått de 
slutliga formuleringarna. 
      Miljömålen kan å ena sidan ses som ett inflöde till förvaltningssfären från 
dess omgivning i form av beslut från riksdag och regering. Å andra sidan har en 
arbetsprocess inom och mellan berörda myndigheter föregått besluten. Det som 
jag behandlar i denna studie kan dock avgränsas till inflöde i form av en sam-
manställning av förarbetet dvs. propositionerna. Från att i föregående kapitel ha 
behandlat implementeringsarbetet ur ett organisationsteoretiskt perspektiv 
kommer det här kapitlet att handla om en annan del av målstyrnings- och im-
plementeringsprocessen, nämligen kommunikation och förståelse av de nationel-
la miljökvalitetsmålen i sig.  
      Kapitlet är uppdelat i följande avsnitt: 

1. Utformning av mål – rationalitet och kommunicerbarhet 
2. Målstruktur – komplexitet och entydighet 
3. Tidsramar och rationalitet 
4. Mål- och intressekonflikter 
5. Miljömål och andra styrmedel i samhället 
6. Bristande kännedom om miljömålen och miljömålen som ”allas ansvar” 
7. Kommunikation av miljömålsarbetet och massmedierna 
8. Sammanfattande reflektioner 
 

6.1 Utformning av mål, rationalitet och kommunicerbarhet 
 
Målstyrning i form av nationella miljökvalitetsmål innefattar ett system av do-
kumentation och rapportering där utformning av målen och målstruktur är en 
central del. Politiska representanter skapar politiska program, dvs. de formulerar 
övergripande målsättningar och handlingsriktlinjer vilka skapar möjligheter att 
mäta framsteg mot ett uppfyllande av målen (jfr kap 2). Sett i ett socialt system-
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teoretiskt perspektiv väljer politikerna ut information om att vi ska uppnå en 
ekologiskt hållbar utveckling som vad som ska kommuniceras. Propositionerna 
kan betraktas som yttrandets form, dvs. hur regeringen kommunicerar informa-
tionen. Det som behandlas i detta kapitel är förståelsen av informationen så som 
den beskrivs av tjänstemän inom miljömålsadministrationen. Eller med andra 
ord, mina observationer av den andra ordningen av hur informationen tolkas och 
kommuniceras. 
      Som jag beskrivit i kapitel 2 och 3 omfattar mål- (och resultat-)styrning vissa 
kriterier när det gäller formulering av mål.  För att mål ska vara rationella, dvs. 
fylla sitt ändamål, bör de vara precisa, entydiga, utvärderingsbara, möjliga att 
uppnå, kommunicerbara och utmanande. Andra mått för att mål ska vara ratio-
nella är de så kallade SMART-kriterierna, enligt vilka mål ska vara Specific 
(specificerade), Measurable (mätbara), Achivevable (uppnåbara), Realistic (rea-
listiska) och Time-bound (tidssatta) (Edvardsson 2004:171). Särskilt viktigt för 
att skapa ett framgångsrikt målstyrningssystem, skriver Rombach (1991), är 
formuleringen av specifika och mätbara mål, då de förväntas ha en positiv effekt 
vad gäller möjligheter att följa upp målen och därigenom kunna ta nya konstruk-
tiva beslut.  Mål blir vägledande när de koordinerar och styr en verksamhet över 
tid och mellan aktörer mot det uppsatta slutmålet. Den vägledande funktionen 
blir extra viktig när en grupp aktörer formulerar mål eller när en aktör formule-
rar mål som är gemensamma för flera andra grupper, vilket vi kan konstatera i 
hög grad gäller de svenska miljökvalitetsmålen. Mål definierar ett önskat ”slut-
tillstånd” och man kan komplettera uppsatta mål med planer för att uppnå dem. 
När det gäller målformulering kan det avse en process när det gäller utarbetandet 
eller ett resultat i form av det formulerade målet i text (Edvardsson och Hansson 
2005).      
     Delmålen i sin tur är idealt sett utformade för att leda till de övergripande 
målen. De svenska nationella miljökvalitetsmålen och dess åtgärdsstrategier och 
program är antagna med föresatsen att vi ska skapa ett ekologiskt hållbart sam-
hälle. I propositionen ”De svenska miljömålen – delmål och åtgärdsstrategier” 
anges en strävan efter att följande kriterier ska vara uppfyllda (Prop. 
2000/01:130): 
 

• Målen ska vara tydliga och överskådliga 
• Målen ska vara uppföljningsbara på kort och lång sikt 
• Målen ska ingå i en heltäckande struktur  
• Målen ska kunna tjäna som underlag för regionalt och lokalt miljö- och målarbete  

 
I den tredje miljömålspropositionen förtydligar regeringen att kriterierna ligger 
fast men vill till de första två kriterierna tillägga att delmålen bör vara formule-
rad e så att de är möjliga att kommunicera till ”användare inom myndighetssfä-
ren men även samhället i övrigt” (Prop 2004/05:150:21). 
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      En viktig utgångspunkt för att ett beslut som det nationella målstyrningssy-
stemet ska fylla sin funktion är att målen blir förstådda, om vi utgår från Lund-
quist kriterier (1987, jfr kap 2). Sett i ett socialt systemteoretiskt perspektiv är 
förståelse nödvändig för att upprätthålla kommunikation. De kriterier för ratio-
nalitet som berörs är då att mål ska vara precisa, entydiga och kommunicerbara. 
I fallet med de svenska miljökvalitetsmålen och dess delmål tycks det föreligga 
en risk att miljömålen inte kommer att förstås av alla berörda och därmed bli 
svåra att omsätta i praktiken. Ett exempel på denna farhåga ger en kommun-
tjänsteman uttryck för (Fg 1:2):  
 
A just det här att man måste förklara vad vi egentligen menar, vad det 

betyder, går du ut och pratar med folk på gatan och visar dom na-
tionella målen så tror jag folk säger ”ja frisk luft ja men det har vi 
ju” ”yttre miljö ja men det är det ju”, det speglar naturligtvis politi-
kernas inställning också nånstans så tror jag att dom flesta tycker att 
vi har det nog ganska bra här när det inte är så egentligen alltså, 
och det där tror jag, jag tror för det första om vi pratar hinder för 
kommunikation, just att tala om vad det egentligen är målen står för 
och vad är vi behöver göra bara för att nå dit det är först då vi sen 
kan börja jobba med hur vi når dit 

 
Det abstrakta miljömålssystemet med delmål och krav på åtgärder har inte lyck-
ats skapa gehör i samhället, menar kommuntjänstemannen. Det kan tolkas som 
att kommunikationen kring miljömålen inte förmår skapa resonans i olika sy-
stem. De övergripande nationella miljökvalitetsmålen med dess visionära formu-
leringar kommunicerar inte den reella problematiken med exempelvis utsläpp 
och vad som krävs för att minska den. Den officiella bilden av svenskt miljöar-
bete har under åren framställts som att vi i Sverige ligger i framkant och har en 
progressiv politik och lagstiftning på miljöområdet, vilket möjligen kan ha ska-
pat en falsk trygghet. Den övergripande visionära målformuleringen till miljö-
kvalitetsmålet Ren luft är det nog ingen som har problem med, menar kommun-
tjänstemannen ovan, förutsatt att man känner till målet kan vill säga. En proble-
matik kan hänga samman med det som jag tidigare beskrivit om miljömålens 
utformande utifrån ”det trevligas princip”. Det kan i vardagslag ses som en 
självklarhet att vi vill sträva efter ren luft. Vem vill ha smutsig luft (Emmelin 
2004)? De nationella miljökvalitetsmålen uppfyller såtillvida inte intentionerna 
om att ”konkretisera miljömålsarbetet och leda till omfattande miljöförbättring-
ar” i förhållande till hur väl de kan skapa mening kring vilka insatser som krävs 
för dessa omfattande miljöförbättringar (Prop. 2000/01:130:1).  
      De nationella miljökvalitetsmålen lever inte heller upp till andra kriterier 
som krävs för att mål ska vara rationella. De är inte precisa och tycks inte heller 
vara utmanande, vilket i slutänden kan leda till att det blir svårt att motivera oli-
ka aktörer till förändrade handlingar i samhället, vilket är en grundläggande del i 
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samhällsförändringen för att skapa en hållbar utveckling. I ett kommunikativt 
perspektiv tolkar jag problematiken som att även om de svenska miljökvalitets-
målen är kommunicerbara blir de övergripande formuleringarna en barriär för 
kommunikation som skulle kunna trigga aktörer till handling för att uppnå en 
hållbar utveckling. Problematiken med att skapa förändringar i attityder och 
handling diskuterades även i en grupp med tjänstemän på en central myndighet 
där en tjänsteman säger (Fg 1:5): 
 
A […] Likväl då så är det väl uppenbart att, att komma lite djupare 

med miljö… insikterna om vad som faktiskt behöver göras och, ja så 
att man ser vad kan jag göra i min vardag och så där, annat än det 
här enkla att gå iväg med veckans hög med tidningar (skrattar) det 
verkar ju väldigt svårt tycker jag, att komma någonting, längre och 
lite djupare […] det är väl det som, det är väl där som miljömålen 
hör hemma, att man liksom för att nå ut med miljömål och vad det 
betyder[…] det är mycket mer krävande på något vis 

 
Problematiken som jag ser det ligger i att åtgärder som är tuffa att genomföra, 
för att uppnå de övergripande målen, inte riktigt framträder i den kommunika-
tionen vi har idag kring de svenska miljökvalitetsmålen. Tolkat i ett socialt sy-
stemteoretiskt perspektiv kan en barriär uppstå då en saknad förståelse innebär 
minskade möjligheter för meningsskapande. Miljökvalitetsmålen blir snarare en 
del av ett flöde av kommunikation som cirkulerar i olika kommunikationssy-
stems omvärld utan att skapas resonans. Den kommunikation som utgår från 
miljömålsadministrationen och det politiska systemet når inte riktigt ut till om-
världen, dvs. andra kommunikationssystem. Samhället i stort får ingen förståelse 
av vad miljömålsarbetet är och innefattar och därmed skapas inte förutsättningar 
att utföra åtgärder som kan leda till hållbar utveckling, åtminstone inte med mil-
jömålen som incitament eller trigger. 
      Enligt skrivningen i propositionerna ska de nationella miljökvalitetsmålen 
vara ”tydliga och överskådliga” och vi kan vi anta att regeringen avser att det 
även inbegriper delmålen. Idealt sett ska delmålen i ett målstyrningssystem vara 
utformade så att de konkretiserar vad som krävs för att de övergripande målen 
ska nås. Trots att regeringen angett kriterierna att de svenska miljökvalitetsmå-
len ska vara tydliga och överskådliga, så framstår framförallt delmålen i många 
fall inte som särskilt lätta att tolka eller förstå. Problematiken med miljökvali-
tetsmålens otydlighet och krångliga utformning har observerats även i tidigare 
studier (Riksrevisionen 2005, Edvardsson 2004). I ett perspektiv där det politis-
ka systemet är i fokus finns begränsningar för hur tydlig en formulering kan 
vara, här finns ett behov av en viss otydlighet som en grund för att nå politisk 
enighet (Vedung 2002, Sannerstedt 2001). Jag tolkar det som att otydligheten är 
ett utslag av det politiska systemets behov av att komma till beslut som kan leda 
till fortsatt förtroende i det politiska systemet. Åtgärder som måste genomföras 
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är inte alltid särskilt populära och därmed ett hot mot politikernas behov av väl-
jares stöd för sin position som beslutsfattare. Målen kan alltså med fördel vara 
diffusa i den politiska målformuleringsfasen, men när det gäller genomförandet i 
de administrativa organisationerna uppstår tolkningsproblem som blir en barriär 
i implementeringsprocessen. 
      Tjänstemännens erfarenheter visar att i praktiken uppfattas inte heller delmå-
len som särdeles tydliga. Flera av de delmål som utformats för att konkretisera 
vad som krävs för att de övergripande nationella miljökvalitetsmålen ska uppnås 
brister i tydlighet och kommunicerbarhet enligt tjänstemännen på en central 
myndighet (Fg 1:5): 
 
B Om man bara tar målen, alltså miljömålsformuleringarna då, jag vet 

inte, dom här kortformerna kanske är hyfsat lättbegripliga men, men 
kommer vi sen in på själva målformuleringarna, dom riktiga mål-
formuleringarna för varje mål så […]är det väl inte så många som 
är begripliga (flera skrattar instämmande) 
 

D dom är obegripliga för oss själva också (skratt) 
 
Trots tjänstemännens smått ironiska ton ges uttryck för att det är svårt att skapa 
en tydlighet kring vad miljömålen innefattar. De övergripande målformulering-
arna (”kortformerna”) uppfattas av tjänstemannen ovan som lättbegripliga, det är 
när målen ska preciseras i delmål som det uppstår problem. För att åskådliggöra 
vad det handlar om kan vi titta på några exempel: 
 
 Tabell 6.1: Exempel på övergripande miljökvalitetsmål och delmål Frisk luft  
 
 
Övergripande miljökvalitetsmål Frisk luft 
 
 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
Inriktningen är att målet ska nås inom en generation 
 
 
Exempel på delmål: 
 
Halterna 60 mikrogram/m3 som timmedelvärde och 20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde 
för kväveoxid skall i huvudsak underskridas år 2010. Timmedelvärdet får överskridas högst 
175 timmar per år. 
 
Halterna 35 mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde för partiklar (PM10) skall underskridas 
år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. Halterna 20 mikrogram 
/m3 som dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/m3 som årsmedelvärde för partiklar 
(PM2,5)skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år 
. 
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Tabell 6.2: Exempel på övergripande miljökvalitetsmål och delmål Giftfri miljö  
 
 
Övergripande miljökvalitetsmål Giftfri miljö 
 
 
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden 
 
 
Exempel på delmål: 
 
Senast år 2010 ska det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda eller 
utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. För ämnen som hanteras i högre vo-
lymer och för övriga ämnen som t.ex. efter inledande översiktliga tester bedöms som särskilt 
farliga skall uppgifter om egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än 2010. Samma krav på 
uppgifter skall då gälla för såväl nya som existerande ämnen. Senast år 2020 skall det även 
finnas uppgifter om egenskaperna hos de mest betydande oavsiktligt bildade och utvunna 
kemiska ämnena. 
 
Sådana förorenade områden som innebär akuta risker vid direktexponering och sådana för-
orenade områden som idag, eller inom en nära framtid, hotar betydelsefulla vattentäkter 
eller värdefulla naturområden skall vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av 
år 2010. 
 
 
 
Kännedom och spridning av de nationella miljökvalitetsmålen måste skapas ut-
ifrån nya kanaler och medier. Ett sätt att skapa kännedom om och förståelse av 
miljömålen beskrevs av en kommuntjänsteman (2:2): 
 
C Åt yngre då så har vi tagit fram en rapport ”[kommunens namn] och 

miljön”, där jag och en kollega […] tagit fram, och då fick vi också 
uppdraget att dela in det efter dom här miljökvalitetsmålen då, vilket 
vi inte gillade så bra i början, för att  vilken trettonåring känner till 
miljökvalitetsmålen, det kanske blir för svårt då, men jag tycker att 
vi lyckades ganska bra då, beskriva liksom allmänt vad som innefat-
tas med målen […] det är liksom en miniversion […] så här ser mil-
jöarbetet ut i XX stad och vilka som är inblandade och så men an-
nars ganska mycket, ja, vad man kan göra själv och hur det påverkar 
olika miljömål och så där 

 
Tjänstemannen ger ett exempel på anpassning av information till målgrupp. 
Inom miljömålsadministrationen finns många exempel på rapporter och infor-
mationsblad som riktas till exempelvis företag och organisationer (för exempel 
se miljömålsportalen). Att skapa information riktad till olika målgrupper kan 
vara en väg att skapa resonans och kommunikation. Relaterat till social system-
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teori tolkar jag det som att man genom att skapa riktad kommunikation som oli-
ka aktörer och målgrupper har möjlighet att ta till sig, söker skapa en slags diffe-
rentierad information i motsats till en generell information som kan få svårighe-
ter att skapa resonans. Genom att klargöra vilka målgrupper man vill nå kan in-
formationen anpassas utefter detta. Det är dock viktigt att notera att sedan in-
formationen producerats finns det ingen rådighet över informationen. Hur den 
tas emot och huruvida den sedan skapar mening är helt upp till mottagaren. Ett, 
som jag tolkar det, mindre lyckat exempel på kommunikation om miljömålen är 
den DeFactorapport från 2006 med underrubriken ”miljömålen på köpet”, där 
man efter varje miljömålspresentation beskriver hur privatpersoner kan applicera 
miljömålstänkande i vardagen. Då denna rapport främst riktar sig till politiker 
och tjänstemän, vilket jag återkommer till senare, så ställer jag mig tveksam till 
om rapporten är rätt forum för dessa råd.  
 

6.2 Målstruktur, komplexitet och enhetlighet 
 
I detta avsnitt kommer erfarenheterna kring de nationella miljökvalitetsmålen att 
relateras till de teorier som behandlar målstrukturen i ett målstyrningssystem. Vi 
kommer alltså att närmare studera det kriterium som regeringen definierat som 
att ”målen ska ingå i en heltäckande struktur” (jfr. s. 2 i detta kapitlet). 
      Som jag beskrivit tidigare var ett av skälen till introduktionen av det nya 
miljömålssystemet att samla och koordinera alla miljöpolitiska beslut som sedan 
tidigare antagits av riksdagen. Genom att samla och omarbeta de gamla målen 
skulle en ny struktur skapas vilken förväntades ge en bättre möjlighet att be-
handla miljöfrågor på ett samlat och effektivt sätt. Den nya strukturen innebar en 
reducering av de tidigare ca 170 målen och besluten till de då föreslagna 15 na-
tionella miljökvalitetsmålen, vilka sedan 2005 är 16 till antalet. I den tredje mil-
jömålspropositionen problematiseras förhållandet mellan övergripande mål och 
delmål: 
 

Delmålen täcker inte ett lika brett fält som miljökvalitetsmålen gör. En orsak är att 
det varit så svårt att formulera delmål för alla aspekter. Samtidigt anser regeringen 
att delmålens antal bör begränsas. En annan orsak är att regeringen bedömer att 
omställningen mot ett hållbart samhälle kan bli effektivare om vissa områden pri-
oriteras högre under vissa perioder för att få lägre prioritet under andra och vice 
versa. Andra faktorer, som det samhällsekonomiska läget, påverkar också intensi-
teten i omställningsarbetet (Prop. 2004/05:150:21). 

 
I fokusgruppesintervjuerna diskuterades flera perspektiv av det jag ovan karak-
täriserade som målstrukturen, alltså den nya målstruktur som antagits 1999. En 
kommuntjänsteman beskriver här sin syn på hur väl det nya målsystemet uppfyl-
ler sitt syfte att samla och koordinera olika miljömål (Fg 1:2): 
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E Vi har ju haft den gamla debatten med de gamla miljömålen […] den 
stora mängden, jag vet inte om dom har blivit färre och mer genom-
skinliga med tiden, så att säga, men jag tycker vi står fortfarande 
med en stor mängd problem, och den gamla klyschan att ”man ser 
inte skogen för alla träd”, den tycker jag fortfarande håller även 
med de nya miljömålen […] Vi börjar snyggt med femton stycken, 
och nu är det visst sexton, men sen börjar man med alla delmålen, 
och sen är det ju, jag vet inte hur många här inne som har hygglig 
koll på vad alla delmålen man plockat fram, och fler ska det bli 

 
Kommuntjänstemannen beskriver hur det trots de goda intentionerna är svårt att 
få en övergripande bild av det nya miljömålssystemet. Trots det minskade anta-
let mål och delmål blir miljömålssystemet ändå svårt att överblicka, det beskrivs 
även som ”splittrat” (Fg 1:1), och det uppstår barriärer för tolkning av vad varje 
mål och dess delmål innefattar. Den omfattande strukturen med uppdelningen i 
delmål och åtgärder gör att det blir svårt att få en sammanhållen kommunika-
tion, målen blir svåra att bearbeta på grund av alla de olika nivåer som innefat-
tas. Problematiken diskuterades även i en grupp med tjänstemän på centrala 
myndigheter som ansåg att målen är svåra att kommunicera inom organisationen 
p.g.a. strukturen som innefattar ett stort spektra av nivåer och informationsbehov 
(Fg 1:1). Jag kan här infoga att efter utarbetandet av den andra miljömålspropo-
sitionen fanns 72 delmål kopplade till de 15 övergripande miljökvalitetsmålen. 
Att delmålen är så många leder till svårigheter att skapa en sammanhållen bild 
av miljömålet och informationen blir utspridd och kommuntjänstemannen menar 
att detta leder till minskad slagkraft, att det är svårt att få ett sammanhållet mil-
jömålsarbete om inte aktörerna förstår eller kan reda ut de komplexa samman-
hangen. Tolkat utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är tydlighet viktigt i en 
kommunikationssituation om informationen ska skapa resonans. Sett till vad 
som är en viktig grund för att mål ska vara rationella, att målen är tydliga och 
vägledande, kan ovanstående tolkas som att de svenska nationella miljömålen i 
praktiken inte fått den funktion som var tanken i och med utarbetandet av det 
nya miljömålssystemet. Istället för att skapa tydlighet och kommunicerbarhet 
har det skapats ett miljömålssystem som innefattar ett överflöd av information, 
kombinerat med en invecklad organisationsstruktur, som leder till kommunika-
tionsbarriärer i implementeringsarbetet. Vi har fått vad som i ett socialt system-
teoretiskt perspektiv kan betraktas som för mycket information i förhållande till 
vad som är möjligt att kommunicera, vilket kan hämma resonansen. 
      Inom miljöförvaltningen har det funnits olika målsystem genom åren. När 
miljömålen antogs 1999 skulle det nya målsystemet samla de miljömål som an-
tagits av riksdagen under åren. Det nya miljömålssystemet utgick med andra ord 
utifrån ett centralt perspektiv. Ett problem som inte diskuterats i särskilt stor ut-
sträckning i de dokument som föregått miljömålens antagande är den mångfald 
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av miljömål som inarbetats på regional och lokal nivå. En länsstyrelsetjänsteman 
säger (Fg 1:7): 
 
C Det här med att man har olika mål som gäller parallellt […] vi har 

ju kvar, alltså vi fasar ut dom gamla STRAM eller SMILE-målen då i 
takt med att de ersätts med, av nya åtgärder i dom här åtgärdspro-
grammen, för att i gamla SMILE […] så hade vi miljömål och så 
hade vi åtgärdsmål, alltså åtgärder egentligen […] och dom här 
gäller ju fortfarande parallellt  […] det är lite, det är svårt att för-
hålla sig [till] dom här olika målen, det känns som att det är de nya 
miljömålen, det är dom riktiga miljömålen 

 
I praktiken uppstår en problematik som handlar om vilka mål som ska ha priori-
tet när det efter att ett målsystem introducerats finns ”gamla” målstrukturer kvar. 
Det kan vara svårt att förhålla sig till de olika målsystemen då det i många fall 
finns ambitioner att följa upp även de ”gamla” målen. Även om åtgärder för att 
uppfylla kvarvarande målsättningar från tidigare målsystem kan leda till att nya 
miljömål uppnås så beskriver länsstyrelsetjänstemannen ovan en upplevelse av 
att ”så enkelt är det inte”.  En metod att komma runt problematiken beskrevs av 
samma tjänsteman: ”vi vet att de finns och försöker förhålla oss till dom, fast det 
är jättesvårt […] det är problem som vi löser genom att inte prata så himla 
mycket om det egentligen, förrän vi ska sortera bort dom eller skriva om dom 
eller så där”. Vi kan här tolka strategin som ett sätt att med social systemteore-
tisk terminologi deparadoxifiera en svårhanterlig kommunikationssituation ge-
nom att förflytta ett beslut till framtiden (jfr Knudsen 2005). 
      I en studie som Ekonomistyrningsverket genomförde 1999 beskrivs dialogen 
mellan departement och myndigheter som en förutsättning för ett framgångsrikt 
arbete. I rapporten skiljs mellan intern dialog och extern dialog. Medan den in-
terna dialogen definierades som en dialog inom myndigheterna dialog definiera-
des extern dialog som kommunikation med departement. I denna studie beskrevs 
den interna dialogen som bättre fungerande än den externa (ESV 1999) . När det 
gäller miljömålsarbetet tycks det inte vara enklare att kommunicera miljömåls-
arbetet inom den egna myndigheten. Det invecklade miljömålssystemet gör att 
det alltså inte bara är svårt att förmedla vad miljömålen handlar om till aktörer i 
allmänhet utan också till tjänstemän inom myndigheterna, som inte är direkt an-
svariga för miljömålsarbetet. Tjänstemän på centrala myndigheter diskuterade 
sina erfarenheter kring hur de som miljömålsansvariga tjänstemän måste kunna 
redogöra för en invecklad struktur när de ska informera sina kollegor inom 
myndigheterna om miljömålsarbetet (Fg 1:1): 
 
B  Jag vet inte om ni upplevt det här men […] när vi började med det 

detta då och började informera internt så var ju hela tiden frågan 
den bland tjänstemännen ”men vad är detta, var är vi nu i den här 
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hierarkin?” så att säga. Och då är jag tillbaka igen på detta med, vi 
har ju God bebyggd miljö som miljökvalitetsmål, och sen samtidigt 
så har vi ansvar för den övergripande miljömålsfrågan om fysisk 
planering, med mark och vatten och hushållning med(skrattar) ja 
alltså som rubrik är den nästan omöjlig att uttala. Och det finns 
mycket sådant som vi stötte på när vi började. Men just arbetet in-
ternt, att få folk på verket då att liksom inse att vad detta är när vi 
själva hade svårt att förklara. […] Jag vet så sent som i publicering-
en av de här rapporterna om de åtta delmålen så har det ju också 
varit frågor, och då tar vi ju fram en rapport som heter fördjupad 
utvärdering God bebyggd miljö som ju innehåller resultat från de 
åtta delmålen, men sen samtidigt finns det en rapport för varje del-
mål och sen så kommer nu då Miljömålsrådet med en syntesrapport. 
Och då börjar ju folk : ”Vad är det för någonting?” ”Ja men det är 
en sammanslagning av alla femton miljökvalitetsmålen” ”Ja men 
den övergripande miljömålsfrågan då? Var är den? Är den med 
där?” […] 
 

D Och det är bara du som kan svara […] så är det hos oss i alla fall 
(alla skrattar) 
 

B Nej jag kanske överdriver lite, men just där ser jag som informatör 
och kommunikatör att här, här är det upplagt för problem. För hur 
goda föresatser man än har kommer man att ändå liksom tvingas 
förklara de här nivåerna, och varför de är som de är 
 

C  Jo och sen har du ju då regional och kommunal nivå också som du 
helst behöver kunna förklara, hur ni arbetar åt det hållet också […] 
det är inte enkelt 

 
Komplexiteten i miljömålsstrukturen är något som miljömålsansvariga tjänste-
män brottas med i sin vardag. Tjänstemännens uttalanden tyder på att det inom 
vissa myndigheter finns en bristande kunskap om miljömålsarbetet vilket har 
skapat svårigheter att förklara strukturen och därmed kommunicera vad de olika 
ansvarsområdena egentligen innefattar. Inom vissa myndigheter visar det sig 
alltså i praktiken vara så att det endast är de miljömålsansvariga tjänstemännen 
som är insatta i den komplexa strukturen. Tjänstemännen belyser hur miljömåls-
systemet innefattar inte bara de 16 miljökvalitetsmålen, med utsedda ansvariga 
myndigheter, utan även övergripande miljömålsfrågor med ytterligare ansvariga 
myndigheter. Exempelvis har Socialstyrelsen ansvar för hälsofrågor medan an-
svaret för övriga övergripande miljöfrågor har fördelats på myndigheter som 
även har ansvar för enskilda miljömål som Naturvårdsverket, Riksantikvarieäm-
betet och Boverket (Prop. 2000/01:130:227). Till detta ska även kopplas ett sek-
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torsansvar, ”dvs. att myndigheter, företag och andra organisationer inom olika 
samhällssektorer tar ansvar för miljöfrågor inom sina verksamhetsområden” 
(Prop. 2000/01:130:20). Kommunikationen i form av rapportering blir följaktli-
gen även den invecklad och svår att förklara för kollegor inom den egna myn-
digheten. 
      I fokusgrupperna beskrevs målstrukturen och miljömålsarbetet ofta i metafo-
riska termer av vad jag vill karaktärisera som ”splittring och komplexitet”. Mil-
jömålen och miljömålsarbetet beskrivs av tjänstemännen som ”brett”, ”över-
gripande”, ”förgrenat”, ”splittrat”, vilket kan göra att information om miljömå-
len ”drunknar”. Till följd av komplexiteten måste livräddningsinsatser sättas in, 
man måste ”blåsa liv i” eller miljömålsinformationen ”måste hållas vid liv”, 
”hållas igång” för att ”nå ut”. Miljömålsarbetet beskrivs som att ha ”hoppat fram 
och tillbaka” utan att ”gått framåt med någon riktning”. Dessa metaforiska be-
skrivningar tolkar jag som ett uttryck för tjänstemännens erfarenheter av miljö-
målsarbetet som komplext och svårt att få ett helhetsgrepp om.  
      Miljömålen ska enligt kriterierna i propositionen, som jag beskrev tidigare, 
ingå i en heltäckande struktur, och det visar sig att denna heltäckande struktur 
skapar kommunikationsbarriärer trots de goda intentionerna. Å ena sidan skapas 
ett system med avsikt att skapa ett sammanhållet och heltäckande system, å 
andra sidan skapar komplexiteten och behovet av tydlighet en kommunikations- 
och implementeringsproblematik. Vi måste komma ihåg att ett system alltid 
strävar efter att hantera omvärldens komplexitet genom en reduktion i det egna 
systemet (Luhmann 1995), vilket kan förklara svårigheterna med att iscensätta 
ett heltäckande miljömålssystem. Luhmann definierar komplexitet som att det 
inte är möjligt att vid varje tillfälle koppla varje element till alla andra element. 
Hade det funnits en punkt-för-punkt korrelation mellan system och omvärld 
hade det ju i själva verket inte funnit en skillnad mellan system och omvärld. 
Komplexitet innefattar alltså kontingens, något måste väljas ut med följd att an-
nat utesluts, vilket i sin tur innebär att andra möjligheter och urval hade varit 
möjliga (Luhmann 1995). Intentionen om en heltäckande struktur för mätning 
och kontroll av miljötillståndet ter sig i detta perspektiv som ett omöjligt upp-
drag, vilket också de intervjuade tjänstemännen gett uttryck för. I system sker 
dock en slags evolution med ökande komplexitet och för att hantera denna kom-
plexitet måste urvalsstrategier utvecklas. Intentionen om ett rationellt heltäckan-
de mljömålssystem tolkar jag utifrån ett systemteoretiskt perspektiv som en uto-
pi eller ett uttryck för det hopp som närs om att kunna mäta naturtillståndet och 
hantera den påverkan våra samhällsaktiviteter har på vår miljö, och i förläng-
ningen uppnå en hållbar utveckling (Jfr Brunsson 2006). 
      Miljömålsstrukturen kan i vissa fall se annorlunda ut än den som definieras 
från regering och miljömålsråd. En kommuntjänsteman säger (Fg 2:2): 
 
A […] vi arbetar inte rakt av med nationella miljömålen utan vi har 

skurit på en annan ledd och har mera påverkansmål kan man väl 
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säga,[…] ett mål handlar om energi, ett mål handlar om transporter, 
[…] ett om inomhusmiljö, ett om planering och skötsel och ett om 
avfall […] 

 
Att man i praktiken inte följer strukturen eller upplägget med de nationella mil-
jökvalitetsmålen var något som beskrevs av flera tjänstemän inom länsstyrelser-
na (Fg 1:7). På detta sätt faller intentionen om ett system där de centralt formu-
lerade målen tjänar som underlag eller utgångspunkt för regionalt och lokalt mil-
jö- och målarbete. Å andra sidan finns det gott om exempel där de regionala och 
lokala miljömålen följer de nationella miljökvalitetsmålen vad gället formule-
ring och delmål, där man omsätter de nationella miljömålsformuleringarna och 
målsättningarna till exempelvis regional nivå. Fördelar och nackdelar med detta 
diskuterades i fokusgruppsintervjuerna. Ett exempel på problem som kan uppstå 
är att om ett nationellt delmål handlar om minskning av gödningsmedel med ett 
visst procenttal så är det olyckligt om detta nationella mål bryts ned och alla län 
minskar med samma andel procent. I ett län, ofta får Skåne tjäna som exempel, 
kan det finnas en stor andel av hela landets uppsläpp från jordbruk medan det i 
andra knappast används gödningsmedel alls. Detta leder i praktiken till att det 
inte sker en lika stor minskning totalt som om en större andel hade lagts på de 
mest ”gödningstäta” länen (ex. Fg 1:3). Detta kan inte ses som ett klassiskt 
kommunikativt problem utan är snarare ett implementeringsproblem. Vi kan dok 
konstatera att om inte kommunikationen kring vad som i praktiken är mest ef-
fektivt ur ett måluppfyllande perspektiv, eller perspektivet vad som ger bäst ef-
fekt i miljön, förs inom olika system är finns en risk att målsättningar inte upp-
nås eller att åtgärder inte genomförs på mest effektiva sätt.  
      Hur praktiken i den politiska beslutsprocessen kan te sig beskrivs av en 
tjänsteman på miljömålsrådets kansli på följande sätt (Fg 1:5): 
 
A […] samtidigt blir det ju lite konstigt när (skrattar) ja när, när vi ska 

göra jättebra analyser och sen sitter politikerna i sina förhandlings-
rum och (skrattar) kastar ur sig helt nya förslag som ett led i att 
kunna komma överens då i någon uppgörelse […] som inte verkar så 
där alldeles väl konsekvensanalyserande alla gånger 

 
Ska målstyrning fungera idealt sett ska tjänstemännen arbeta fram underlag som 
sedan politikerna tar beslut om. Det underlagsarbete myndigheterna arbetar fram 
upplevs inte av tjänstemannen bli till en bas för välgrundade politiska beslut i 
praktiken. Sett till hur kommunikationen i detta fall fungerar när underlag utar-
betas av administrationen, sedan bearbetas eller förändras i den politiska proces-
sen, blir implementeringsprocessen inte genomförd enligt gängse kriterier. Med 
Luhmanns terminologi har det skett en fördunkling (obscuring/emptying), dvs. 
beslut får en vagare betydelse för att därigenom kunna leda till ett gemensamt 
beslut som många kan ansluta sig till (Knudsen 2005). Sannerstedt har beskrivit 
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det hela som att formulering av diffusa målsättningar kan vara en förutsättning 
för att de ska kunna processas i det politiska systemet. Diffusa målsättningar ger 
med större sannolikhet möjlighet att skapa konsensus (Sannerstedt 2001). I vissa 
fall har det också förekommit att delmål formuleras i den politiska sfären, utan 
underlag från myndigheterna, vilket försvårar uppföljningsarbetet (Fg 2:3). 
 

6.2.1 Mål, delmål och indikatorer 
 
De svenska miljökvalitetsmålen är uppbyggda med ett övergripande, mer all-
mänt formulerat och ”visionärt” mål som sedan måste ”brytas ned” till delmål 
och åtgärder, för att få en förankring i det sammanhang där de ska operationali-
seras. Delmålen behöver i sin tur operationaliseras, men det sker i regel på den 
nivå där de ska genomföras. Idealt sett är delmål alltså mål som ska uppnås för 
att det övergripande målet ska uppnås (Westerlund 1997). Regeringen beskriver 
det som att ”miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön 
som miljöarbetet ska sikta mot, medan delmålen skall ange inriktning och tids-
perspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet” (Prop. 2000/01:130:14). Delmå-
len ska alltså kunna synliggöra, kommunicera och överbrygga det ”gap” som 
finns mellan det aktuella och det önskade tillståndet (Miljömålsrådet 2008). Re-
geringen preciserar sin bild av delmålen i sin tredje miljömålsproposition:  
 

Det måste […] finnas ett tydligt samband mellan miljökvalitetsmål och delmål i så 
motto att delmålen tydligt gör det möjligt att infria miljökvalitetsmålet. Med en 
ambitiös målsättning är risken för att misslyckas med enskilda delmål betydande. 
Samtidigt är delmål med en hög ambitionsnivå en förutsättning förr att kunna nå 
miljökvalitetsmålen inom en generation (Prop. 2004/05:150:22). 

 
En kommuntjänsteman reflekterar kring formulering och operationaliseringen av 
miljökvalitetsmål (Fg 1:2): 

 
E Lite grann uppfattar jag att man är väldigt duktig på att arbeta fram 

mål och göra det i stor mängd, men lite sämre på att titta på hand-
lingsplaner som verkligen når ut ända till aktörerna som ska göra 
det här jobbet. Jag ser väl en stor brist även i dom mål man arbetar 
fram just nu, att man har faktiskt inte nått ut till aktörerna och då 
blir det ju kanske inte så mycket gjort 

 
Kommuntjänstemannen påvisar att kännedom om de nationella miljökvalitets-
målen i praktiken är ett grundläggande kriterium för att målen ska uppnås. Kän-
ner inte aktörerna i samhället till miljökvalitetsmålen blir det svårt att initiera 
handling för att uppnå dem. De nationella miljökvalitetsmålen har inte skapat 
resonans i samhället. 
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I en grupp med länsstyrelsetjänstemän diskuterades skillnaden mellan mål och 
indikatorer. Det hade vid en diskussion med representanter för ett landsting 
framkommit att indikatorer kan tolkas som mål (Fg 1:7): 
 
B […] en indikator kan vara lättare att förstå […] ett mål blir så ab-

strakt […] jag var och pratade för ett landsting [… ] dom som job-
bar med miljön i ett landsting, dom håller på och tar fram ett nytt 
program för sitt arbete, och dom tänkte sig att använda sig av våra 
indikatorer som [vi] har som förslag i den här miljömålsremissen 
som är ute nu, som mål, och då blev jag alldeles ställd, jag visste 
inte vad jag skulle svara, för att den konsulten som dom hade anlitat 
blev jätteupprörd när jag sa ”men våra indikatorer är ju bara ar-
betsredskap […] dom är ju bara ett sätt att se om vi når målen” 
 

C Och jag tycker också att en indikator måste vara kopplad till ett mål 
för att säga någonting 
 

A Men det är ju inte själva målet 
 

B Ja men den är ju inte själva målet 
 

C Nej inte fristående så 
 

B Jag förstår det inte, för det, är det någon som kan hjälpa mig, för det 
är också fråga om en kommunikation med andra  

 
Tjänstemännen beskriver en problematik som rör tolkning och kommunikation 
av vad som egentligen är ett mål i förhållande till uppföljningsverktyg, här i 
form av indikatorer. En svårighet som finns beskriven i litteraturen är att mål 
och åtgärder är svåra att hålla isär. Mål på en nivå kan vara åtgärder på en annan 
och tvärtom. I fallet som diskuteras av länsstyrelsetjänstemännen ovan tycks 
problematiken bottna i att det råder en oklarhet kring vilket målsystem som är i 
fokus. I princip kan en indikator i det målstyrningssystem som omfattar de 
svenska miljökvalitetsmålen, om den omformuleras enligt gängse kriterier, vara 
ett mål inom ett annat målsystem. Det krävs dock som sagt att indikatorn om-
sätts i en målformulering, och det är här som jag tolkar det som att det uppstår 
en kommunikationsbarriär. Att tydliggöra skillnad mellan ett formulerat mål och 
en indikator som ett verktyg för olika aktörer i ett målstyrt system kan bli en ut-
maning för tjänstemän i miljömålsadministrationen. Jag återkommer till indika-
torernas funktion i målstyrningssystemet i nästa kapitel. 
      I fokusgruppsintervjuerna framkom även positiv kritik av miljömålsstruktu-
ren. Att introducera miljömål som ingår i ett målstyrningssystem har av delar av 
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miljömålsadministrationen uppfattats som positivt. En länsstyrelsetjänsteman 
beskriver här hur en ökad tydlighet kan skapas (Fg 1:6): 
 
B Jag gillar målstyrning. Jag tycker det är suveränt för man kan, man 

kan hela tiden hänvisa till […] Sveriges miljöpolitik, att det är den vi 
följer. Det har bara varit väldigt förvirrat vad de, vad det innebär, 
fram till för något, ja drygt ett halvår sen. Så när jag upptäckte att 
damen som jobbade med RTP då, hon är faktiskt utbildad i målstyr-
ning då. ”Jaha, är det det vi gör”, och då var det mycket lättare och 
komma igång med arbetet    

[…] 
 

C Och jag tycker att det är väldigt bra, just det här miljömålskoncep-
tet. För det första så [har] vi ju liksom då ett uppdrag från en enig 
riksdag och regering bakom, det är ju första gången inom miljöom-
rådet vi har något sånt   

 
Tjänstemännen påtalar hur upptäckten av att miljömålen faktiskt var en del i en 
målstyrningsprocess gjorde att arbetet blev tydligare och lättare att ta itu med. 
Att en enig riksdag står bakom beslutet beskrivs också som positivt. I och med 
att målen är antagna av en enig riksdag skapas tyngd och legitimitet åt miljö-
målsarbetet. Just att miljömålsarbetet stöds av en enig riksdag beskrevs som en 
positiv aspekt även av de kommuntjänstemän som svarade på Sveriges Kommu-
ner och Landstings enkät (2006). Utifrån de erfarenheter som länsstyrelsetjäns-
temännen ger uttryck för skulle ett sätt att tydliggöra miljömålsarbetets struktur 
vara att tydliggöra målstyrning som modell, detta för att öka insikten om vad 
som är grundidéerna bakom det ”nya” systemet. Det anknyter till vad Miller 
(2006) framhåller som en viktig aspekt när nya styrmodeller introduceras, näm-
ligen att det är viktigt att begrepp och rutiner blir tydligt kommunicerade och 
förklarade i en organisation. Ändringar i vad Luhmann definierar som program, 
planer och organisationsfunktioner, måste alltså förklaras och förankras hos per-
soner i organisationen om programförändringarna ska bli genomförda. Exem-
pelvis blir det viktigt att personer förstår de begrepp och den terminologi som 
det nya programmet innefattar. Det kan dock vara intressant i sammanhanget att 
i direkt anslutning till de positiva utsagorna framkom beskrivningar av svårighe-
ter. C fortsätter att tala om att ”det såg ut att vara en genomtänkt struktur och 
det är det ju, men sen […] så håller man på och plottrar”. 
      Det finns även positiva röster som påtalar en viss rationalitet i miljömålsar-
betet. Det gäller uppdelningen i mål som i praktiken stärker möjligheterna till 
hanteringen och faktiskt minskar komplexiteten kring vissa områden. En tjäns-
teman på en central myndighet säger (Fg 1:3): 
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D Om jag ska säga något bra så är ju alltså att det är uppdelat på mil-
jömål, uppfattar jag i alla fall, för våra områden, eller för levande 
sjö och vatten att man mycket mer kan fokusera på, alltså grön na-
turvård och inte bara försurning och övergödning som det har foku-
serats på tidigare, och där har vi nått ganska långt. Så plötsligt kan 
man liksom med råg i ryggen säga att nu har ni rätt och skydda, el-
ler nu måste ni skydda, så det har ju verkligen varit ett lyft. 

 
I detta fall blir miljömålen till hjälp för miljömålsansvariga tjänstemän så till 
vida att systemet skapar en reduktion av komplexiteten och också en tydlighet i 
att fokus inom vissa områden kan läggas på andra aspekter än de som under se-
nare år haft störst fokus inom miljöförvaltningen. I och med miljömålens intro-
duktion har det blivit legitimt att även lägga vikt vid naturskydd jämsides med 
övergödning och försurning vilket tjänstemannen upplever har varit det som le-
gat i fokus sedan länge. I detta fall kan vi se att tjänstemannen upplever helhets-
greppet i miljömålsstrukturen som positiv. Enheter som tidigare haft svårt att få 
gehör för ”sina” områden har nu fått stöd genom den nya strukturen och därmed 
en förbättrad kommunikationssituation så till vida att det är legitimt att rapporte-
ra om naturskyddsåtgärder till politikerna. 
 

6.3 Tidsramar och målrationalitet 
 
Utifrån beskrivningar av målstyrning och utformning av mål finns det olika kri-
terier för att mål ska vara rationella varav ett är att de ska vara möjliga att uppnå. 
När det gäller detta kriterium påvisade tjänstemännen i fokusgrupperna att det 
inte alltid var fallet med målen i miljömålssystemet. I flera fall är målformule-
ringarna inte idealt utformade, dvs. de är inte rationella så till vida att de är möj-
liga att nå inom utsatt tidsram (Jfr Edvardsson och Hansson 2005).  
      Vissa slagkraftiga målsättningar kan tolkas som ett utslag av det politiska 
systemets logik och funktion, snarare än att de är utformade utifrån något ratio-
nellt kriterium. Ett exempel är målsättningen att de stora miljöfrågorna ska vara 
lösta inom en generation (jfr Prop. 2000/01:130, Perssons 1996). Problematiken 
med generationsmålets trovärdighet diskuterades av kommuntjänstemännen (Fg 
1:2): 
 
A Vi är ju inne i en trovärdighetsdiskussion egentligen, är det trovär-

digt, dom mål som är uppsatta […] de folk som säger det 
 

D en generation 
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A menar dom verkligen det som säger, och då är det ju allt från stats-
ministern till regering och riksdag till kommunstyrelsen och oss själ-
va 
 

[…] 
 

D Hur många av oss tror på att vi ska ha löst de största miljöproble-
men inom en generation? 

 
Kommuntjänstemännen hyser en stor skepsis inför målet att de stora miljöpro-
blemen i Sverige ska vara lösta inom en generation. Så sett är tidsramen en ge-
neration att betrakta som en målsättning som inte ter sig rationell, målsättning-
arna är i stort omöjliga att uppnå inom den utsatta tidsramen. Generationsmålet 
kan alltså, enligt kommuntjänstemännen, anses strida mot regeringens kriterium 
att målen ska vara möjliga att uppnå på kort och lång sikt. Regeringen skriver 
dock i sin tredje miljömålsproposition att: 

 

Regeringen anser att arbetet med att uppnå de delmål som riksdagen lagt fast 
kommer att medföra omfattande miljöförbättringar, vilket i sin tur innebär goda 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen inom en generation (Prop. 
2004/05:150:14). 

 
Huruvida det är frågan om att framställa de politiska handlingarna i en positiv 
anda eller att bedömningen grundas på uppföljningsresultat låter jag vara osagt.  
Tre år senare skriver Miljömålsrådet, i sin senaste fördjupade utvärdering: 

 

Sverige har sexton miljökvalitetsmål som speglar en ambitiös miljöpolitik. De ska 
nås till 2020. Miljömålsrådet bedömer att fler än hälften av miljökvalitetsmålen är 
mycket svåra eller omöjliga att nå inom tidsramen. För flera mål brådskar det att 
vidta åtgärder, om den kvalitet i miljön som målet avser ska vara möjlig att nå 
inom överskådlig tid eller kanske över huvud taget (2008:6). 

 

Det finns enligt Miljömålsrådet troligtvis ingen möjlighet att nå alla mål i tid 
dvs. inom en generation, eller över huvud taget. Generationsmålet kan ur detta 
perspektiv inte bedömas som särdeles rationellt, att döma av de erfarenheter som 
redovisats ovan.  
      En tjänsteman på en central myndighet reflekterar över ett annat perspektiv 
på problematiken (Fg 2:3): 
 
B […] man kan säga att målformuleringarna då, om man ser som att 

man faktiskt ska uppnå det som står vid vissa årtal så blir det svårt, 
[…] man kanske inte når upp till det årtalet som står där och så vi-
dare, och det tenderar ju till att göra dom där figurerna rödare och 
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gulare än vad dom annars skulle kunna vara, för det händer ju, det 
återspeglas ju inte då att det händer väl rätt mycket, men det åter-
speglas inte i […] den typen av uppföljningssystem 

 
Till följd av att målen är tidsatta så att de är omöjliga att nå inom tidsramen blir 
de signaler som kommuniceras till politikerna och andra aktörer negativa, vilket 
inte skulle vara fallet om målen var rationella avseende tidsaspekter. En tolkning 
kan vara att politikerna genom att formulera visionära mål, samtidigt som man 
bortser från hur målen i praktiken ska kunna uppnås, agerat utifrån en strategi 
som innebär att beslut formuleras vagt. Genom vaga formuleringar har politi-
kerna effektivt förflyttat fortsatta beslut till framtiden och andra aktörer (Jfr 
Knudsen 2005). De vaga men visionära formuleringarna skulle också kunna tol-
kas som ett uttryck för en utopisk önskan om hur samhället och vår miljö ska 
vara. Det uppstår i detta fall en diskrepans mellan vad som är önskvärt och vad 
som är möjligt, ett retoriskt men vagt uttryck för hopp om en bättre framtid (Jfr 
Brunsson 2006).  
      Sett till litteratur som beskriver tidsaspekter av implementeringsarbetet kan 
vi notera att studier visat att det kan ta mellan fem och tio år innan ett beslut el-
ler program implementerats till fullo (Sannerstedt 2001). Med tanke på den om-
fattning och komplexitet som systemet med de svenska nationella miljökvali-
tetsmålen innefattar kan det tyckas alltför optimistiskt, eller om vi så vill uto-
piskt, att hoppas på att systemet ska vara implementerat inom en generation. Yt-
terligare en aspekt i sammanhanget är att generationsmålet är tidsatt generellt 
och ska gälla alla inblandade system sociala såväl som ekologiska. Alternativt 
skulle problem kopplade till olika system kunna ha olika sluttider för när målen 
ska vara uppnådda. När det gäller miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
har denna princip tillämpats, även om man kan ifrågasätta rimligheten i att pro-
blematiken ska vara löst 2050. Det som är av intresse här är att det finns en 
skillnad i sluttid beroende på problematikens karaktär. Sett till andra mål om 
exempelvis föroreningar är det inte rationellt att tänka sig att alla delmål ska 
vara uppnådda inom ett 25-årsspann vilket leder till att informationen kring hur 
miljömålsarbetet fortskrider visar på dåliga resultat när det i själva verket kan 
vara målsättningarna som är problemet (jfr Bell och Morse 2008). 
      En utmaning när det gäller miljömålsarbetet beskrevs av en landshövding 
som att man ”[aldrig] får spänna bågen hårdare än att människor är med” (Fg 
1:4), för att legitimiteten för mål och åtgärder ska kunna upprätthållas hos aktö-
rerna som ska genomföra arbetet. Det kan utifrån detta perspektiv förväntas 
uppkomma barriärer i miljömålsarbetet då de som ska genomföra åtgärder för att 
uppnå målet redan i förhand vet att målen är orealistiska. Detta synsätt motsägs i 
viss mån i Miljömålsrådets senaste rapport där man skriver att många mål inte är 
möjliga att nå inom utsatt tidsram på grund av ”att miljön inte hinner återhämta 
sig trots att åtgärder har genomförts”, att de insatser vi gör i Sverige inte räcker 
till då många av målen är beroende av internationella insatser, men att det ändå 
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är viktigt ”att miljömålen uttrycker en hög ambitionsnivå […] för att miljömåls-
arbetet ska vara kraftfullt” (Miljömålsrådet 2008:35). Det tycks utifrån denna 
studie föreligga åtminstone två motstridiga perspektiv kring miljömålens formu-
lering och tidsskalor. Ska de nationella miljömålen vara ambitiösa, men näst in-
till omöjliga att uppnå, eller är det viktigare att uppsatta mål är realsistiska, och 
också rationella, för att skapa legitimitet hos de aktörer som ska omsätta de na-
tionella miljömålen i åtgärder? 
 

6.4 Mål- och intressekonflikter 
 
Det är många intressen och områden som ska förenas för att hantera miljöpro-
blematiken. Tydliga mål och delmål som guide för aktiviteter och individer på 
olika samhällsnivåer kan vara en hjälp när det gäller att reducera konflikter 
bland intressenter och aktörer. Det finns dock när det gäller miljöområdet en 
försvårande problematik i det att miljöfrågor i de flesta fall är en mångfald av 
motstridiga intressen vilket försvårar möjligheterna att skapa enighet kring mål 
och åtgärder. I praktiken innebär detta att även om målsättningar har en god för-
ankring nationellt, med politisk enighet bakom ett fattat beslut, kan det lätt upp-
stå motsättningar när besluten ska omsättas regionalt och lokalt (O’Toole 2004, 
Slocombe 1998). Vanligtvis beskrivs dessa motstridigheter som målkonflikter. 
Ett traditionellt synsätt på målkonflikter, enligt Wandén (1997), är att ett mål 
bara kan uppnås på bekostnad av ett annat.   
      Beslut som ska tas kan i ett socialt systemteoretiskt perspektiv definieras 
som paradoxer, dvs. att det inte finns ett givet alternativ. Beslut i ett socialt sy-
stemteoretiskt perspektiv innefattar alltså alltid ett mått av konflikt, ett beslut 
kan bara tas på bekostnad av andra alternativ. Relaterat till miljömålsarbetet in-
nebär det att konflikter kan uppstå mellan två miljökvalitetsmål och vi talar då 
om interna målkonflikter. Uppstår det en konflikt mellan miljömål och andra 
samhällsmål talar vi om externa målkonflikter. Procedurella målkonflikter är 
ytterligare en slags målkonflikt, enligt Wandén, som uppstår när målen ska om-
sättas i handling. Då ligger motstridiga uppfattningar om hur målen ska genom-
föras till grund för konflikten. Generellt sett har staten tre grundläggande red-
skap eller styrmedel till sitt förfogande: ekonomiska styrmedel, lagstiftning och 
regleringar samt information (Vedung 1998). Det är när dessa styrmedel ska 
omsätta de miljöpolitiska besluten i handling som de procedurella konflikterna 
uppstår. Någon anser kanske att marknaden ska styra och menar att det är eko-
nomiska styrmedel som är rätt strategi medan lagstiftning stör en process. Andra 
är mer kritiska mot marknadsreglering och föredrar lagstiftning och tydlig statlig 
reglering. En tredje väg är att lita till att enskilda medborgare är förnuftiga, ra-
tionella och handlar miljömässigt klokt om de bara får tillräckligt med informa-
tion. I det senare fallet är det information, utbildning och forskning som blir 
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mest centralt, medan lagar kan uppfattas som hindrande och störande för den 
enskilda individens handlingsutrymme (Wandén 1997 ).    
      Mål och intressekonflikter var något som diskuterades i de olika fokusgrupp-
sintervjuerna. Inom kommunerna finns det många samhällsmål som ska hanteras 
samtidigt. En kommuntjänsteman säger (Fg. 1:2): 
 
A Genom att kommunen är en så bred organisation, inte bara miljö-

mål, det finns mål inom alla områden, då stämmer inte processerna 
heller riktigt, alltså tider och återkommande periodicitet med regio-
nala mål. Det finns ju andra mål inom andra verksamheter som ska 
stämma med kommunens målarbete […] 

 
Tjänstemännen beskriver hur arbetet med miljömålsarbetet ska konkurrera med 
andra samhällsmål, vilket utgör ett exempel på externa målkonflikter. Det visar 
sig att den kommunala miljömålsadministrationen möter svårigheter som grun-
das i kommunens breda ansvarsområde. Det är tydligt att det råder stor konkur-
rens mellan olika områden som kommunerna har ansvaret för, vilket kan tolkas 
som att när det gäller kommunernas arbete råder det en stor risk att det uppstår 
externa målkonflikter då miljömålen aktualiseras. Miljömålen kan inte hanteras 
med särskild prioritet, vilket skapar problem. Utdraget visar även på svårigheter 
som kan uppstå då olika mål har olika tidsramar vilket skapar svårigheter för en 
samordning och effektivitet i målarbetet. I detta fall uppstår en barriär för kom-
munikationen. Problematiken är även aktuell när det gäller vissa centrala myn-
digheter, ett exempel är Banverket som ska agera i olika kontexter med olika 
målstruktur, vilket skapar kommunikationsbarriärer (Riksrevisionen 2005).   
      Även i gruppen med landshövdingar diskuterades olika aspekter av målkon-
flikter. Arbetet med mål som ska leda till en hållbar utveckling måste hanteras 
med hänsyn till intressekonflikter mellan olika grupper i samhället, många med 
stark drivkraft för sitt eget intresseområde. Två landshövdingar diskuterar ett 
exempel på externa målkonflikter och motstridiga intressen av social karaktär, 
det hela gäller åtgärder för att reducera buller (Fg 1:4): 
 
C En annan diskussion är naturligtvis också balansen i fjällen mellan 

turismens lösningar och turismens krav. Hur vill vi egentligen be-
gränsa till exempel buller? För skulle man gå för långt på bullerdis-
kussionerna då hamnar man i konflikt med skotertrafik 
 

D Förbjud skotertrafik det är ju enkelt (gruppen skrattar)som norr-
männen gjort 
 

C Då är det bara det att någon blir (skrattar) att någon blir tagen av 
daga 
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I utdraget ovan diskuterar landshövdingarna om konflikter när det gäller att om-
sätta mål i praktiken och genomföra åtgärder. Landshövdingen ger en beskriv-
ning av de olika intressen som så ofta präglar frågor kring natur och miljö. 
Ovanstående exempel handlar om fjällmiljön. Ska miljömålet Storslagen fjäll-
miljö och dess delmål om skador på mark och vegetation samt buller uppnås är 
begränsningar av skotertrafiken en åtgärd som kan krävas. Även om det i fallet 
ovan är en diskussion där förslagen kan tas med en nypa salt, och framförs i en 
humoristisk ton, speglar det ändå en konfliktsituation när det ska genomdrivas 
åtgärder för att uppnå delmål. Utdraget kan ses i en social dimension, hur viktigt 
det är att skapa legitimitet för beslut. Finns ingen legitimitet för beslut blir det i 
praktiken omöjligt att skapa efterlevnad av beslutet, även om det i diskussionen 
ovan uttrycks något drastiskt.  
      Ett annat perspektiv är när mål på olika administrativa nivåer kommer i kon-
flikt. En landshövding beskriver hur mål och åtgärder på regional nivå kan sättas 
ur spel när det kommer riktlinjer från centrala myndigheter på följande sätt (Fg 
1:4): 
 
C när det gäller skogsfrågan så kanske den största konflikten är, och 

där är det ju så att vi har fastställt att 35 tusen hektar ska avsättas 
till naturreservat, det är enighet, och vi har fastställt målet för de 
enskilda avsättningarna. Men sen begär då, går då Naturvårdsverket 
ut med en utredning där man föreslår att av de statliga skogarna så 
ska 420 tusen hektar avsättas som natur, nja, tas bort ifrån produk-
tionen, och det menar vi det måste ju rymmas i det mål som vi har 
fastställt annars gör vi ett fruktansvärt ingrepp i produktionskapaci-
teten på det här området. Och där pågår ju diskussionen och vi får 
väl se vad det leder till,[…] Naturvårdsverket har ju accepterat att 
man ska lägga in det här i alla områden utom Norrbotten och Väs-
terbotten där man vill gå längre och stoppa all avverkning inom den 
statliga skogen som innehåller de här naturvärdena även om man 
har naturvärden i övrigt. Det här har ju lett i och för sig till ett utta-
lande från regeringen att produktionsmålet är ju jämställt med mil-
jömålet, eller tvärt om så att det är ju inte, så att det här kan gå hur 
långt som helst så att vi får väl se vad det här leder till. […] så där 
har vi en diskussion som måste lösas 

 
Landshövdingen ger goda exempel på både externa och procedurella målkon-
flikter. Erfarenheterna landshövdingen ger uttryck för kan även illustrera hur 
svårt det är att efter lagstiftning i skogsvårdslagen, där mål om ekologisk mång-
fald och produktionsmål ska vara likställda, skapa en enighet om bevarande re-
spektive avverkning. Skogsbolagen som organisationer är styrda av ekonomiska 
intressen och intressen för bevarande av ekologiska system kommer i konflikt. 
Ett beslut är taget om omfattningen på avsättningen av skog, men trots det 
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kommer det en utredning som föreslår en avsevärt större omfattning avsättning. 
De nationella målsättningarna kommer i konflikt med de regionala. Och då är 
det delvis fråga om en procedurell konflikt, inte mellan vilka styrmedel som ska 
tillämpas utan snarare kring vilken nivå i miljömålsadministrationen som ska ha 
störst rådighet när det gäller utformande och precisering vid genomförandet av 
miljömålsarbetet. Det tycks också råda en viss spänning mellan produktionsmål 
och miljömål vilket kan tolkas som att det även finns externa målkonflikter, i 
detta fall mellan miljömål och ekonomiska intressen. Landhövdingen säger att 
en diskussion ska föras för att lösa problematiken, men för tillfället har proble-
met skjutits på framtiden. Lösningen kan tolkas som en deparadoxifiering.  
      Målsättningen att uppnå hållbar utveckling innebär att olika sociala system 
måste samverka för att målen ska kunna uppnås (jfr propositionerna med in-
struktioner om sektorsintegrering). Att system observerar varandra och inte di-
rekt kommunicerar med andra system sätter dock käppar i hjulet för denna sam-
verkan. Kommunikationen sker alltid inom system utifrån den systemspecifika 
koden. En kommuntjänsteman reflekterar kring problematiken (Fg 1:2): 

 
C Utgångspunkten för, eller målet för Miljöbalken är ju hållbar ut-

veckling, men det är inte utgångspunkten i samhällsplaneringen och 
samhällsutvecklingen, det är det som är den grundläggande konflik-
ten, precis som du sa. Så länge man har en som man kallar ekono-
misk tillväxt som nåt slags egenvärde då blir det, då når man inte 
fram, utan det måste vara en hållbar utveckling som är utgångs-
punkten för diskussionen, och det ekonomiska systemet ska ju mer 
vara ett redskap för att fördela resurser, men idag är det ju ofta ett 
självändamål, det tycker jag är skillnad […] 

 
Tjänstemannen belyser vad som kan tolkas som en problematik grundad i olika 
systemlogiker, vilket får till följd att det uppstår kommunikationsbarriärer när 
målsättningar som exempelvis visionen om en hållbar utveckling ska omsättas i 
praktiken. Tjänstemannen ger uttryck för den syn som lanserades i och med pub-
liceringen av den så kallade Brundtlandrapporten där utveckling och ekonomisk 
tillväxt ska gå hand i hand (jfr Hajer 1996). Ytterligare ett exempel på konflikt 
som belyses i utdraget är den mellan hållbar utveckling och ekonomiska mål, 
kring olika uppfattningar om tillväxt. Det tycks inte som att de intentioner som 
ges uttryck för i propositionerna har fått genomslag i den kommunala praktiken. 
Ekonomiska styrmedel som främjar hållbar utveckling och en grön tillväxt får 
stå tillbaka för en ekonomisk tillväxt som blivit ett ”slags egenvärde” (Fg 1:2). 
      Flera tjänstemän i denna studie har påtalat en problematik som rör möjlighe-
ter att förklara vad miljömålen handlar om och skapa förståelse eller mening, 
vilket kan försvåra påföljande kommunikation. Det finns en risk att aktörer som 
ska genomföra åtgärder för att målen ska uppfyllas tappar intresset (Fg 1:5). För 
att mål ska vara rationella/funktionella kan vi notera att det i flera avseenden 

 170



brister i miljökvalitetsmålsystemet. Tolkat i ett socialt systemteoretiskt perspek-
tiv kan vi förmoda att det inte uppstår någon kommunikation som skapar reso-
nans i de sociala systemen, och inte heller i de psykiska systemen. Sett i detta 
perspektiv tenderar det oklara och abstrakta målsystemet med de krångliga mål-
formuleringarna och divergerande målsystemen skapa barriärer som kan leda till 
ett försvagat intresse. En tjänsteman på en central myndighet föreslår att ibland 
öka fokuseringen på enskilda frågor, istället för att alltid se miljömålen som en 
helhet, dvs. ”släppa lite på överbyggnaden och gå mer på sakfrågor”(Fg 1:1). 
En annan strategi för att hantera och om möjligt reducera komplexiteten som 
diskuterades i två grupper med länsstyrelsetjänstemän var att arbeta med temaår 
eller prioritering av mål vissa år (Fg 1:6, 1:7). Strategierna att dela en upp mil-
jömålsarbetet i avgränsade och mindre områden beskrivs alltså som en väg att 
skapa bättre förutsättningar för kommunikation. En reduktion av komplexitet 
ökar möjligheterna till medvetenhet om miljöfrågor och de åtgärder som krävs 
för att hantera dem. Genom att konkretisera vad informationen handlar om i 
praktiken kan mening skapas som i sin tur eventuellt skapar resonans i de kom-
munikativa systemen. Frågan är dock om denna strategi som kommer i konflikt 
med målsättningen om en heltäckande målrapportering?  
 

6.5 Miljömål och andra styrmedel i samhället 
 
Den ideala bilden av målstyrning innefattar mål som är motiverande och hand-
lingsdrivande. Att anta mål kan vara styrande i sig och därmed påverka utveck-
lingen ligger alltså som ett grundantagande i målstyrningsteorin. Det har dock 
visat sig att mål många gånger inte är tillräckligt styrande utan även kräver and-
ra styrmedel för att driva på förändringar mot det uppsatta målet (Emmelin 
2004, Naturvårdsverket 1997). Ett exempel som ofta framhålls till målstyrning-
ens nackdel är att det inte finns några sanktioner om målen inte nås, eller om 
grupper av någon anledning inte agerar i tillräckligt hög grad för att målen ska 
uppnås. Som jag tidigare beskrev så har staten generellt sett tre grundläggande 
redskap eller styrmedel till sitt förfogande: ekonomiska styrmedel, lagstiftning 
och regleringar samt information (Vedung 1998).  
      När det gäller samhällets olika system och dess möjligheter att hantera mil-
jöfrågor uttryckte en kommuntjänsteman förhållandet med denna distinkta for-
mulering (Fg 1:2): 
 
C Vi kan ju bara förhålla oss till miljön, inte förhandla med den 
    
Tjänstemannen ger en god beskrivning av sociala system i förhållande till den 
ekologiska omvärlden, utifrån Luhmanns teorier. Det är bara i samhället vi kan 
åstadkomma förändringar som kan ge återverkningar i miljön. Som tagits upp i 
kapitel ett är det bara genom kommunikation miljöproblem uppmärksammas 
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och möjligen hanteras. Som exempel kan vi titta på klimatfrågan som under se-
nare tid hamnat alltmer i fokus för kommunikation i samhället. Vad är det som 
kommuniceras när det gäller denna problematik? Enligt ett naturvetenskapligt 
sätt att definiera problematiken har ökningen av koldioxid i atmosfären sin källa 
i den ökade förbränning av fossila bränslen som är en effekt av industrialisering-
en sedan slutet av 1800-talet. Utsläppen av koldioxid har alltså uppstått som en 
följd av teknikutveckling och det politiska systemets välvilliga inställning till 
användning av tekniken. Det ekonomiska systemet har även det en vinning i att 
tekniken utvecklas och utnyttjas, vilket ytterligare drivit på användningen av 
fossila bränslen (O’Neill 2000, Jönhill 1997). Ökningen av koldioxid till atmo-
sfären har alltså genererats i samhällssystemen men det finns ingen termostat 
som stoppar utsläppen när det blivit för mycket, av den anledningen att det inte 
finns en naturlig koppling mellan system och omvärld (Jönhill 1997). Autopoie-
tiska system kan sägas reproducera sig själva, vilket innebär att det inte finns 
möjligheter att helt styra vad som händer eller reproduceras i omgivande system. 
Däremot är autopoietiska system öppna vilket innebär att de kan påverkas. Vilka 
möjligheter finns då för det politiska systemets möjligheter att styra samhället 
mot en hållbar utveckling? 
      Det finns alltså invändningar mot målstyrningmodellen men den kan i ett 
socialt systemteoretiskt perspektiv ses som en följd av det politiska systemets 
och dess organisationers försök att ”minimera avvikelser från den inslagna kur-
sen” i form av ”differentieringsprogram” (Jönhill 1997:445). Politiska program 
kan rikta sig till andra system vilket är fallet när det gäller de nationella miljö-
kvalitetsmålen men även politiska program för att skapa en hållbar utveckling 
faller under denna kategori. Beslutet att introducera de nationella miljökvali-
tetsmålen kan ses som ett försök att minimera differensen mellan det faktiska 
och det önskvärda ekologiska tillståndet. Men oavsett vad man beslutar och hur 
mycket man försöker skapa resonans i andra system kan dessa aldrig styras helt. 
System kommunicerar utifrån sin egen logik och egna distinktioner vilket inne-
bär att miljöfrågor måste falla under kommunicerbara koder för att skapa me-
ning i systemen. En landshövding diskuterar här hur ekonomiska system kan 
påverkas av politiska operationer (Fg 1:4): 
 
D Sen en annan sak som vi ligger långt efter på i Skåne till exempel, 

det är målsättningen kring ekologisk odling. Jag tror vi har knappt 
fem procent ekologiskt och skulle upp emot ett mål på 20 procent, 
och det är icke lätt i ett jordbruk som är så hårt rationaliserat, och 
som är så effektivt, och där man sprutar och sprider gödsel så det 
bara stänker om det. Och då är ju frågan hur man kan stimulera det 
här kring ekologisk produktion. Jag tror att vi kan aldrig sätta upp 
mål för att så och så mycket ska odlas ekologiskt, om det på samma 
sätt inte finns en efterfrågan tillräckligt på ekologiska produkter. 
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Därför har vi fört diskussionerna med kommunerna kring upphand-
ling, till exempel i kommunerna.  

 
Landshövdingen beskriver hur styrd konsumtion kan bidra till en mer ekologiskt 
inriktad efterfrågan exempelvis genom kommunernas upphandling. Det som det 
politiska systemet kan påverka innefattar dock endast statliga och kommunala 
organisationers upphandling. Genom en strategisk upphandling av ekologiska 
varor blir dock efterfrågan på ekologisk framställda produkter större och det 
finns en ekonomisk vinning i att ställa om. Det kan ses som att det ekonomiska 
systemet i form av jordbruksföretag får stimulans att ställa om till ekologisk od-
ling. Det ekonomiska systemet har på detta sätt påverkats av politisk styrning, 
men utifrån sin egen kommunikationskod. 
      Björn Rombach (1991:10) menar att det är viktigt att ”inte överdriva utrym-
met för mål och styrning mot sådana”. Mål kan bli mindre viktiga i organisatio-
ner där medlemmarnas handlande även styrs av annan reglering och normer. Nu 
behandlar Rombach visserligen inte en administrativ organisation, men det har 
visat sig att problematiken finns även inom miljömålsadministrationen. Att mil-
jöpolitiken och miljölagstiftningen inte alltid utformas i samklang är påtalat se-
dan tidigare (jfr Westerlund 2004). Miljömålsarbetets grundform som ska skapas 
utifrån en frihet vad gäller utförande kan motverkas av den lagstiftning som 
måste följas. I nedanstående citat diskuteras detta faktum av en kommuntjäns-
teman (Fg 1:2): 
 
A Sen kan man ju undra, det finns ganska mycket kunskap i kommu-

nerna. Nu jobbar jag på miljökontoret, men myndighetsrollen, man 
kan ju fundera om det är rätt sätt vi jobbar idag, och då går vi ändå 
tillbaka på centrala verken, och även viss del regeringen nedbryt-
ning av målen. Jag anser ju inte att det myndighetsarbete vi utför 
idag är egentligen speciellt bra korrelerat till riksdagens mål. Jag 
anser ju inte ens att lagstiftningen är anpassad till dom nationella 
målen. Vi är ju tillsatta att jobba med myndighetsfrågor, tillsyn över 
lagstiftning. Jag tycker då det finns en hel del lagstiftning som vi inte 
borde hålla på med överhuvudtaget. Om man sneglar på de natio-
nella målen, vad är viktigast för Sverige, vad är viktigt för en kom-
mun, och då skulle man ju kunna fundera på om det verkligen är rätt 
som vi jobbar. Samtidigt är det en svår diskussion, man kan ju inte 
vara obstinat mot lagstiftaren, det är ju lagstiftaren som bestämmer 
vad som är viktigt.   

 
Tjänstemannen reflekterar även över målstyrningssytemet som sådant i förhål-
lande till exempelvis lagstiftning och vilka uppgifter ska prioriteras praktiken. 
Tillsyn och lagstiftning beskrivs som något som tar utrymme och begränsar möj-
ligheter att arbeta med utveckling av hållbarhetsarbetet. I vissa fall ses miljö-
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målsarbetet som mindre legitimt än arbetet med styrmedel i form av lagar. En 
länsstyrelsetjänsteman reflekterar över målen som styrmedel i förhållande till 
exempelvis lagstiftning (Fg 1:7): 
 
B […] för det finns en väldigt tydlig motsättning mot lagar och det här 

initiativstyrda, alltså det anses inte, ”det är vi som jobbar med de 
riktiga lagarna”, men det börjar liksom sippra ut i organisationen  
 

I samhällets system och organisationer ska många aspekter beaktas, och det är 
inte alltid så att nationella instruktioner stöds i praktiken. Ekonomiska styrmedel 
i form av bidrag till miljöförbättrande alternativ, diskuterades av landshövding-
arna (Fg 1:4): 
 
C Här har vi ju också trafikutsläppen, […] det är enorma utsläpp  

från skotertrafiken och där vill vi ju då att man ska övergå till fyr-
taktare, för att man ska kunna lösa det här. Så jag försökte ett grepp 
tillsammans med Norrbotten att förslå att de här stora turistföreta-
gen i fjällen, som har möjlighet att få regionalpolitiskt stöd, skulle 
kunna få regionalpolitiskt stöd […] för att köpa […] fyrtaktare. Ett 
bidrag bara, och få bort de här tvåtaktarna. Men det står ju tyvärr 
väldigt tydligt i reglerna att man inte får ge bidrag till motordrivna 
fordon, så jag tänkte man måste väl låta NUTEK yttra sig, och dom 
var inte särskilt positiva i sitt yttrande. Så att vi kan inte hjälpa till 
på det sättet. Där är det möjligt att man måste hitta någon form av 
lagstiftning så småningom på samma sätt som bilar har katalysato-
rer, så skulle man ju kunna förbjuda tvåtaktare på skotrar, och ge 
det en övergångstid, det skulle få mycket, mycket stora effekter.[…] 
 

D Men där undrar jag egentligen, […] det skulle vara intressant i ert 
fall, alla de statliga verken har ju också ett ansvar att uppfylla mil-
jömålen […] och då undrar jag vad som står egentligen, i NUTEK:s 
regleringsbrev 
 

C Ja det står det 
 

D Så du menar att du har kollat det? 
 

C Ja det var väldigt tydligt, man får inte ge till bilar heller.  
 
Det framstår som att instruktionerna för statliga myndigheter inte anpassats efter 
behov som kan uppkomma i arbetet för att genomföra åtgärder som bidrar till 
uppfyllande av miljökvalitetsmålen. Styrningen från regeringen kan i detta fall 
alltså sägas brista såtillvida att beslut och riktlinjer till statliga myndigheter inte 
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är anpassade till de beslutade nationella miljökvalitetsmålen. När det gäller åt-
gärder för att förbättra miljön påvisar landshövdingarnas erfarenheter att goda 
intentioner, som att ge bidrag för att byta ut miljöstörande fordon kan möta mot-
stånd då riktlinjer för bidragsutbetalningar inte är inriktade på motortrafik. Följ-
den blir då att i praktiken får utvecklad teknik stå tillbaka för äldre och mer mil-
jöstörande. De av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen blir i praktiken för-
hindrade att nås genom att statliga myndigheter inte kan ta beslut som främjar 
åtgärder som leder till ett förbättrat miljötillstånd, på grund av divergerande in-
struktioner från regeringen. Även om dilemmat inte kan definieras som en kon-
flikt enligt gängse kriterier är det ändå frågan om en barriär för miljömålsarbe-
tets genomförande grundad i samhällets bristande koordinering mellan målsätt-
ningar och myndighetsbeslut. 
      Klimatfrågan, eller som den när fokusgruppsintervjuerna genomfördes 2004 
oftare metaforiskt betecknades: växthuseffekten, beskrivs i gruppen av kom-
muntjänstemännen som ett tacksamt sammanhang att skapa gehör i olika sekto-
rer (Fg 1:2): 
  
C Men växthuseffekten den är ju, vad ska man säga, ett tacksamt pro-

blem för man behöver ju inte använda miljöargument egentligen, det 
räcker ju med sociala, ekonomiska 
 

D Det är ju inte minst ekonomiska, jag menar försäkringsbolag börjar 
ju bli väldigt intresserade av dom effekter dom ser, det kostar dom 

 
Kontentan av resonemanget är att klimatfrågan har lättare att skapa gehör än 
andra frågor då den ger effekter som blir tydligt kännbara inte bara sett i ett mil-
jöperspektiv. Försäkringsbolagen som agerar och kommunicerar inom det eko-
nomiska systemet blir uppmärksammade på miljöeffekter när det visar sig att 
dessa kan bli kostsamma. Diskussionerna kring vilka effekter ett förändrat kli-
mat kan ge inom det vetenskapliga systemet ger alltså resonans inom det eko-
nomiska systemet. Problematiken kring i detta fall klimatfrågan måste förstås 
och bearbetas i de båda funktionssystemen. Vi kan uttrycka det som att ekono-
miska konsekvenser påverkar organisationer med grund i det ekonomiska sy-
stemet. Det betalar sig inte att ignorera de signaler om effekter av den klimatpå-
verkan som det vetenskapliga systemet kommunicerar kring. 
      Kommuntjänstemännen gav ytterligare ett exempel på hur uppdelningen i 
sektorer slår igenom i den vardagliga praktiken (Fg 1:2): 
 
A […] visst de politiska visionerna finns, det gör de onekligen och visst 

finns det folk som politiskt drar fram det här, men när det kommer 
till kritan […] när man kommer till avgörandet, jaha får det den här 
inverkan på skolan eller omsorgen, eller vad det nu är, då backar 
man ju lite, så känner jag det, att man vill nog gärna lyfta fram frå-
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gorna i kommunstyrelsen, men det ska hållas på en lagom nivå […] 
börjar det bli för dyrt eller omständligt då tycker man det börjar bli 
jobbigt, och det är ju det jag tycker jag ser en fara i just nu […] vi är 
inne i en brytningsperiod, nu måste man nästan börja bestämma sig 
om man verkligen ska gå i linjen, det här att det får både kosta och 
[man] måste lägga ner kraft på det, förändra hela organisationen, 
eller så går man bara bakåt och går tillbaka till det gamla vanliga 
ungefär 
 

D Det är ju det som är så intressant, att dom ekonomiska systemen all-
tid styr åt ett annat håll, eller mot, alltså inte till hållbart samhälle, 
utan mot ett, bort från ett… 
 

C Ofta i alla fall 
 

D …fast, ja, nämn några som styr åt rätt håll  
 
C Ja energi är väl… 

 
D Ja fast nu så blir dom här, utsläppshandeln kommer med utsläppen i 

alla fall, så jag menar det, energipolitiken är ju väldigt splittrad 
minst sagt 
 

F Fast i ord så finns det ju mer och mer, tycker jag, när det gäller till-
växt, det ska vara (D: hållbar tillväxt)hållbart såklart, ungefär som 
att underförstått, genom att vi tänker tanken så löser det sig 
 

D Jag är inte säker på att alla tycker att hållbart är samma sak när 
man använder det 
 

F Självklart inte 
 

D Det finns ganska mycket olika tolkningar 
 

De nationella politiska målsättningarna och inriktningarna ska kommuniceras i 
kommunerna och hur de ursprungliga målsättningar omsätts i praktiken är ingen 
linjär process. I praktiken finns det premisser och villkor som leder till att de 
ursprungliga idéerna inte omsätts i sin helhet. Kommuntjänstemännen belyser 
hur retoriken kring den gröna tillväxten är närvarande när diskussioner kring 
hållbar utveckling förs i kommunerna. I diskussionen belyser A även hur det 
uppstår konflikter mellan olika sektorsintressen. Skola och omsorg upplevs som 
prioriterade sektorer i förhållande till miljöfrågor. Att just skola och omsorg 
lyfts fram som exempel kan ha att göra med att de områdena var en viktig del i 
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den politiska diskussionen 2004. Fokus på skola och omsorg kan också tolkas 
som områden där opinionen är stark och därmed påverkar kommunikationen och 
vilka prioriteringar som görs inom det politiska systemet. 
      Vad som i praktiken är hållbart är en fråga som kan tolkas olika beroende på 
vilket system som kommunicerar kring frågan. I ett ekonomiskt system är det 
inte hållbart att agera miljöanpassat så länge det inte ger ekonomisk vinst, dvs. 
det betalar sig inte att agera miljömässigt hållbart i förhållande till att agera ut-
ifrån de regler som råder i stort i systemet och omvärlden. Det ekomodernistiska 
synsättet får i praktiken inte genomslag i kommunikationen kring vad som krävs 
för ett hållbart samhälle. Miljöinsatser får stryka på foten när det uppstår kon-
flikter med andra samhällsmål, som kan förmodas ha ett bredare folkligt stöd. 
Det politiska systemet agerar i detta fall utifrån sin kod makt/inte makt. Att driva 
miljöfrågor skapar inga politiska poäng, opinionen för att driva långtgående för-
ändringar är svag och därmed uppstår inga incitament för vidare kommunikation 
om förändringar i hållbar riktning utifrån det politiska systemets kommunika-
tionslogik. Utan folkligt stöd inga röster, utan röster ingen politisk makt. 
 

6.5.1 Miljökvalitetsmålen och ekologisk modernisering 
 
I sin andra miljömålsproposition skriver regeringen att förslagen ska leda till ”en 
betydande ekologisk modernisering” (Prop. 2000/01:130:1). När det gäller dis-
kursen kring en ekologisk modernisering framhålls att många miljöproblem kan 
lösas med bättre teknik och med stöd av det vetenskapliga och ekonomiska sy-
stemen. I idéerna kring den ekologiska moderniseringen innefattas tankegången 
att arbetet för en ”grön tillväxt” eliminerar en eventuell konflikt mellan exem-
pelvis hållbarhet och ekonomisk utveckling. Arbetet för ett hållbart samhälle 
präglas av en ”win-win”-situation, dvs. alla kan tjäna på att handla/agera 
”grönt”. Detta kan ske dels genom att erbjuda konsumenter ekologiska produk-
ter som kan öka försäljningen och dels genom att genomföra energieffektivise-
ringar och minska utsläpp som blir kostsamma att åtgärda (Hajer 1996). 
      I fokusgruppsintervjuerna diskuterades hur det i företagsvärlden, som kan 
ses som en del av det ekonomiska systemet (då de agerar efter koden betal-
ning/inte betalning), under senare tid har uppmärksammat fördelar med att agera 
”grönt”.  Tjänsteman på en central myndighet ger uttryck för denna förändring 
(Fg 1:1): 
 
B Men det är ju det här tänkandet när, då man tar fram ett varumärke 

eller en certifiering så säger man att, alltså det finns en fördel för fö-
retaget (A: jo så är det ju)och det tror jag man måste ha, det måste 
man ha funderat på innan, så att de känner att det här är ju verkli-
gen värt något för dem […] om dom nu är miljöcertifierade, på nå-
got sätt har det betydelse, och sådana frågor tror jag kommer att ha 
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mer och mer betydelse framöver, det kommer att framstå som väldigt 
mycket goodwill i marknadsföringen 
 

A Jo, det är ju därför dom vill,[…] men man får ju vara beredd på att 
alla faktiska åtgärder dom händer ju liksom ute i samhället och på 
något sätt måste ju uppmärksammas och få credit för det liksom, för 
att det liksom ska hända något 

 
Det blir, enligt tjänstemännen, viktigt att företagen verkligen ser att certifiering 
och miljöinriktat handlande betalar sig genom ”goodwill i marknadsföringen”, 
dvs. man får ”credit” för det man gör. Om det inte blir så att företagen vinner 
något på sitt förändrade handlande så förmodar A att det inte kommer att hända 
så särskilt mycket i praktiken.  
      Det kan skapa vinster att beskriva handlanden och aktiviteter som ”gröna” 
och bl.a. Harré et al. (1999) har konstaterat att det har blivit ett sätt att legitimera 
verksamhet som av olika orsaker borde uppfattas som miljöstörande. Reklam 
och uppmärksamhet kring ”miljöbilar” kan tjäna som exempel på detta. Oavsett 
om miljöbilar med alternativa bränslen är ”renare” än de äldre modellerna som 
är bensindrivna släpper de ändå ut miljöstörande ämnen om än i mindre omfatt-
ning. Miljöinriktat handlande måste vara vinstgivande på ett eller annat sätt för 
att skapa resonans i det ekonomiska systemet: ”Tesen om pengar som kod för 
ekonomin indikerar ett generellt svar på frågan om det ekonomiska systemets 
förutsättningar att aktivt kunna bidra till att lösa miljöproblemen. Svaret är ja – 
om, och endast om, man därigenom kan generera mera pengar (inkl att uppnå 
minskade kostnader)” (Jönhill 1996:459). Ekologisk modernisering innefattar 
begrepp och argumentation som till lika stor del hör hemma i det ekonomiska 
systemet som i det politiska, juridiska eller vetenskapliga och skapar därmed 
goda grunder för kommunikation i olika system. 
       Det har dock visat sig att arbetet för en ekologisk modernisering, om vi för-
utsätter att en sådan strategi är aktuell i miljöpolitiken idag, ingalunda upphäver 
intressekonflikter. Att en omställning till mer ekologiskt inriktade lösningar 
även inbegriper omfattande förändringar inom infrastrukturen, och därmed det 
politiska systemet, är inte lika framträdande i diskursen. Ett exempel är trans-
portsektorn vars möjligheter att reducera utsläppsnivåerna av koldioxid bygger 
på ett väl utbyggt nät av stationer för att tanka exempelvis biogas. Ämnet disku-
terades av landshövdingarna (Fg 1:4): 
 
D  När det gäller det konkreta jobbet […] vi diskuterar nu […] koldiox-

idutsläppen och utsläppen från biltrafiken exempelvis, så ett sätt är 
ju så att säga att man använder alternativa bränslen, att man an-
vänder biogas. Men då måste det ju finnas biogasanläggningar, bi-
larna finns faktiskt men det är ju bara det att det är ju inga som kö-
per en bil om det inte finns tankställen. […] Och då måste det ju fin-
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nas något som jag tror är viktigt och det är kompetenta beställare 
ute som är miljömedvetna. […] Vi för då diskussioner med Region 
Skåne, oss själva och med flera kommuner om att vi då i våra egna 
bilparker skaffar oss biogasdrivna bilar. Region Skåne har, tror jag, 
230 leasingbilar själva, och på det sättet så finns det tillräckligt stor 
efterfrågan för att få tillräckligt mycket tankställen, som gör det möj-
ligt för medvetna privatpersoner att köpa. 

 
Här ger landshövdingen ett exempel på hur det är svårt att introducera en ny 
teknik när det saknas möjligheter för att använda den i dagligt bruk på grund av 
bristande infrastruktur. Genom att styra efterfrågan där rådighet finns, exempel-
vis kommuner via upphandling av biogasdrivna leasingbilar kan signaler ges till 
politiker och näringsliv att det behövs fler stationer för drivmedel. Kommunika-
tion och information har lett till en bild av biogasens företräden gentemot bensin 
som drivmedel i syfte att uppnå miljömål, däremot har inte denna medveten-
het/kunskap omsatts i handling. Sett till implementeringsteorins kriterier för vad 
som krävs för att beslut ska kunna operationaliseras, att aktörer förstår beslutet 
och kan genomföra de åtgärder som behövs för att beslutet ska verkställas, så 
har möjligheterna att agera på ett sätt att miljökvalitetsmålen uppnås starkt be-
gränsats. Här är det måhända inte kommunikationsbarriärer i direkt mening vi 
kan tala om utan snarare barriärer i samhället som försvårar kommunicerad in-
formation och kunskap att omsättas i praktik. Information kan i dessa fall inte 
göra någon skillnad. Detta kan anknytas till vad som skrevs i den första kommu-
nikationsstrategin: 
 

För att information ska vara trovärdig är det också viktigt att samhällets aktörer 
visar prov på helhetssyn. Att se till att det finns kollektivtrafik när bion slutar och 
andra tidpunkter när många ungdomar ska hem är ett mycket effektivare sätt att få 
ungdomar att resa kollektivt än aldrig så välgjorda reklam- och informationskam-
panjer (Naturvårdsverket 1999:27). 

 

6.6 Bristande kännedom om miljömålen och miljömålen som ”allas 
ansvar” 

 
I sin första miljömålsproposition betonar regeringen att ”individens delaktighet 
och ansvar är en viktig förutsättning” i utvecklingsarbetet mot en hållbar ut-
veckling (Prop 1997/98:145:29). Detta kan sättas i relation till tankarna om go-
vernancemodellen och decentraliseringens fördelar som jag tidigare beskrivit, 
där medborgarnas möjligheter till självbestämmande ökar i och med en decent-
raliserad politik. Kopplat till denna decentralisering och integration kan vi även 
notera att miljömålsarbetet av regeringen beskrivs som ett effektivt sätt ”att sty-
ra ett brett upplagt miljöarbete med deltagare inom alla samhällsområden” 
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(Prop 1997/98:145:38). Den statliga offentliga utredning som föregick den andra 
miljömålspropositionen förstärkte budskapet om behovet av ”allas” delaktighet 
vilket återspeglas i namnet ”Miljömålen – allas vårt ansvar” (SOU 2000:52). 
Miljömålen ska alltså kommuniceras och skapa motivation hos ”alla” i samhället 
på ett målrationellt sätt enligt logiken att känner vi till målen vill vi uppfylla 
dem (jfr Rombach 1991). De organisationer som tillsatts att implementera mil-
jömålen, den samlade miljömålsadministrationen, har dock utifrån skrivningen i 
propositionen ett formellt ansvar till skillnad från ”Individen”. 
      I den andra miljömålspropositionen förtydligas miljömålsarbetet med avse-
ende på målstruktur och ansvarsfördelning. I propositionens kapitel 4 ”Det nya 
miljöarbetet” beskriver regeringen hur ”Det frivilliga miljöarbetet” ska ske i 
praktiken: 

 
För att klara av dagens stora miljöproblem inom en generation krävs medverkan 
av alla som verkar i samhället, inom alla samhällsområden och på alla nivåer. […] 
Miljöarbetet bör integreras i alla verksamheter och var och en måste ta sin del av 
ansvaret. Det gäller såväl myndigheter och kommuner som företag, organisationer 
och enskilda (Prop 2000/01:130:17). 

 
Här ger regeringen sin bild av det delade ansvar som åligger alla i samhället. Det 
tycks dock som att instruktionerna är något ambivalenta; medverkan krävs men 
miljöfrågan måste inte utan bör integreras i alla verksamheter, fast var och en 
måste ta sin del av ansvaret. Genom att alla tar sitt ansvar och medverkar kom-
mer hänsynstagande till miljöfrågor och hållbar utveckling (per automatik, kan 
man fråga sig?) att bli en aspekt som det tas hänsyn till i alla beslut i samhället, 
skriver regeringen. Regeringen ger exempel på vilka former av miljöinriktat ar-
bete som kan ”utvecklas och fördjupas”, bl.a. miljöledningssystem, miljömärk-
ning och utveckling av miljöteknik. Bland kommentarerna från remissinstanser-
na kan noteras att Riksrevisionsverket påpekar att ”införandet av miljölednings-
system inte nödvändigtvis behöver innebära att företagen kommer att agera mer 
miljöanpassat än tidigare”, men tilläger att systemet visar på en strukturering av 
miljöarbetet i organisationen (Prop 2000/01:130:17). Resonemanget får ett visst 
stöd av Pellizzoni (2004) som påtalar att standarer för miljöledningssystem ten-
derar att följas om de är legalt bindande eller tydligt kopplade till noggrann revi-
sion, om inte är det osäkert om de kommer att leda till miljöförbättringar. 
      Det är dock inte bara de ekologiska perspektiven och behoven som ska styra 
utan ett hållbart samhälle kräver en adekvat ekonomisk och social utveckling. 
Detta medför enligt regeringen att hantering av miljö- och resursfrågorna måste 
ske i samklang med övrig samhällsutveckling och ”på ett naturligt sätt integre-
ras” i det långsiktiga arbetet med en social och ekonomisk utveckling (Prop. 
2000/01:130:18). Man kan här ana en ambivalent hållning. Å ena sidan ska mil-
jöfrågor integreras i alla beslut men å andra sidan kan inte ekologiska hänsyn få 
hindra den sociala och ekonomiska samhällsutvecklingen. Den gemensamma 
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målbilden, menar regeringen, ska ange riktningen. Frivilliga överenskommelser 
och dialog ska komplettera statliga åtgärder som lagstiftning och ekonomiska 
styrmedel. Hur denna dialog ska organiseras och komma till stånd beskrivs inte, 
men den förväntas skapa en ”samsyn om utvecklingen och om de strategier som 
driver arbetet i riktning mot målen” (Prop. 2000/01:130:19). Den kommunikati-
va inriktningen med en dialog som förväntas skapa samsyn kan på goda grunder 
tolkas som ett uttryck för en tilltro till en deliberativ praktik. Om kommunika-
tionen genomförs i praktiken kan den skapa en grund för medborgare och andra 
aktörers möjlighet att få del i kommunikationen och därigenom skapas ägarskap 
beslutsprocessen (jfr Lachapelle och McCool 2005). 
      Dialogen med medborgarna kan dock te sig problematisk om man har sin 
utgångspunkt på central nivå. En tjänsteman på en central myndighet reflekterar 
över ”avståndet” mellan tjänstemän på centrala myndigheter och aktörer som 
ska genomföra målen i praktiken (Fg 1:3): 
 
D […] jag [var]ute, i, på ett möte i Jönköpings län för nån månad sen 

och då pratade vi om kommunikation framförallt med dom som ska 
genomföra miljömålen, där vi som sammanställer vad som är gjort 
sitter väldigt långt från där egentligen det här arbetet ska genomfö-
ras. Och då träffade vi […] med på mötet var kommunerna och då 
var ju det gräsrötter i vårt perspektiv, medan dom själva pratade om 
hur ska dom nå ut med miljömålsarbetet till medborgarna, och då 
inser man ju att vi är otroligt långt från dem som verkligen ska 
genomföra arbetet […] men det är ju på nåt sätt det motsatta, det är 
genomförandet, och nu är detta uppföljningen, men det gäller ju att 
det är koppling tillbaka sen också 

 
Tjänstemannen beskriver sin upplevelse av att det är långt mellan ansvariga mil-
jömålsmyndigheter och kommunerna och dess medborgare. Här ser vi ett exem-
pel på hur observationspositionen spelar in. Tjänstemannen tar hjälp av en meta-
forisk beskrivning för att åskådliggöra avståndet, de som ska nås är ”gräsrötter-
na”. Vad som är gräsrötter kan skilja sig utifrån vilken observatörsposition man 
har. Kommunerna är i en central myndighets perspektiv gräsrötter, medan man 
(enligt tjänstemannen) i kommunerna ser medborgarna som gräsrötter som ska 
genomföra miljömålsarbetet. När miljömålsarbetet ska kommuniceras beskriver 
tjänstemannen processen som något som ska genomföras mellan aktörer som 
befinner sig långt från varandra. Det är alltså en lång väg information ska kom-
municeras för att åtgärder för att nå miljömålen ska genomföras, och sedan ska 
resultaten återrapporters hela vägen tillbaka till de centrala myndigheterna. Frå-
gan om huruvida det ingår i de centrala myndigheternas uppdrag att kommuni-
cera med lokala aktörer kommenteras också av en annan tjänsteman i samma 
grupp. Tjänstemannen påpekar att det inte utgått några instruktioner om att de 
centrala myndigheterna ska upprätthålla en kommunikation med ”gräsrötterna”, 
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en sådan kommunikationssituation uppfattas som omöjlig. En tjänsteman på en 
central myndighet funderar över vari barriärerna kan bestå (Fg 1:5): 
 
A […] Även om man siktar in sig på speciella målgrupper, så, ja vilka 

nu de kan vara, näringslivets miljöchefer, så är det väl klart att även 
om man gör det så, så har ju dom […] sån stor sjö att ösa informa-
tion ur, så att hur, hur ska vi få ut det här nya och hur ska vi få ut 
någon form av dialog i det, för bara det att se att det finns miljömål 
[…] som gör, ja det är lite annan struktur i hela miljöarbetet också 
mot vad det har varit det, det verkar inte särskilt lätt att, även till så-
dana personer då som borde egentligen ha användning för det i sitt 
dagliga arbete. 

 
Tjänstemannen pekar på en problematik som kan skapa barriärer, inte grundade i 
för lite kommunikation utan snarare för mycket kommunikation. Det finns som 
tjänstemannen uttrycker det en ”sjö att ösa information ur”. 
      Kännedom om målen som ska implementeras när det gäller målstyrnings- 
och implementeringsteori är grundläggande för att beslut och program ska kunna 
omsättas i praktiken. Både de som beslutat om målen och de som ska genomföra 
dem bör också känna ägarskap, dvs. ”att det rör sig om deras mål” (Vedung 
1998:45) Det tycks dock som att det uppstår problem i detta avseende när det 
gäller miljömålsarbetet. Implementeringsteorin behandlar traditionellt sett rela-
tionen mellan beslutsfattare och byråkrater (Lundquist 1987). Jag anser att de 
grundförutsättningar som innefattas av implementeringsteorin kan gälla även 
andra aktörer när det gäller miljömålsarbetet, då det i propositionerna anges att 
det inte bara är miljöadministrationen som är ansvariga för att de nationella mil-
jökvalitetsmålen uppnås. För att beslut ska genomföras krävs att de som ska om-
sätta beslut i handling förstår, kan och vill omsätta besluten (Lundquist 1987). 
      När det gäller allmänheten målas en bild upp som beskriver brister i känne-
domen om miljömålen. Tjänstemän på centrala myndigheter ger sin bild av situ-
ationen (Fg 2:3): 
 
A […] Om man ska se det större, i lite större, rent ut mot folk i all-

mänhet så tror jag inte, miljömålen är ganska lite kända, om jag ska 
vara ärlig, det tror jag. Och vi gör väl inte så mycket rent publika 
saker […] målet som sådant tror jag […] är ganska lite känt 
 

B Vi […] funderade väl väldigt mycket om kommunikationen kring ytt-
re miljö när det var ett nytt uppdrag, det var inte heller så tydligt 
vilka vi skulle kommunicera med eller hur mycket vi skulle göra. […] 
så jag tror väl att man skruvat ner förväntningarna och ambitioner-
na för att kommunicera till exempel med allmänheten 
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Tjänstemännen delger här sin uppfattning om allmänhetens kännedom om mil-
jömålen, vilken han uppfattar som bristfällig . Farhågan att de svenska miljökva-
litetsmålen inte är särskilt kända hos allmänheten får visst stöd i en undersök-
ning från 2007 som visar att endast tre av tio svenskar har kännedom om miljö-
kvalitetsmålen (Kataria och Lampi 2008). Till att börja med fanns ambitioner att 
skapa en kommunikation till allmänheten, menar tjänstemännen, men instruktio-
nerna kring denna kommunikation har tett sig otydlig och har därmed inte satts i 
fokus. Senare i samma diskussion säger en tjänsteman att ”det är ingen heller 
som lyft det som ett problem att vi inte har nått ut bredare”. Det kan tyda på att 
på central nivå har det inte uppfattats några signaler om att utebliven kommuni-
kation med allmänheten är något större problem. En länsstyrelsetjänsteman ger 
här sin bild av hur väl kända miljömålen är bland allmänheten (Fg 1:6): 
 
A […] Vi inser ju att folk inte har kunskap kanske […] för att idag, om 

jag säger att jag jobbar med miljömål ute på stan så sådär, så tror 
dom att jag är nån domare eller advokat eller nåt sånt där, inte att 
jag jobbar med miljöfrågor. Så att jag tror att vi fortfarande har en 
del att göra när det gäller information 

 
Även länsstyrelsetjänstemannen ger uttryck för att kunskapen om miljömålen 
inte är särskilt spridd i samhället. Tjänstemannens erfarenhet är att människor 
förknippar miljömål med miljörätt snarare än miljöpolitik. I en utvärdering av 
hur arbetet med miljömålen fortskrider i kommunerna påvisas att det i de stude-
rade kommunerna råder en samstämmighet kring att kommuninvånarna generellt 
sett inte är medvetna om att de nationella miljömålen finns. När kommunerna 
arrangerar ”utåtriktade miljömålsrelaterade aktiviteter” är det inte med miljö-
målen i fokus. I rapporten konstateras att kommunerna ”tycks anse att miljömå-
len är svåra att kommunicera” vilket gör att utåtriktad verksamhet i allmänhet 
inte innefattar miljömålen specifikt. Aktiviteterna ses dock som ett led i miljö-
målsarbetet (Bretzer et al. 2006:35). Ovanstående kan jämföras med regeringens 
uttryck i propositionen för vikten av att involvera medborgarna i miljömålspro-
cessen. Jag tolkar det som att i kommunikationsprocessen inom miljömålsadmi-
nistrationen har det uppstått ett förskjutande av kommunikation till en obestämd 
plats, dvs. att kommunikationen kring miljömålen riktad till medborgarna blivit 
något av en icke-fråga. Som tjänstemannen påpekar har förväntningar och ambi-
tioner skruvats ned, möjligen förväntas kommunikationen med medborgarna 
vara kommunernas uppgift.  
      En barriär som tjänstemannen ger uttryck för är relaterad till hur en dialog 
ska upprättas med berörda aktörer. En tjänsteman på miljömålskansliet säger (Fg 
1:5): 
 
B […] att åstadkomma en dialog då, inte bara enkelriktad information, 

där, där krävs det ju ganska mycket resurser igen, och då behöver 
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man väl, jag menar ska man för ut det här bland skolbarn, eller 
ungdomar eller så, så har ju inte vi någon möjlighet härifrån att föra 
den dialogen med varenda skolunge (skrattar till) utan då måste vi 
[…] kan vi göra någonting så ska vi väl i så fall stimulera att andra 
för den dialogen, och det gäller väl samma sak med näringslivet, att 
vi kan liksom inte föra en dialog med varenda företagare. 

 
Tjänstemannen ger uttryck för myndigheternas begränsning vad det gäller att 
föra en dialog kring miljömålsarbetet med exempelvis barn och ungdomar. Det 
är en praktisk omöjlighet att nå alla med en personlig kommunikation och vad 
som är möjligt är att skapa förutsättningar för en dialog som andra för. I den 
andra kommunikationsstrategin nämns ”vidareförmedlare” som en grupp som 
kan föra en dialog och etablera en mer personlig kommunikation. I fallet med 
barn och ungdomar kan en vidareförmedlare vara lärare och på ett företag kan 
det handla om exempelvis miljösamordnaren. I en fokusgruppsintervju med 
tjänstemän på centrala myndigheter gavs exempel på vilka verksamheter som 
kommit igång med miljöarbete, som man uttrycker det mer konkret (Fg 1:1):  
 
B Jag vet dom som sköter renhållningen och så i Karlskrona kommun, 

Affärsverken, dom har ju tagit fram en sån här certifiering då, om 
det är ISO, de har alltså ett miljöledningssystem som fungerar jätte-
bra, så dom var hos oss och föreläste om det. För att det hade ju 
skapat effektivitet i deras verksamhet, och dom var väldigt stolta 
över det, så dom hade liksom mycket mer konkreta grejer att tala om 
för oss. Medan vi satt med liksom hela det här, ja klustret av olika 
nivåer och ansvar och allt vad det nu var. […] Jag kan tänka mig att 
i kommunerna, om man, man lyckas ta tag i de här frågorna som är 
konkreta, och där man ser effektivitet och vinster med det, så kan det 
nog bli väldigt bra 

 
Arbete i praktiken eller vardaglig verksamhet i företag beskrivs av tjänsteman-
nen som konkret till skillnad från det arbete som bedrivs inom miljömålsadmi-
nistrationen. Här ges exempel på verksamhet i kommunala bolag som fungerar 
bra, initierat av arbetet med ett miljöledningssystem. Arbetet är inte en direkt 
följd av miljömålen, men är målstyrt och leder till effektivitet och därmed vins-
ter i verksamheten. Tjänstemannen ger uttryck för hur komplexiteten i myndig-
hetssfärer känns komplicerad med olika nivåer till skillnad från en organisation 
där man har mer rådighet över verksamheten. Jag tolkar det som att tjänsteman-
nen uppfattar miljömålsadministrationens abstrakta förvaltningsarbete som svå-
rare att tydliggöra och kommunicera än åtgärder som görs i ett företag. Tjänste-
mannen ger uttryck för att man genom att vara mer konkret i kommunikationen 
och exempelvis visa på effekter skulle kunna vinna mycket när det gäller att 
marknadsföra miljömålen och tydliggöra vad som krävs för att uppnå dem. Just 
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att ge exempel på samband var något som tjänstemännen beskrev som fruktbart i 
kommunikationen med företag. En länsstyrelsetjänsteman säger (Fg 1:6): 

 
B […] dom här strategierna är ju tänkta att koppla, dom gör ju det, 

kopplar ihop då miljömålen med verkligheten i dom aktuella när-
ingsgrenarna […] och under varje sånt här huvudstrategiområde så 
har vi ju delstrategier, som alltså handlar om exempel på olika åt-
gärder och handlingsvägar att jobba med […] när det gäller energi-
produktion till exempel så ser man ju vilka typer av energiframställ-
ningar som vi vill se […] avvecklas   

 
I utdraget beskriver tjänstemannen de strategier som beskrivs i miljömålsdoku-
mentationen. Strategierna ger exempel på åtgärder och hur miljömålsarbetet kan 
se ut i praktiken för olika verksamheter. På detta sätt kan strategierna ses som en 
kommunikation kring åtgärder vilket förtydligar vad som krävs för att de natio-
nella miljökvalitetsmålen ska uppnås för grupper utanför miljömålsadministra-
tionen. 
      En tjänsteman på en central myndighet påtalar problematiken med en bris-
tande kännedom om de nationella miljökvalitetsmålen som råder till och med 
hos personer med ansvar för miljöfrågor i företag (Fg 1:1): 
 
D […] en del av den kommunikationen vi vill göra om Giftfri miljö kan 

vi göra när det är speciella målgrupper vi känner till, om det är fö-
retag det och det, men när det gäller småföretag, de är ju så många 
och heterogena, så det finns aldrig resurser att göra information rik-
tad till dem, och då förutsätter det att det finns ett, något bredare 
spår på miljömål, att företag känner till det, att finns miljömål i Sve-
rige, att det finns ett arbete, att till exempel kommunerna driver det. 
Vi är inte riktigt framme riktigt än […] ja vi intervjuade ju miljöche-
fer i verkstadsindustri, och dom, det var ju inte alla som kände till, 
jag kan inte siffrorna i huvudet nu, men alltså det var förvånansvärt 
många som inte kände till att det fanns ett miljömålsarbete i Sverige. 
Så att det påverkar ju inte dem som vi vill påverka än och vi skulle 
vilja komma dit att det var lite mer kraftfull satsning då från kom-
muner, en medveten satsning på information, då skulle vi, det vara 
effektivt för oss att gå in också 

 
Tjänstemannen refererar till en studie som genomfördes i januari 2003 av Kemi-
kalieinspektionen där man intervjuade miljöchefer på industriföretag om deras 
kännedom om miljömålet Giftfri miljö. Resultatet var tämligen nedslående. Av 
300 tillfrågade miljöchefer (eller motsvarande) inom verkstadsindustrin var det 
ca 30 % som uppgav att de hade fått kännedom om miljökvalitetsmålen eller 
målet Giftfri miljö. Av dem som hade någon kunskap fanns ett brett spektrum, 
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från dem som ansåg sig vara väl insatta till dem som hade ytligare kännedom. 
Det är uppenbart att de insatser som hittills gjort för att sprida kännedom om 
målet inte varit tillräckliga om inte ens tillsatta miljöchefer och personal med 
särskilt miljöansvar känner till miljömålen och vad de innefattar. Undersökning-
en visar att det kommer att bli svårt att nå målet om de som huvudsakligen ska 
bidra till måluppfyllelsen inte känner till det, vilket i sin tur tyder på att målstyr-
nings- och implementeringsprocessen inte fungerat. I många företag görs insat-
ser som leder till att miljömålen uppnås, men det är inte miljömålen i sig ”som 
är utgångspunkten, utan det är andra miljöincitament, men de råkar uppfylla 
målen” (Fg 1:1). 
     En länsstyrelsetjänsteman reflekterar över hur arbete med miljöfrågor ska få 
legitimitet vid genomförandet (Fg 1:6): 
 
C […] erfarenheten där var ju att det är oerhört viktigt att ha aktörer-

na med, […] primärt kommunerna och landstinget, men även när-
ingslivet, och en annan viktig erfarenhet var ju att det är tämligen 
värdelöst att skriva, som centrala myndigheter fortfarande lever i, i 
en sån tro att det är bra att länsstyrelser sitter och gör några åt-
gärdslistor därför att det retar ju bara upp folk 

 
Tjänstemannens erfarenhet är att det för att skapa legitimitet vid genomförandet 
är viktigt att de som ska genomföra åtgärder fått vara med och formulera exem-
pelvis åtgärdslistor. Vidare ger tjänstemannen uttryck för att det på centrala 
myndigheter lever en kvar en gammalmodig bild av hur länsstyrelsen ska arbeta, 
utifrån ett top-down perspektiv. Erfarenheten säger att folk snarast blir uppreta-
de av att någon dikterar vad som ska göras. Tjänstemannens beskrivning är till 
fördel för en deliberativ ansats där aktörer får möjlighet till ägarskap av proces-
ser (jfr Lachapelle och McCool 2005). Samma länsstyrelsetjänsteman ger senare 
i diskussionen en bild av arbetsgrupper och aktörssamverkan som en viktig 
grund för kommunikationen kring miljömålen men påpekar också att ”även om 
de inte är så aktiva i grupperna så är dom ju en viktig länk mellan oss och, ja, 
världen utanför”.  
      Kommunikation av vad hållbar utveckling och miljömål innefattar och vilka 
fler insatser som krävs för att målen ska uppnås diskuterades i flera grupper. 
Problematiken kring kommunikation med en allmänhet påtalades av en kom-
muntjänsteman (Fg 1:2): 
 
A Fast någonstans går ju kommunikationen inte riktigt fram tycker jag, 

och det finns inte riktigt […] det gör den inte ens hos kommunmed-
borgarna, det är ju så alltså, det känns ju ändå som [vi har] tuggat 
det här ganska länge och vi når ju inte riktigt framgång varenda 
gång, det blir vissa projekt, vissa delar, man slår sig för bröstet för 

 186



vissa saker, och vissa saker gör vi ju bra, det är ju så, men vi har 
inte vänt på skutan på nåt sätt 

 
Trots att miljöproblematiken har varit på tapeten tämligen lång tid uppfattar 
tjänstemannen processen som trög. Istället för att driva miljöarbetet sammanhål-
let sker det snarare i form av projekt, visserligen med framgång ibland, men det 
har inte gett några genomgripande förändringar i samhället. En barriär för att 
skapa ett samhälle som är långsiktigt hållbart beskrivs här som att kommunika-
tionen inte når ut och skapar förändrade handlingar, utom då i vissa avdelade 
projekt. Kommuntjänstemannen ger uttryck för ett behov att ”vända skutan”, 
vilket jag tolkar som att han anser att samhället behöver en mer övergripande 
förändring, snarare än de miljöprojekt som visserligen kan betraktas som lycka-
de i sig, men som inte förändrar någonting i stort mot en hållbar utveckling. 
Tjänstemännen på miljömålsrådets kansli diskuterar frågan om hållbar utveck-
ling i förhållande till att agera för en bättre miljö (Fg 1:5): 
 
A […] väldigt många människor i alla fall har kommit över det här 

stadiet av att, liksom vara totalt okunnig om miljöproblemen och att 
de existerar, utan nu är man, nu är det mer av vardagen så att säga 
[…] ”ja det finns miljöproblem, därför så sorterar jag mina sopor”, 
och så där, det blir lite mer av självklarheter […] Likväl så är det 
väl uppenbart, att komma lite djupare med miljö… insikterna om vad 
som faktiskt behöver göras, och ja att men ser vad jag kan göra i 
mitt arbete och i min vardag så är det annat än det här enkla att gå 
iväg med veckans hög av tidningar (skrattar) det verkar väldigt svårt 
tycker jag, att komma någonting längre, djupare […], det är väl det, 
det är väl där miljömålen hör hemma, att man liksom för att nå ut 
med miljömål och […] vad det betyder[…] det är mycket mer krä-
vande på något vis […] 

  
Att nå ut till näringsliv och allmänhet med information om vad miljömålsarbetet 
kräver i form av förändrat leverne upplevs som problematiskt. En aspekt av svå-
righeterna att nå ut med vad som krävs för en förändring är det långa tidsper-
spektivet, vilket en kommuntjänsteman kommenterar på detta sätt (Fg 1:2): 
 
A Det har inte hållt på så länge heller, jag tror det finns en otrolig 

svårighet för folk och förstå problem när de är så pass långsiktiga 
som de ändå är. Nånstans så är det här som händer idag och imor-
gon, den här veckan, möjligtvis det här året som gör att man ändrar 
sig, alltså även om det kan få katastrofala följder, men liksom det är 
så långt fram så har man inte riktigt, man tar åt sig tankemässigt 
[…] men det förändrar ingenting egentligen 

 

 187



Tidsaspekten när det gäller miljöfrågan ter sig problematisk. Det blir svårt att 
skapa resonans när det inte är tydligt vilka konsekvenser vårt handlade i samhäl-
let får i miljön förrän efter en lång tid. Vi har därmed en pedagogisk fråga om 
hur man kan kommunicera så att det blir tydligt vad de långsiktiga konsekven-
serna blir om vi lever ohållbart. Här skulle scenarier och visualisering i olika 
former kunna vara en metod då de kan ge en föraning av hur framtidens miljö-
tillstånd ser ut beroende på hur vi lever idag. Men som med all kommunikation, 
man kan aldrig förutse hur informationen förstås och om den leder till fortsatt 
kommunikation eller förändrat tänkande i olika meningsskapande system. 
      Sett till de teoretiska utgångspunkterna när det gäller målstyrning och im-
plementeringsteori saknas viktiga delar i miljömålsarbetet då aktörer som inte är 
direkt involverade i miljömålsadministrationen saknar kännedom om målen och 
därmed följaktligen inte har möjlighet att vare sig förstå eller vilja genomföra 
dem (Lundquist 1987). Det tycks föreligga en stor utmaning i att skapa känne-
dom om de nationella miljökvalitetsmålen hos aktörer utanför miljömålsadmi-
nistrationen. Som jag beskrivit tidigare kan sociala system inte betraktas som 
adaptiva, de kan inte anpassa sig av sig själva till en förändrad omvärld. En för-
utsättning för autopioesis är alltså en kognitiv öppenhet, dvs. att systemen har en 
förmåga att ”ta upp” signaler, eller irritationer från omvärlden och bearbeta dem 
inom det slutna operativa systemet (Seidl och Becker 2006, Seidl 2005, Jönhill 
1997, Luhmann 1995). Detta gäller således även organisationer, såväl som psy-
kiska system, om vi definierar dem som autopoietiska system. Som det visat sig 
i detta kapitel sker inte en anpassning till nya målsättningar och nya förhållan-
den för den politiska förvaltningen generellt helt friktionsfritt. Det tycks därmed 
som att idéerna om autopoietiska system har bäring i denna studie. Kommunika-
tion sker kring de nationella miljökvalitetsmålen från det miljöpolitiska systemet 
men det är ingen linjär vidareförmedling av information utan snarare en process 
där informationen måste bearbetas inom myndigheter och organisationer med 
egna beslutsordningar.  
      Regeringens instruktioner om att miljömålen är allas ansvar skapar en osä-
kerhet i miljömålsadministrationen. Dels kan det handla om hur kommunikatio-
nen ska gå till och vad den ska innehålla men även om vilka som egentligen är 
målgrupper för miljömålsadministrationen. Allas ansvar blir svårt att fördela och 
kommunicera om det inte finns kännedomen om målen, men det visar sig vara 
en svår uppgift för tjänstemännen inom miljömålsadministrationen att kommu-
nicera med aktörer som inte är direkt involverade i den administrativa struktu-
ren.  
 

6.7 Kommunikation av miljömålsarbetet och massmedierna 
 
En väg för kommunikation av miljömålsarbetet är via massmedier. Studier har 
visat att i genomsnitt ägnar vi svenskar sex timmar varje dygn åt tidningar, tv 
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och radio. När det gäller de flesta av oss utgör dessa medier den huvudsakliga 
informationskanalen (Kraft och Strandberg 2007). Luhmann menar att vadhelst 
vi vet om samhället, eller till och med om världen vi lever i, får vi vetskap om 
via massmedia. Det gäller inte bara information om samhället och vår historia 
utan likaväl naturen. Å andra sidan har vi numera så mycket kunskap om mass-
medierna att vi inte helt kan lita på det som sägs och skrivs (Luhmann 2000:1). 
Massmedier har en viktig funktion när det gäller spridning av information i 
samhället. Forskning informerar om miljöproblem som via olika kanaler når 
statliga institutioner, rättsliga instanser osv. I miljömålsarbetets första kommu-
nikationsstrategi skriver informationsgruppen att om information ska vara ”tro-
värdig ur miljösynpunkt” så måste avsändaren använda sig av kommunikations-
kanaler som är ”miljövänliga och resurseffektiva”. Internet, TV, radio men även 
bioreklam beskrivs som exempel på medier med låg miljöpåverkan men med 
”höga kontaktsiffror” (Naturvårdsverket 1999:31). 
     Det kan dock uppstå svårigheter när det gäller att få mediernas uppmärksam-
het. Miljöfrågan i sig är sammansatt av många olika delar och komplexiteten 
kan leda till att det blir svårt att beskriva den i termer som blir intressanta och 
skapar mening för exempelvis tidningar och nyhetssändningar i radio och TV. 
Massmedierna fungerar efter sin egen logik med behov av uppseendeväckande 
och säljande nyheter (Kraft och Strandberg 2007). Massmedierna har efter den 
utveckling i samhället som skett med nya teknologier för spridning av kommu-
nikation differentierats som ett eget socialt system, med teknologi för spridning 
som sitt medium vilket kan jämföras med pengar i det ekonomiska systemet. 
När det gäller det massmediala systemet kan ingen personlig interaktion ske 
mellan sändare och mottagare generellt sett. Kommunikationen uppstår endast 
då någon lyssnar, läser eller tittar och detta skapar förståelse och resonans i nå-
gons medvetande. Detta kan i sin tur leda till påföljande kommunikation via in-
teraktion mellan personer (Luhmann 2000). 
   Två kommuntjänstemän reflekterar över svårigheterna att få exempelvis tid-
ningarna att skriva om miljömålen (Fg 1:2): 
 
B Dom [tidningarna] borde ta sitt ansvar för allmän… utveckling, dom 

har ett etiskt ansvar på nåt sätt, […] det är svårt att göra det, för det 
blir balansgång mellan, dom vill ju inte engagera sig. Prata med ny-
hetssidan det går inte, det är omöjligt dom vill skriva vad […] dom 
vill 
 

E Det ligger väl lite i naturen kanske, att man inte vill följa huvudfåran 
utan man vill polarisera och skapa polemik 

 
Tjänstemännen menar att lokalpressen, i detta fall, har ett ansvar att sprida in-
formation kring miljö och utvecklingsfrågor. Miljöfrågorna, och miljömålsarbe-
tet, är inte särskilt uppseendeväckande i vanliga fall och blir därmed inte heller 
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intressant ur medial synvinkel. E uppfattar det som att det ligger i den mediala 
”naturen” att polarisera och skapa polemik. Att det sedan finns viktiga aspekter 
som skulle kunna skapa debatt diskuterades av tjänstemän på centrala myndig-
heter. En tjänsteman beskriver sin syn på hur en presskonferens kring miljömå-
len genomförts (Fg 1:1): 

 
C När vi pratar kommunikation så måste jag säga att, eftersom jag 

kommer lite utifrån så var det första presskonferensen […] förra 
fredagen, var det ju en överlämning till ministern, och där kan man, 
det är möjligt att Miljömålskansliet behöver mer muskler, för jag 
uppfattar det som att den här syntesrapporten är oerhört bra. Jag 
tycker att den visar på ett fint sätt läget, vad som behöver göras och 
så vidare. Och den är lätt att ta till sig, både för allmänhet, riksdags-
ledamöter och experter. Men man måste ha förmåga att lyfta fram 
det så att det blir intressant massmedialt. Och det tror jag, det upp-
lever jag som ett väldigt stort dilemma, för det är ju som du säger att 
man måste hela tiden, A, du sa att man måste hela tiden blåsa liv i 
det på olika sätt, och då behöver man så att säga, man kan inte nöja 
sig med att skriva en bra rapport och sedan tro att det är någon som 
är intresserad av den rapporten, och där tycker jag att jag såg en 
brist på den konferensen […] man måste ha ett pressmeddelande 
som highlightar och också får fram det som är kontroversiellt i de 
här förslagen för att massmedia ska nappa […] för jag tror att det 
finns saker inom varje miljömål som är intressant för allmänheten, 
det här funkar inte, det här är inte bra, och […]  folk kommer att dö 
på grund av det här om vi inte gör någonting. Och det är ju sådana 
saker man önskar att man lyfte fram mer för att lyckas  

[…] 
 

B […] jag kände också att det här pressmeddelandet kommer nog inte 
att liksom dra folk från redaktionsrummen och hela det scenariot 
bygger på att man faktiskt har saker att säga som kommer att inne-
bära stora konsekvenser i samhället, för när man har det då, då 
kommer de […] hade man kunnat plocka fram […] konkreta faktiska 
händelser som man ser är en följd under de här åren och som nu har 
blivit så här pass dåliga, och verkligen visa på att så här är det, då 
hade man ju haft nyhetskaraktären på ett annat sätt som säkert hade 
citerats. Nu visar ju miljömålsuppföljningen att skogarna si och så 
är, ja vad det nu är, jag vet ju inte så 
 

C Ja för vad det visade var att arbetet lunkar på, det var liksom […] 
 

B Det blir nog ingen etta på… 
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C Nej det blir nog ingen etta på… 
 
Tjänstemännen beskriver en problematik kring hur miljömålsarbetet presenteras 
i förhållande till hur det borde presenteras för media. Rapporteringen från Mil-
jömålsrådet uppfattas som bra och informativ men inte skriven så att den attra-
herar massmedierna. För att rapporteringen ska röna någon uppmärksamhet 
krävs att man måste ”blåsa liv i det på olika sätt”. För att något ska kommunice-
ras måste det finnas en kontinuitet och kapacitet att skapa resonans. Som rappor-
teringen nu presenteras kan man misstänka att den inte skapar någon omfattande 
kommunikation förutom mellan de närmast berörda. C påtalar att det ändå är 
fråga om livsviktiga frågor men att det framställs som att miljömålsarbetet ”lun-
kar på” vilket inte skapar några rubriker på tidningarnas förstasidor. Skapas inga 
rubriker blir det svårt att skapa kommunikation kring miljömålsarbetet och 
kommunikationen avstannar, eller stannar inom de miljömålsadministrativa och 
politiska systemen. Problematiken kan relateras till de förväntningar som ut-
trycktes i den första kommunikationsstrategin om att ”konkreta besked om hur 
miljöarbetets olika delar går, grundat på uppföljningsresultat, kan ha ett stort 
allmänintresse”. Det tycks som att det när det gäller miljömålsarbetet har varit 
svårt att skapa en ”intressant debatt”, som det uttrycktes i kommunikationsstra-
tegin (Naturvårdsverket 1999:19). Om det inte förs någon debatt i samhället i 
stort skapas inte heller någon uppmärksamhet i medierna. Tjänstemän på en cen-
tral myndighet diskuterar vidare kring temat massmediernas roll och logik (Fg 
1:5): 
 
E […] mediabilden av hur processen går till är ganska långt ifrån […] 

hur verkligheten behöver se ut, kan inte det göra det svårare också, 
när alla läser det, dom här rubrikerna? Då blir det ganska svårt 
[…] 
 

A Ja just det (suckar), men det visar väl ytterligare en sak, och det är 
väl medias viktiga roll, vare sig vi ska nå ut till dom här primära 
målgrupperna eller andra målgrupper så är det väl uppenbart att 
mediernas spegling av våra rapporter eller enskilda myndigheters 
rapporter [har] ju en oerhörd betydelse, så det är väl ett område vi 
också behöver, kanske, lära oss mer om, […] hur vi tacklar media så 
att säga hur, hur vi kan dra nytta av media på ett bättre sätt 

[…] 
C […] när vi har gjort sådana här sammanställningar då, vad har me-

dia skrivit om deFacto då till exempel, så har dom ju ofta fokuserat 
på, det har ju liksom varit negativa rubriker oftast 
 

A Du menar att dom fokuserar bara det vi lyfter fram som problem? 
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C Ja inte på att något har blivit bättre 

 
A Nej, precis 

 
C Så att, det gillar ju media att göra så 

 
A För att det är ju viktigt att kunna också lyfta fram det som går åt rätt 

håll […] att man inte bara får någon slags tröstlöshet som budskap 
 
Tjänstemännen befarar att rapporteringen kring de nationella miljökvalitetsmå-
len i media bidrar till att skapa en pessimistisk bild av resultatet av miljömålsar-
betet. Man kan här anknyta till en aspekt som har med målrationalitet att göra, 
att mål ska vara motiverande, vilket vid en alltför negativ rapportering i media 
kan motverkas. Även om målen i sig är visionära och motiverande kan rapporte-
ringen med ständigt röda gubbar misstänkas sänka motivationsgraden vad det 
gäller miljömålsarbetet.  
      Att arrangera seminarier för att skapa uppmärksamhet och tillfällen för 
kommunikation var något som diskuterades i fokusgruppsintervjuerna. Miljö-
målsområdet är i sig komplext och det har visat sig vara problematiskt att kom-
municera om alla områden på en gång. För att reducera komplexiteten och skapa 
bättre möjligheter till en kommunikation som kan skapa resonans var just semi-
narieformen en väg som diskuterades. En tjänsteman på en central myndighet 
säger (Fg 1:1): 

 
D Nej det tror jag inte för vi har, informatörsgruppen ändrade vi näm-

ligen informationsstrategin för den fördjupade utvärderingen så att 
man skulle, att presskonferensen skulle bli lite, skulle bygga på att 
man hade seminarier så att man kunde gå ner på varje mål för sig. 
Och alltså seminarium för media och för andra, för den formen har 
Naturvårdsverket gjort många gånger förut då. Och det, det, det blir 
väldigt svårt då när man gör en sådan här väldigt gedigen och bred, 
att hitta spetsar i det, för det, det, det är inte säkert att myndigheter-
na vill att man bara lyfter fram en sak i en sådan här […] eftersom 
det var ett så gediget material så tycker jag i alla fall att det hade 
varit värt att köra seminarier istället, för jag tror det hade genererat 
skriverier framåt även om allt inte hade skett på den dagen då.  

 
Tjänstemannen ger exempel på hur seminarieformen har använts för att skapa 
djupare förståelse för olika problemområden. Genom att dela upp ett gediget och 
omfattande material i mindre delar, en reduktion, förväntas möjligheterna att 
skapa intresse bli större. En kommunikationsbarriär är enligt detta exempel att 
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med en ambitiös och omfattande rapportering blir informationen så omfattande 
att den blir svår att kommunicera, särskilt till medier. 
 
 

6.8 Sammanfattande reflektioner  
 
I detta kapitel har min intention varit att inte bara analysera hur väl de nationella 
miljökvalitetsmålen överensstämmer med de kriterier som beskrivits för att mål 
ska vara rationella utan även vilka kommunikativa barriärer som kan skapa pro-
blem i processen. Ett kriterium för att mål ska vara rationella och därmed funk-
tionella är att de ska vara kommunicerbara. I detta kapitel har tjänstemännen i 
miljömålsadministrationen gett exempel på att miljökvalitetsmålen brister till 
vissa delar när det gäller detta kriterium. Ett annat kriterium för att mål ska vara 
funktionella är att de är motiverande. I tidigare studier har detta kopplats sam-
man med att agenter eller aktörer ska ha en vilja att agera för att nå målen. I ett 
kommunikativt perspektiv vill jag sätta fokus på motivation i förhållande till 
meningsskapande och resonans. För att mål ska vara motiverande och leda till 
kommunikation och operationer i samhället måste de skapa mening och reso-
nans i olika system, om inte kommer kommunikationen kring målen att vara 
obefintlig. Det innebär att mål måste formuleras och kommuniceras så att det 
skapas möjligheter för en påföljande kommunikation. Utifrån analysen i detta 
kapitel har det visat sig att en erfarenhet av miljömålsarbetet är att aktörer inte 
känner till eller kommunicerar kring miljökvalitetsmålen i önskvärd utsträck-
ning. Frågan är då om det är motivationen eller kommunikationen som brister. 
För att skapa resonans och mening med påföljande eventuella motivation kan ett 
visst mått av system eller målgruppsanpassning av kommunikationen vara nöd-
vändigt. Jag vill alltså om inte addera ett kriterium så åtminstone modifiera tolk-
ningen av vad det kan innebära att mål är motiverande. 
      Miljömålstrukturen innefattar en problematik när det gäller hur väl de stäm-
mer med de kriterier som finns angivna i propositionen. När miljömålsystemet 
antogs 1999 innebar det att ca 170 nationella mål på miljöområdet omarbetades 
till 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål. Reduktionen till trots beskrivs 
målsystemet som komplext och svårt att förklara för personer som inte är direkt 
involverade i miljömålsadministrationen. Vissa delmål är svåra att kommunicera 
på grund av ett naturvetenskapligt präglat språk eller krångliga formuleringar 
överlag. Strukturen med olika målformer utgör även den en kommunikativ bar-
riär, för personer utanför miljömålsadministrationen såväl som inom. Målen kan 
inte sägas vara tydliga och överskådliga enligt vad tjänstemännen erfarit. Att 
miljömålen ska ingå in en heltäckande struktur tycks i sig skapa kommunikativa 
barriärer. 
      Målrationaliteten visar sig också brista när det gäller tidsramarna. Det tycks 
inte som att generationsmålet är uppnåeligt relaterat till alla nationella miljökva-
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litetsmål, och därmed faller ett av grundkriterierna för att miljömålen ska vara 
rationella. Att de nationella miljökvalitetsmålen är ”allas” ansvar skapar krav 
hos miljömålsadministrationen att nå en mångfald av aktörer vilket kan uppfatta 
som övermäktigt många gånger. När det dessutom visar sig problematiskt att få 
massmedia att rapportera om miljömålsarbetet uppstår en betydande kommuni-
kationsbarriär.  
      I en analys av fokusgruppsintervjuerna är det lätt att anamma tanken om so-
ciala system som kommunicerar om sin omvärld. Den ekologiska omvärlden har 
ingen egen kommunikation utan får röst och närvaro genom att bli omtalad i 
diskussioner, dokumentation och litteratur. Traditionellt sett har enskilda med-
borgare skapat opinion genom sina observationer i naturen som sedan gett reso-
nans inom de politiska och vetenskapliga systemen. Naturen och miljön, men 
även andra system miljömålsadministrationens omvärld, beskrivs ibland som 
”verkligheten”. Som en tjänsteman uttrycker det hela: ” Det kommer ju ofta vara 
så vi blir förbisprungna utav verkligheten, utav kommunerna, utav de som har 
liksom, de som gör någonting” (Fg 1:1). 
       Kommunikationsbarriärer till trots finns det positiva aspekter sett till syste-
met med de svenska nationella miljökvalitetsmålen. När väl målstyrningsmodel-
len fallit på plats och de som är satta att ansvara för miljömålsarbetet får en klar 
bild av strukturen uppfattas den som positiv. Likaväl ger systemen med miljö-
mål legitimitet åt områden inom miljösektorn som det tidigare varit svårt att få 
gehör för inom miljöförvaltningen. I och med att det är ett politiskt mål som ska 
uppfyllas ger det stöd för exempelvis avsättning av naturområden. 
      Vi måste alltid vara uppmärksamma på de olika systemspecifika koder vi har 
att göra med. På detta sätt kan genomslaget för begrepp som ekologisk moderni-
sering få en förklaring. Ekologisk modernisering innefattar delar som kan an-
ammas av olika system med dess koder och kan därigenom skapa logik för mil-
jöinriktad kommunikation inom de differentierade funktionssystemen.

 194



 

7 Miljömålsrapporteringen - från mätdata till 
information 

 
 
 
I detta kapitel utgår analysen främst från min forskningsfråga kring vilka förut-
sättningar som råder för att mäta och rapportera tillstånd och förändringar i mil-
jön, vilket anknyter till ett av de frågeområden som presenterades vid introduk-
tionen till de första sju fokusgruppsintervjuerna, nämligen frågan om vad som 
kan och bör mätas i uppföljningen. Tjänstemännens erfarenheter kring frågeom-
rådet sätts i relation till den dokumentation och de instruktioner som utgått från 
det politiska systemet, men även till teoretiska beskrivningar av målstyrning, 
uppföljning och utvärdering.  
      När det gäller litteratur kring uppföljning, utvärdering och indikatorer finns 
det texter som renodlat behandlar just miljöområdet. Det finns även en riklig 
flora av litteratur som behandlar uppföljning och indikatorer med fokus på håll-
bar utveckling i vilken jag hämtat många av mina referenser. Att mäta och be-
döma graden av hållbar utveckling innefattar många gemensamma problemställ-
ningar med miljömålsarbetet särskilt vad gäller uppföljning och indikatorer, och 
dessutom är de svenska miljökvalitetsmålen en del av arbetet för att nå hållbar 
utveckling i vårt land. Jag har tagit mig friheten att i vissa fall utelämna vilken 
typ av grund för uppföljning och indikatorer som varit i fokus i den refererade 
litteraturen, vilket jag hoppas inte skapar förvirring eller misstro till mina tolk-
ningar.  
      Kapitlet är uppdelat i följande avsnitt: 

1. Intentioner och ramar för uppföljnings- och utvärderingsprocessen 
2. Indikatorer, information och rapportering 
3. Mätningar och datatillgång 
4. Miljömålsuppföljning och utvärdering relaterat till tid, rum och plats 
5. Tolkningsfrågor  
6. Uppföljningsarbetets kommunikationskanaler 
7. Sammanfattande reflektioner 

 

7.1 Ramar för uppföljnings- och utvärderingsprocessen 
 
Som tidigare beskrivits är regeringens bedömning av miljömålsarbetet att det 
sedan introduktionen 1999 har etablerats och effektiviserat arbetet som ska leda 
till att ”de stora miljöproblemen” blir lösta. Till detta har det tydliga uppfölj-
ningssystemet bidragit, menar regeringen (Prop. 2004/05:150: 2). I den tredje 
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miljömålspropositionen beskrivs arbetsprocessen som effektiv men att döma av 
den fördjupade utvärdering som publicerades våren 2008 är miljötillståndet i 
stort inte bättre. Nio av sexton mål kommer inte att uppnås inom utsatt tid, och 
det är stora frågetecken kring om de alls går att uppnå (Miljömålsrådet 2008).   
      Målstyrningsprocessen är en långsiktig strategi med kontinuerliga krav på 
kunskap om vilka resultat som uppnås, varav en viktig del är processen som in-
nefattar uppföljning och utvärdering. Idealt sett för att göra uppföljningsproces-
sen åskådlig och begriplig bör den ha sin grund i tydliga mål och en uppsättning 
av lämpliga mätmetoder för att kunna fastställa divergensen mellan målen och 
de faktiska tillstånden (Bosshard 1999). I ett kommunikativt perspektiv innebär 
det att målen blir förstådda och skapar mening samt att uppföljning och utvärde-
ring kommunicerar vad som skiljer det aktuella tillståndet i förhållande till de 
formulerade målen. Uppföljningsresultat visar på förändringar, eller uteblivna 
förändringar, dvs. skillnad eller gap mellan resultat och mål. Resultaten måste 
sedan i sin tur te sig relevanta i förhållande till det studerade målsystemet och 
för dess aktörer (Lundqvist 2005, Lundahl och Öquist 2002). Uppföljning och 
utvärdering handlar i huvudsak om att samla in, summera, organisera, tolka och, 
om möjligt, skapa en syntes utifrån det befintliga kunskapsunderlaget. Slutligen 
ska resultatet av detta arbete kommuniceras för att bli ett stöd till beslutsfattare, 
som inte med nödvändighet är experter inom det aktuella området.  
      När det gäller uppföljning och utvärdering av de svenska nationella miljö-
kvalitetsmålen berörs många olika samhällssektorer. Informationen kan i vissa 
fall vara tämligen enkel att förstå och inte särskilt kontroversiell, medan det i 
andra fall kan handla om information om komplexa områden och information 
behäftad med vetenskaplig osäkerhet. Det blir när det gäller miljöfrågor ofta frå-
ga om ett behov av gränsöverskridande kunskap, tvärvetenskaplig eller transdi-
ciplinär, då det inte räcker med kunskap utifrån ett vetenskapsområde. Det är i 
många fall inte heller troligt att informationen grundas i kunskap som är oom-
tvistad eller helt säker. Viktigt i kommunikationen av uppföljnings- och utvärde-
ringsresultat är hur väl den är anpassad till målgruppen (Riksrevisionen 2005, 
Hajer 1996, Parson 1995). 
      Stevrin (1991:9) har identifierat olika syften med en utvärdering. Miljömåls-
uppföljningen och den fördjupade utvärderingen innefattar främst tre av dessa 
syften: 
  

- Ett kontrollerande syfte som innebär att fastställda effekter eller 
önskade resultat överensstämmer med de planerade. 

- En korrigerande syfte där inriktningen är att ge idéer till nya åtgär-
der som kan bidra till att de planerade målen uppnås. 

- Ett lärande syfte där utvärderingen ger kunskaper om effekter av 
fattade beslut för att i framtiden kunna åstadkomma förbättringar. 
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Regeringen ställer i sin första miljömålsproposition (1997/98:145:159) höga 
krav och förväntningar på uppföljning och utvärdering av miljömålsarbetet: upp-
följning och utvärderingssystemet ska rendera ”ett fullgott beslutsunderlag” be-
stående av ”tillförlitliga och relevanta data i konsistenta tidsserier”. Regeringen 
ger en bild av miljömålsuppföljningen som en rationell process där mål sätts upp 
och i ett uppföljnings- och utvärderingssystem ska mätningar och bedömningar 
göras för hur väl målen är på väg att uppnås. Denna information ska sedan, om 
man ser till den ideala målstyrningens idé, utgöra basen för välgrundade beslut 
och en effektiv politik (Richard et al. 2007, Holmblad Brunsson 2001, Vedung 
1991). Viktiga förutsättningar för detta uppföljnings- och utvärderingssystem är 
enligt regeringen en tydlig ansvarsfördelning vad gäller genomförande och rap-
portering av uppföljnings- och utvärderingsresultat, samt att det utvecklas enhet-
liga och robusta nyckeltal (Prop. 2000/01:130: 223). Uppföljnings- och utvärde-
ringsarbetet bör enligt regeringen bedrivas i befintlig myndighetsstruktur. ”Det 
är dock viktigt att arbetet med uppföljning och utvärdering inte blir så omfat-
tande att det tränger undan annat miljöarbete”, skriver regeringen. 
      Då beslutsfattare i hög grad har svårt att själva samla in och bearbeta rele-
vant information är utvärderingsresultat viktiga i en beslutsprocess (Edvarsson 
2004). Scrase och Sheate (2002) skriver att uppföljningsarbetet ibland har lik-
nats vid en karta, en selektiv representation av kunskap. Denna analogi är dock 
missvisande menar författarna. Uppföljning och utvärdering innefattar alltid fak-
torer som inte går att bortse ifrån, eller arbeta bort med rationell målstyrning. 
Arbetet innefattar inte bara insamlig av fakta utan präglas i lika hög grad av oli-
ka värden och preferenser, vilka inte bara finns att upptäcka ”därute” för att se-
dan kartläggas. Detta kan sättas i relation till den mer traditionella, ideala bilden, 
av en målstyrningsmodell med klart formulerade och uppföljningsbara mål (Laf-
ferty 2004, Lundquist 2004b, Rombach 1991, McConkey 1979). Även om må-
len är tydligt och klart formulerade, vilket sällan är fallet som det visat sig, inne-
bär det inte att uppföljnings- och utvärderingsprocessen är en linjär och säker 
process.  
     I den tredje miljömålspropositionen, som antogs 2005, beskrivs miljömålssy-
stemet som en framgång. Regeringen skriver: ”den tydliga miljömålsstruktur 
som nu har etablerats effektiviserar mål- och resultatstyrningen av arbetet med 
att lösa de stora miljöproblemen, särskilt som den kombinerats med ett tydligt 
uppföljningssystem” (Prop. 2004/05:150: 2). Det kan tolkas som att regeringen 
är nöjd med det miljömåls- och uppföljningssystem som introducerades i och 
med beslutet om att anta av de nationella miljökvalitetsmålen. Till vissa delar 
ger tjänstemännen i beskrivningen av sina erfarenheter stöd för vad som skrivs i 
propositionen, vilket jag beskrivit i tidigare kapitel. En tjänsteman på en central 
myndighet beskriver sin syn på uppföljningsarbetet som grund för politiska be-
slut (Fg 1:1): 
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D […] den [uppföljningen] är ju kraftfull i grunden i och med att vi 
försöker ju följa upp med beskrivning och på grundval av det så stäl-
ler vi ju förslag till politiken, […] den är ju väldigt kraftfull på det 
sättet 

 
Genom att miljömålsrapporteringen ger ett synligt utslag i en miljömålsproposi-
tion skapas en mening kring vad miljömålsarbetet syftar till, vilket tidigare upp-
levts som otydligt. Tjänstemannen uppfattar rapporteringen som ”kraftfull” i den 
bemärkelsen att den faktiskt i realiteten påverkar politiken. Utifrån ovanstående 
kan miljömålsuppföljningen sägas fylla sin funktion som kommunikativ länk 
mellan miljömålsadministrationens uppföljning och utvärdering och den policy-
skapande politiska processen, då uppföljnings- och utvärderingsarbetet leder till 
fortsatt kommunikation i det politiska systemet. 
 

7.2 Indikatorer, information och rapportering  
 
Ser man kommunikation i ett systemperspektiv är information ett grundläggande 
element, och man kan säga att kommunikativa system får sin livskraft och ut-
vecklas genom information (Lundahl och Öquist 2002, Luhmann 1995). En väg 
att få information i ett målstyrt system är att identifiera indikatorer som säger 
något om vad som är intressant att veta, för att därigenom kunna bedöma om 
uppsatta mål är på väg att uppnås. I litteraturen definieras indikatorn ofta som ett 
”verktyg” för kommunikation, om de inte kommunicerar någonting är de värde-
lösa (Moldan och Dahl 2007). Indikatorer sätter fokus på de aspekter som kan 
anses relevanta och där data finns tillgängligt. Indikatorer kan alltså fungera som 
kommunikationsbroar mellan olika kunskapsområden och diskurser. Genom att 
utveckla vår förmåga att skapa och avläsa relevanta indikatorer kan vi skapa 
möjligheter att orientera oss gentemot vår komplexa omvärld. Indikatorer be-
skrivs också som länken mellan mål och aktiviteter i vår strävan efter att hantera 
ett problemområde (Degnbol 2005).  
      I miljömålsarbetet gäller det att hitta indikatorer som kan vägleda arbetet 
mot en ekologiskt hållbar utveckling. Regeringen skriver att: 
 

Indikatorer har till syfte att visa på – indikera – tillståndet eller väsentliga förhål-
landen i ett större system. En indikator på miljöområdet kan ge information om 
t.ex. miljötillståndet, miljöpåverkan, resursanvändningen eller förhållanden som 
har väsentlig inverkan på miljön. Valet av indikatorer för att följa upp miljökvali-
tetsmålen är av stor betydelse eftersom de används för att bedöma om utveckling-
en för ett visst miljökvalitetsmål går åt rätt håll och i rätt takt (Prop. 
2000/01:130:383). 

 
Kommunikation genom indikatorer implicerar ett mått av reduktion, vilket leder 
till att indikatorer alltid förenklar en komplex verklighet (Bell och Morse 2008). 
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När det gäller miljöindikatorer kommuniceras bland annat de aspekter som be-
döms som kritiska eller typiska för det komplexa samspelet mellan natur och 
samhälle. Grundläggande för indikatorer är att de ska väljas utifrån det som tek-
niskt kan mätas men i lika hög grad i förhållande till hur väl de kommunicerar 
kunskap. Två länsstyrelsetjänstemän delger sin syn på indikatorer (Fg 1:7): 
 
C […] indikatorernas roll är ju, […] dom är ju ett viktigt kommunika-

tionsverktyg […] 
 

B Det är lite [av] en motor 
 
Indikatorer bör ha kapaciteten att skapa mening så till vida att det blir möjligt att 
kommunicera om miljötillståndet förändrats. Indikatorer representeras ofta sym-
boliskt i form av siffror, symboler, grafer och färger, designade för att kommu-
nicera en egenskap eller en trend i ett komplext system (Moldan och Dahl 2007). 
Det som skiljer indikatorer från primärdata och statistik är att de innefattar ett 
referensvärde som jämförelser, tröskelvärden, nedre gräns eller målvärden. En-
kelt uttryckt kan man säga att indikatorer signalerar om något är bra eller dåligt 
(Karlsson et al. 2007). Indikatorernas data i form av siffror och värden måste 
därför tolkas och skapa någon form av information som ger mening och grund 
för förståelse och fortsatt kommunikation, utan information ingen kommunika-
tion.  
       Regeringen har alltså angett att miljömålssystemet ska vara heltäckande, 
uppföljningen av miljömålsarbetet ska genomföras med ett fullgott informa-
tionsmaterial och målen ska kunna följas upp både på kort och på lång sikt. Det-
ta har bland annat resulterat i att det på Miljömålsrådets hemsida Miljömålspor-
talen presenteras 163 indikatorer (Miljömålsrådet 2008). Att utveckla indikato-
rer som integrerar många komplexa samband men även kan fungera som tydliga 
signaler, som exempelvis en upptagen politiker kan ta till sig, är generellt sett av 
hög prioritet (Moldan och Dahl 2007). Indikatorer har kritiserats för att ge an 
alltför snäv bild av det verkliga tillståndet i miljön, men reducering av kom-
plexitet och detaljeringsgrad är en nödvändighet för att informationen ska bli 
kommunicerbar (Karlsson et al. 2007, jfr Larsson 2005). Att reducera komplexi-
tet till enkla siffror och grafer kan vara riskabelt men även nödvändigt för att 
andra än experter ska kunna ta till sig information, så att den kan skapa mening 
(Bell och Morse 2001). Det kan dock ligga i fara i att alltför mycket lita till gra-
fiska presentationer då de inte alltid är lätta att tolka och förstå för aktörer som 
inte är vana att arbeta med denna typ av information (Wardekker et al. 2008). 
Indikatorerna som kommunikationsverktyg var ett tema som återkom i de flera 
fokusgruppsintervjuer (Fg 1:1, 1:5, 1:6, 1:7 ). Följande exempel är hämtat från 
en diskussion med tjänstemän från centrala myndigheter (Fg 1:1): 
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D Det är svårt […] vi har ju tittat på att hitta fler indikatorer för att 
bättre spegla vad som händer i förhållande till delmål. […] så nu tit-
tar vi väl på 20-30 stycken åtminstone, men det vill ju inte reger-
ingskansliet tala om. De talar ju tvärtom att vi har redan för många 
mot vad de vill ha. Vi kan inte ha så många, tänk om vi skulle ha 100 
indikatorer på varje politikområde […] 
 

C […] jag kan förstå regeringskansliet, för dom kan så att säga inte 
hantera så mycket indikatorer. Men det är ju viktigt att miljömålsrå-
det inte blir någon slags gisslan åt regeringen i det här samman-
hanget, utan att miljömålsrådets kansli förstår att, ja visst, vi rap-
porterar de här indikatorerna men vi behöver samtidigt ha, alltså för 
att myndigheterna ska klara sitt arbete så behövs det ytterligare, för 
att kunna följa upp på ett bra sätt […] Jag tror det skulle vara myck-
et olyckligt om man, så att säga, enbart fokuserade på ett fåtal indi-
katorer […]  

 
I diskussionen tar tjänstemännen upp en problematik som rör hur uppföljnings- 
och utvärderingsarbetet i praktiken ska vara utformat och genomfört för att kun-
na utgöra ett fullgott beslutsunderlag för politikerna. För att få ett gediget ana-
lysunderlag krävs att många indikatorer upprättas för att ge en så god bild av ett 
målområde som möjligt. Detta behov kommer i konflikt med vad som beskrivs 
som önskemål från regeringskansliet där man anser att det skapar svårigheter att 
hantera den informationsmängd som blir resultatet av ett sådant arbete. Tjänste-
männen på de centrala myndigheterna vill alltså utöka antalet indikatorer medan 
det i praktiken skulle innebära att politikerna får mer information än de kan han-
tera. I litteraturen påtalas dessutom att för många indikatorer kan leda till att po-
litiker och andra aktörer tappar intresset (Moldan och Dahl 2007). I det läge som 
uppstår, menar en av tjänstemännen, blir det viktigt att Miljömålsrådet inte 
hamnar i vad som beskrivs som en gisslansituation, vilket jag tolkar som att det 
finns en oro för att miljömålsrådet, för att tillfredsställa regeringskansliet, ger 
avkall på kvalitetskrav från myndigheterna. För att skapa en vägledande upp-
följning och utvärdering krävs ett omfattande faktaunderlag. Det uppstår en bar-
riär i kommunikationsprocessen där politiker kräver ett gott underlag för beslut, 
men inte vill ha ett alltför omfattande dataunderlag. 
      Karlsson et al. (2007) skriver att i analyser av sammansatta system och dess 
komponenter måste komplexiteten reduceras till en nivå där vi kan förstå vad det 
handlar om. Trots detta måste vi tänka på att förenklingar, även om de är nöd-
vändiga, alltid innebär värderingar och svåra beslut om hur mycket som kan för-
enklas utan att representationen av det verkliga tillståndet kan misstolkas. Att 
använda indikatorer innebär en förenkling av en komplex och detaljerad infor-
mation, om de ska fungera som kommunikationsverktyg för att nå en bredare 
publik. Specialister kan säkert hantera ett stort antal indikatorer medan politiker 
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ofta efterfrågar ett begränsat antal kopplat till de problemområden som ska be-
handlas. Reducerad av information ökar möjligheterna för att skapa uppmärk-
samhet hos politiker, men som verktyg för tjänstemän som arbetar med miljö-
kvalitetsmålen behövs mer detaljerad information. Målen och målgrupperna be-
gränsar alltså det optimala antalet indikatorer genom att så få som möjligt oftast 
är nödvändigt för att skapa och bibehålla uppmärksamheten. Samtidigt ska indi-
katorerna representera ett stort antal relevanta områden. Att välja ut indikatorset 
och transformera dem till hanterbara informationsformat är därför en stor utma-
ning för dem som utvecklar indikatorer och information kring uppföljning (Karl-
son et al. 2007:36-37). 
      En annan viktig kommunikationsaspekt som påtalas av tjänstemännen i 
samma fokusgruppsintervju är att det även är viktigt att rapporteringen av upp-
följnings- och utvärderingsresultaten presenteras så att de är möjliga att tolka för 
dem som läser rapporten (Fg 1:1): 
 
D Sen är det ju viktigt i där i kommunikationen att man gör de här be-

skrivningarna och tolkningarna så att dom blir transparenta, så att 
någon kan titta på och ifrågasätta och göra en annan, en annan 
tolkning utifrån det materialet […] 
 

A Man måste kunna utvärdera dem 
 
Trots svårigheterna som urvalet innebär beskrivs indikatorerna som viktiga av 
tjänstemännen då de ger en möjlighet att tolka det som skrivs i rapporten, vilket 
leder till att rapporteringen blir ”transparent”. Att resultaten och tolkningarna 
ska kunna ligga till grund för kritisk granskning och ge läsaren möjlighet att 
själv tolka resultaten ser jag som ett spår av det vetenskapliga kommunikations-
systemet. Vetenskapliga resultat måste presenteras så att en annan person kan 
bedöma dess validitet, eller giltighet. Dessutom kan en tydlig redovisning av 
indikatorer och tolkningar leda till att det som Stevrin (1991:10) beskriver som 
att utvärderingen blir en ”Black-box” undviks. Mitt i denna kommunikations-
process med motstridiga krav och önskemål befinner sig Miljömålsrådet som är 
den samordnande länken mellan myndigheter och politiker. Miljömålsrådet kan 
sägas bli ställda inför en avvägningsproblematik mellan å ena sidan krav på en 
robust och tillförlitlig utvärderingsrapportering, enligt instruktioner i propositio-
ner och utifrån krav från tjänstemän på myndigheter och å andra regeringskans-
liets restriktioner när det gäller den informationsmängd som ska hanteras av po-
litikerna. Det politiska systemet kommunicerar i detta fall dubbla budskap. Re-
geringen kan sägas ha skjutit ett problem vidare, i enlighet med vad Luhmann 
definierar som en deparadoxifiering. Problemet eller de motstridiga önskemålen 
har inte försvunnit utan förflyttats ”utom synhåll”, närmare bestämt till Miljö-
målsrådets bord. 
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      Önskemålen om ett reducerat antal indikatorer för att öka kommunicerbarhe-
ten blir praktiken problematiskt i förhållande till hur miljömålen är formulerade. 
De övergripande mål som är antagna av riksdagen är formulerade för att ge väg-
ledning när det gäller miljöarbetet och därmed inte särdeles precisa. För att kon-
kretisera de övergripande målen formuleras delmål, men även dessa kan ibland 
upplevas som omfattande. En tjänsteman beskrev hur till och med ett delmål kan 
vara ”oerhört brett förgrenat” (Fg 1:1). Ytterligare en tjänsteman uttrycker en 
oro kring att alltför mycket fokus på indikatorerna kan leda till att ”man tappar 
diskussioner kring miljömålet” och att rapporteringen därmed blir ”för smal”.  
      En länsstyrelsetjänsteman belyser en annan aspekt när det gäller omfång av 
program och rapportering (Fg 1:7):  
  
C Jag fick frågan av en kollega i miljöövervakningen ”vad händer med 

alla åtgärder som måste göras och som inte står [i] miljöhandlings-
programmet, vad gäller vatten, avlopp och trafik? För det är ju så 
mycket annat som behöver göras” och då ser hon helheten och så 
och vill att allting ska hända. Men det här är ett sätt att börja åtmin-
stone […] och ett sätt att förankra . Men jag tror inte att man ska 
gapa över allt på en gång 

 
Det finns en ständigt närvarande spänning mellan helhet och reduktion i miljö-
målsarbetet. Processen med de svenska nationella miljökvalitetsmålen kan ifrå-
gasättas då viktiga aspekter saknas för att en hantering av miljöfrågorna i sin 
helhet ska kunna hanteras. Tjänstemannen ger dock uttryck för en positiv syn på 
en reduktionistisk arbetsgång där möjligheterna att kommunicera ökar, och möj-
ligheterna att förankra vad det handlar om hos olika aktörer blir större, om inte 
allt hanteras och kommuniceras samtidigt.  
 

7.3 Indikatorer och urval 
 
Tidigare studier påvisar att det som mäts (efter beslutade åtgärder) i målstyr-
ningssammanhang är det som redan är inlagt i program osv. Myndigheter har 
dessutom ibland tenderat att överbetona betydelsen av mått och mättekniker på 
bekostnad av att ge beslutsfattare på olika nivåer nödvändig och efter nivån an-
passad information (Sundström 2003, Rombach 1991). I fokusgruppsintervjuer-
na gavs exempel på datadrivna indikatorval, vilket innebär att det är tillgänglig-
heten på data som styr vilka indikatorer och miljöfaktorer som blir en del av 
uppföljningssystemet, snarare än en teoridriven ansats där fokus är att hitta bästa 
möjliga indikator för att ge goda beslutsunderlag (Niemeijer 2002). I en fokus-
grupp med länsstyrelsetjänstemän diskuterades vilka strategier som är i bruk när 
det gäller val av indikatorer (Fg 1:7):  
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A Okey, så ni börjar med dom indikatorer som ni har data till idag? 
Okey. 
 

B Och vi har sagt att det är en, högst två indikatorer per mål 
 

C […] Vi jobbar på samma, motsvarande sätt alltså. Vi jobbar med 
den statistik som finns idag 

 
Tjänstemännen beskriver hur data som redan är framtagen är den som främst 
används i uppföljningsarbetet. Indikatorer som används grundas alltså i det som 
traditionellt sett mätts snarare än vad som skulle kunna mätas i förhållande till 
kommunikation av måluppfyllelse (jfr Larsson 2005). I vissa fall kan det vara 
tidsbrist som gör att data inte kan tas fram i förhållande till formulerade mål. ”Så 
då tar vi ju med det mesta som kan vara av intresse” (Fg 2:2).   
      Ytterligare en problematik som diskuterades i fokusgrupperna vad som kom-
municeras via den presenterade statistiken (Fg 1:7, 2:2). En kommuntjänsteman 
säger (Fg 2:2): 
 
C Ett problem [...] det är ju att det tar en så väldigt lång tid, alltså det 

är en eftersläpning när man hämtar siffror från SCB […] det känns, 
alltså i realiteten kanske det inte spelar så stor roll att dom är två tre 
år gamla, men för våra politiker så upplevs det som väldigt gammalt 
material när man läser […] vissa saker är det ju en eftersläpning 
med innan man kan få det […] det är lättare att få det som man får 
direkt från kommunen 

 
Tjänstemannen belyser ett problem som berör presentationen och kommunika-
tionen av de resultat som eventuella insatser resulterat i. Statistik som finns till-
gänglig är i många fall inte dagsaktuell. Möjligheterna till feedback begränsas 
därmed av att det inte går att få fram uppföljningsdata tillräckligt snabbt. Tjäns-
temannen efterlyser en snabbare bearbetning av statistik så att politiker och 
andra aktörer kan få feedback på sina insatser. När data är inaktuell och inte kan 
ge någotsånär direkt feedback finns risken att viljan och motivationen att göra 
insatser som strävar mot att miljömålen nås försvagas.  
      Hur ser då möjligheterna ut för att samla detta fullgoda informationsunderlag 
som dels regeringen efterfrågar, men även tjänstemännen för att presentera den 
aktuella situationen? Generellt sett blir mätproblemen större ju högre systemnivå 
man befinner sig på. Att extrapolera resultat från lokala mätningar till större 
upplösning utgör i de flesta fall inga tekniska problem. Att göra det omvända 
kan vara svårt och ge svårtydda resultat (Parson 1995, Stevrin 1991). Ett natio-
nellt politiskt program som ska omsättas på olika nivåer kan i detta perspektiv 
alltså förväntas innebära svårigheter när det gäller möjligheterna att mäta och 
bedöma måluppfyllnad. Ett problem som lyfts fram i olika miljömålssamman-
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hang handlar om hur data på nationell nivå ska kunna brytas ner till lokal nivå, 
men även hur exempelvis kommuner ska kunna få resurser att genomföra mät-
ningar som sedan kan sammanställas till ett tillförlitligt bedömningsunderlag. 
Kommunikationen av miljötillståndet försvåras av att resurser för mätningar inte 
finns.   
      Det beskrivs av en tjänsteman på en central myndighet som lättare att kom-
municera somliga indikatorer (Fg 1:1): 
 
A När man tittar till exempel på det här med järvarna så finns sådana 

här stapeldiagram med antalet järvar [...] man har, antar jag, då en 
toppkonsument som har vissa krav på sin omgivning och då är det ju 
väldigt lätt om man nu vill räkna dom och göra sådana här diagram. 
Men det är inte lika lätt på alla mål 

 
Tjänstemannen ger ett exempel på en indikator som både kan påvisa förändring-
ar i miljön och dessutom är lätt att kommunicera. I fallet med järvarna som indi-
kator förväntas de ge en bild av tillståndet i ett ekosystem, antaler järvar indike-
rar därmed tillstådet för flera arter i exempelvis en näringskedja (jfr Bell och 
Morse 2008). Exemlet kan också tolkas som ett uttryck för det som påtalas i lit-
teraturen, att det är lättare att följa upp det som går att räkna, dvs. det som går att 
kvantifiera (Dhakal och Imura 2003). Arbetet med indikatorer kan också te sig 
problematisk då det som indikatorerna visar är en mycket begränsad del av na-
turtillståndet vilket diskuteras av en kommuntjänsteman (Fg 2:2): 
 
A ambitionen [har] varit att hitta nyckeltal för varje delmål, ett eller 

flera, […] det är ju lätt på vissa områden och sen på andra så får 
man nyckeltal som känns väldigt konstruerade då för det har varit 
jättesvårt att hitta. Det kan ju vara biologisk mångfald […] vad är 
det för nånting? Man kanske väljer ut nånting, det ska finnas fler fri-
stående ekar i kommunen […] och sen så känns det väldigt smalt, 
och varför bara dom?  

 
Det visar sig problematiskt att bestämma vad som är en biologisk mångfald. För 
det första måste en värdering göras vad som är värt att bevara. Sedan blir indika-
torn eller nyckeltalet ett val som inte ger ett så brett begrepp som biologisk 
mångfald rättvisa. En tjänsteman på en central myndighet påtalar risken att indi-
katorer kan vara styrande för de åtgärder som genomförs (Fg 1:1). Det man väl-
jer som indikator kan fokuseras i alltför hög grad och i sämsta fall leda till fel-
satsningar. ”Vi har ju en som handlar om vattenkvalitet, och vi har på förslag 
nitrat i vattentäkter. Men jag menar, det lättaste är ju att lägga ner vattentäkter 
[…] men det motverkar ju liksom då det vi egentligen vill uppnå med miljömå-
let”.  
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7.3.1 Indikatorer, påverkan och delaktighet 
 
Indikatorer kan även ses som normativa då det som väljs ut väljs grundat på vad 
som anses viktigt att beskriva. Genom indikatorerna skapar vi en bild av om-
världen och våra val av indikatorer kan därmed grundas i en syn på vad som är 
värdefullt. Utifån indikatorerna skapas, idealt sett, en bild av omvärlden som 
sedan ligger till grund för beslutsfattande (Bossel 1999). Indikatorer kan enligt 
min mening definieras som extern-referenser, dvs. något som kommunikations-
systemen observerar i omvärlden och kommunicerar som viktiga genom att for-
malisera dem i uppföljnings- och utvärderingssystem. 
      Bossel (1999) skriver att när vi väljer indikatorer för att skapa oss en bild av 
miljötillståndet, som sedan kan ligga till grund för beslutsfattande, har vi i prak-
tiken bestämt vad som är värt att observera och skapa uppmärksamhet kring. På 
detta sätt blir uppföljningsarbetet, och valen av indikatorer, ett uttryck för och 
bestämning av värden. Uppföljningsarbetet av miljömålen bör därför innefatta 
en mångfald aktörer, inte bara lagstiftare och centrala myndigheter, vilket åter-
speglas i litteratur kring indikator- och uppföljningsarbete där vikten av att be-
rörda aktörer har möjlighet att delta i processen (jfr Eckerberg och Mineur 
2003). Deltagande av berörda aktörer är även ett signum för den ideala imple-
menteringsprocessen som en rationell styrning där berörda aktörer engageras för 
att skapa kommunikation och därigenom ett accepterande av slutliga mål, priori-
teringar och metoder. Även när det gäller indikatorers nytta eller värde finns det 
studier som pekar på att deltagandeprocesser kan ge en nyanserad bild av vad 
människor ser som värdefullt och viktigt (ex. Bell och Morse 2008, Dhakal och 
Imura 2003). Skälen till att involvera berörda aktörer är på många sätt överty-
gande och sympatiska. Ska man verkligen formulera legitima mål och indikato-
rer som betyder något för berörda aktörer kan set ses som en självklarhet att de 
som berörs av beslutsprocesser ska få ta del av desamma (Bell och Morse 2001). 
Skälen till att utfallen av beslut blir mer legitima kan ses ur två perspektiv. Dels 
ett normativt som kan sägas ha sin utgångspunkt i ett deliberativt ideal där del-
tagande i beslutsproceser i grunden är en demokratisk fråga. Dels i ett operatio-
nellt perspektiv som innebär att det är troligare att besluten blir lättare att omsät-
ta i praktiken om de som berörs varit med och formulerat beslut och utformat 
indikatorer (Bell och Morse 2001).  
      En metod för att skapa deltagande och legitimitet för miljömålsarbetet har 
varit att samla grupper av intressenter för att skapa en bättre urvalsgrund för in-
dikator och uppföljningsarbetet, vilket diskuterades i ”länsstyrelsegrupperna” 
(Fg 1:4, 1:6, 1:7, 2:1). Hur öppna processer blir när det gäller utformande av in-
dikatorer kan variera vilket Eckerberg och Mineur (2003) visat i sin studie av 
två kommuners arbete med loka hållbarhetsindikatorer. Ämnet diskuterades i 
fokusgruppsintervjuerna och en länsstyrelsetjänsteman beskriver hur man invol-
verat kommunerna i länet (Fg 1:7): 
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C Och sedan har vi ju också när det gäller kommunerna haft ett sam-
verkansprojekt med sex kommuner […] det är alltså kommun X, som 
är den […] folkrikaste kommunen och så dom kranskommuner runt 
omkring som varit med och samverkat och tagit fram förslag till in-
dikatorer som är kommunalt intressanta så till vida att det idag finns 
en möjlighet att få en lokal upplösning 

 
Senare i diskussionen behandlas den samverkan som sker mellan olika länssty-
relser i det s.k. RUS-projektet. En länsstyrelsetjänsteman beskriver hur arbetet 
gått till inom det egna länet där man arbetat med samverkansgrupper i miljö-
målsarbetet (Fg 1:7): 
 
C […] när det gäller det här med indikatorer och uppföljningsdelen så 

har vi ju vävt in det i arbetet med samverkansgrupperna också, så 
att dom har ju fått föreslå då indikatorer utifrån […] det fanns ju en 
lista på 159 (skrattar till) indikatorer som man har […] och då 
handlar det mest om sånt där det överhuvudtaget fanns något som 
kunde tänkas ha någon slags relevans på det här med miljömålsupp-
följning. Och sen har ju alla fått föreslå i grupperna kompletteringar 
av det här, eller plockat ut, och det har ju malts under tre års tid, så 
man har haft långa listor så har dom ju bantats efter hand, för man 
har ju sagt att ”ja men det här finns ju ingen statistik för, det är för 
dyrbart, vi kan inte ta fram […] det är visserligen ett mått, en indi-
kator som vi gärna skulle vilja ha men, det går liksom inte att få tag i 
den här och, det handlar om att, också naturligtvis att vi måste ha ett 
begränsat antal, vi kan ju inte ha hur många som helst, vi måste 
kraftsamla på några 
 

A Vad gör ni då? […] Vad gör ni när ni identifierar att det är för dyrt 
eller att det inte går att få fram en indikator?[…] Lämnar ni det må-
let eller? 
 

C Nej vi lämnar inte målet, men vi lämnar den indikatorn tills vidare   
 

Ovanstående kan ses som ett exempel på ett deliberativt inriktat arbetssätt, vilket 
idealt sett skapar legitimitet för åtgärder och ger bättre beslutsunderlag. Arbets-
modellen kan jämföras med Luhmanns beskrivning av deparadoxifiering genom 
”hearings”. Genom att låta berörda aktörer vara med i beslutsprocessen minskar 
kontingensen, dvs. det blir färre alternativ att behandla om resultaten av delta-
gandeprocessen ligger till grund för fortsatta beslut. Dessutom tolkar jag strate-
gin att ”lämna den indikatorn tills vidare” som ytterligare en deparadoxifiering i 
en Luhmannsk mening, dvs. beslutet har förflyttas utom synhåll till en obestämd 
framtid (Knudsen 2005). 
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Indikatorerna kan beskrivas som en länk till omvärlden i miljömålsarbetet. Å 
ena sidan en länk in till miljömålsadministrationen från det vetenskapliga syste-
met med information om uppmätta värden, å andra sidan som en länk för kom-
munikation av resultat ut från organisationen. Indikatorer finns i många fall men 
det är inte alltid det är tydligt hur det ska kommuniceras En tjänsteman på en 
central myndighet säger (Fg 1:1): 
 
B Jag har inte varit inne så mycket, eller inblandad så mycket i de här 

indikatorerna, men ja, jag vet lite vad det är. Men jag kan känna att 
vad är kommunikationssituationen? Är det att man har tillgång till 
expertinformation som man sen kan föra ut till olika målgrupper 
[…] man har tillgång till en viss information av ett visst värde för 
den är framtagen nu, man vet att nu så ser det ut så här, nu har de 
här förändringarna skett, och så kan man föra ut det […] är det det 
som är kommunikationssituationen? Eller är det som du antyder D, 
att dom görs och dom finns, men vem tar del av dom? Här tror jag 
att man tappar lite därför att man har ingen […] modell i botten 
egentligen, eller bara en grund, någon sorts grundfilosofi, ett tänk 
att det här, här har vi extremt nyttig och användbar information och 
nu ska vi föra ut den, därför att det är ju hela det här jobbet, det går 
väl ut på det egentligen? Jag tänker mig att man med experternas 
hjälp får fram den här nödvändiga och vitala informationen som ta-
lar om vart samhället är på väg i miljöhänseende. Men sen då tap-
par, jag tror lite i det med att hur man ser till att det kommer till rätt 
människor […] 

 
Tjänstemannen beskriver en osäkerhet kring vad indikatorerna syftar till, hur de 
egentligen är tänkta att fungera, ”vad är kommunikationssituationen?”. Miljö-
målsuppföljningen beskrivs av tjänstemannen som utgående från, vad Dhakal 
och Imura (2003) definierar som, en top-downmodell, dvs. ett expertstyrt indika-
torsystem. Informationen tas fram av experter, men hur kommuniceras den i 
praktiken och till vem? Här ser vi ett exempel på hur kommunikationen förvän-
tas stanna vid den rapportering som myndigheterna producerar för politikerna. 
Hur informationen ska nå andra beskriver tjänstemannen som oklart.  
      Lundahl och Öquist (2002) menar att utvärderingar vilar på ställningstagan-
den och intressen vilka påverkar utvärderingens utfall. Utvärderingar producerar 
kunskap, men det är alltid någons kunskap oavsett om det gäller en eller flera 
personer, eller ett statligt verk. Det är alltid en bedömningsfråga om glaset är 
halvfullt eller halvtomt. I en grupp med kommuntjänstemän (Fg 2:2) diskutera-
des svårigheterna med att veta när man ska var nöjd, när är ett mål nått? Eller 
hur man ska tolka och bedöma uppföljningsresultat och sedan sätta trafikljus 
eller smilisar? En kommuntjänsteman säger (Fg 2:2): ”jag tycker det är modigt 
att dom nationella vågar ha det också, för det är ju som du säger: vem ska be-
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döma om det är rött eller gult eller grönt ljus, […] vem har kunskapen i denna 
komplexa fråga?” Inför den senaste fördjupade utvärderingen har det tillkommit 
ett nytt tolkningsperspektiv som kanske kan ses som ett försök att komma tillrät-
ta med problematiken med gubbarnas slutgiltiga bedömningskommunikation. 
Nytt är att till varje miljömål ska tillfogas en trendpil som presenterar en be-
dömning om hur arbetet fortskrider. Det innebär att även om det är fråga om en 
ledsen/röd gubbe kan trenden trots det vara positiv. 
      I sin senaste fördjupade utvärdering skriver Miljömålsrådet: 

 

Miljömålsindikatorerna ska ses som ett stöd för den årliga uppföljningen. För att 
kunna skapa ett heltäckande indikatorsystem väljer varje målansvarig myndighet 
ut de faktorer som de anser vara viktiga i uppföljningen av ett delmål eller ett mil-
jökvalitetsmål […] Indikatorerna gör inte anspråk på att ge någon heltäckande bild 
av miljötillståndet, miljöutvecklingen eller miljömålsarbetet (2008:43). 

 
Miljömålsrådet ger i sin utvärdering exempel på motstridiga budskap. Å ena si-
dan väljer målansvariga ut viktiga faktorer för att skapa ett heltäckande indika-
torsystem, å andra sidan gör inte indikatorerna anspråk på att ge någon heltäck-
ande bild av vad som sker i miljön. Hedrén (1998) resonerar kring den i svensk 
miljöpolitik förhärskande tanken om en helhetssyn: 
 

Oavsett om man med helhetssyn menar att se hela objektet och att således uttöm-
ma hela dess informationsmängd, eller att se det som en del av den större totalitet 
som den av något skäl bör räknas till så uppstår olika avgränsningsproblem. Några 
avgränsningskriterier måste till om inte hela helhetssynen ska komma att samman-
falla med ett krav om att se precis allt som låter sig ses och erfaras, nu, och i fram-
tiden och i förfluten tid, och dessutom ur alla tänkbara perspektiv och med alla 
möjliga, och kanske omöjliga, tolkningar (Hedrén 1998:345) .     

 
I fallet med de svenska miljömålen och dess uppföljning tycks för det första hel-
hetssynen råda då miljömål och indikatorer ska vara heltäckande. När besluten 
om dessa heltäckande system ska omsättas i praktiken uppstår det problem. Det 
är inte tydligt att det finns avgränsningskriterier om vi inte väljer att se delmålen 
som en form av avgränsningar, snarare än vad som var för sig måste uppfyllas 
för att nå det övergripande miljömålet i tid. Till slut, i detta helhetssträvande, 
uppstår paradoxer som den som Miljömålsrådets text ger uttryck för.  
      Vi kan då fråga oss om miljömålsuppföljning, som den beskrivs i miljömåls-
propositionerna, är möjlig ur ett kommunikationsperspektiv? Idealt sett ska upp-
följningsarbetet, enligt regeringens intentioner, innefatta ”ett fullgott informa-
tionsunderlag” (Prop. 1997/98:145:159). Målstyrning ska, som jag skrivit tidi-
gare, enligt den ideala funktionen fungera så att politiker blir informerade via 
kommunikation med tjänstemän på miljömålsansvariga myndigheter. Uppfölj-
nings- och utvärderingsprocessen i ett målstyrningssystem, som det svenska mil-
jömålssystemet, får en vägledande funktion för beslutsfattare om huruvida ett 
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mål, delmål eller strategi ska vara formulerad som förut, förändras eller förkas-
tas. Miljömålsarbetet kan alltså inte ses som punktinsatser utan måste fungera 
som en process med ständig återkoppling. Miljömålsrådet menar att det är vik-
tigt att hålla antalet mål på en kommunicerbar nivå, och därför ska miljömålssy-
stemet revideras och delmål omformeras eller bytas ut när det finns behov av 
satsningar på andra områden (Miljömålsrådet 2004). Sett till vad som diskuterats 
i fokusgruppsintervjuerna kan vi ana en barriär i kommunikationssituationen, 
kraven på ett fullgott informationsunderlag å ena sidan men även ett kommuni-
cerbart informationsunderlag å den andra. En central problematik blir frågor och 
beslut om avgränsningar. 
      I likhet med beskrivningar av tidsaspekter när det gäller implementerings-
processer (5-10 år) finns det en tidsaspekt när det gäller att skapa ett uppfölj-
ningssystem. Moldan och Dahl (2007) beräknar att det kan ta 5-10 år att utveck-
la nya dataflöden. Miljöfrågor och problem som inte varit på agendan särskilt 
länge riskerar att inte synliggöras i indikatorsystem som ofta, vilket denna studie 
visat, grundas på tillgänglig data. Nya problem kräver nya indikatorer och mät-
ningar för att kommunicera utvecklingen på området och denna utveckling är i 
många fall kostsam och tidskrävande. 
  

7.4 Miljömålsrapporteringens form och presentation 
 
När myndigheterna ska skriva de årliga rapporterna uppstår ett annat problem, 
nämligen hur formatet och instruktionerna om omfång påverkar vad som kan 
kommuniceras. I en grupp med tjänstemän på centrala myndigheter diskuterades 
formatet på de årliga DeFacto-rapporterna (Fg 2:3):  
 
A Dom här DeFacto är ju någonting som vi gör då, och där pratade 

jag just med XX då som är miljösamordnare, det är ju inte så myck-
et, det blir ju väldigt komprimerat. Alltså frågan är ju hur det når ut 
och hur det används, ja det vet jag inte riktigt, eller man har ett visst 
antal ord på sig i dom här DeFacto-rapporterna, det blir ju väldigt, 
väldigt, kan bli två meningar om en sak, tre meningar om nästa sak, 
och så där 
 

B Och det ser, det märker vi när vi jobbar med de fördjupade utvärde-
ringarna, det är en brist om vi ska redovisa, för vad som egentligen 
har hänt, det kan inte DeFacto i det kompakta formatet, täcka in allt 
 

A Nej det gör det definitivt inte 
 
Det kan i alltså praktiken vara mer än indikatorernas begränsningar som utgör 
kommunikationsbarriärer för vad som kan kommuniceras. Formatet på de årliga 

 209



DeFacto-rapporterna blir en barriär i fråga om kommunikation av tillståndet i 
miljön, då information i rapporteringen måste komprimeras för att få plats, den 
beskrivs som ”kompakt”. Bristerna i rapporteringen ger sedan eko i den fördju-
pade utvärderingen då den informationsbas som finns i DeFacto-rapporterna inte 
omfattar all den information som är nödvändig för att skapa en fördjupad utvär-
dering. Men som en av tjänstemännen säger lite senare i diskussionen ”skulle vi 
då skriva så mycket som vi ville så skulle det bli en bok”. Det kommunikativa 
problem som uppstår i och med en rapportering styrd av indikatorer på bekost-
nad av en övergripande diskussion kring miljömålen kan härledas till de kriterier 
som jag beskrev i början av detta avsitt nämligen att rapporteringen måste hållas 
i ett format som kan hanteras av målgrupperna för uppföljningsrapporteringen, i 
första hand politikerna. När det gäller beskrivningen av användningen av indika-
torer beskrev kommuntjänstemän i en av fokusgrupperna att indikatorer inte är 
en fullgod mätare på tillståndet i miljön. Rapporteringen ger inte en särskilt god 
bild av om miljömålet är på väg att uppfyllas utan snarare om de faktorer som 
indikatorerna påvisar har förändrats (Fg 1:2). Det uppstår vad som kan beskrivas 
som en suboptimering, dvs. ett fokus på indikatorer och dess förändring på be-
kostnad av en övergripande reflektion kring helheten, eller miljötillståndet i för-
hållande till miljömålet. Formatet på rapporteringen är alltså en viktig aspekt på 
hur väl kommunikationen i praktiken fungerar. Utan ett någorlunda hanterbart 
format är risken att informationen inte blir uppmärksammad. I miljömålsrappor-
teringen är uppföljningen och utvärderingen delvis kommunicerad via det som 
ofta refereras som ”gubbarna”. I en fokusgruppsintervju men tjänstemän på cen-
trala myndigheter diskuteras hur rapporteringen kan ske för att tillfredsställa be-
hov av lättillgänglig information (Fg 1:3):  
 
B Men de är ändå lättillgängliga dom säger det att dom där gubbarna 

är så viktiga för att många läser dom inte (flera skrattar, instämmer) 
många tittar på dom där gubbarna och säger oj där är en röd gubbe 
då alltså— 
 

E Man kanske bara skulle ha gubbarna och så diagrammen då som 
representerar indikatorerna 
 

F Folk orkar ju inte läsa 
 
Det blir viktigt att informationen är paketerad på ett hanterbart sätt, dvs. att 
komplexiteten blir reducerad till en enkel kommunikation, vilket alltså kan ses 
som en förutsättning för att informationen ska nå fram (Moldan och Dahl 2007, 
Rickard et al. 2007). Enligt instruktionerna från Miljömålsrådet (2002) är ”smi-
leys” benämningen på de symboler som ska informera om tolkningen av vad 
åtgärderna resulterat i. Symbolerna blir ett index på hur utvecklingen av arbetet 
för att uppnå miljömålen fortskrider och om arbetet leder mot en måluppfyllelse. 
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I den fördjupade utvärderingen som publicerades våren 2008 har en försvensk-
ning skett och gubbarna benämns numer som ”smilisar”. Systemet med ”smili-
sar” är anammat i flera län. Det beskrevs i en grupp med länsstyrelsetjänstemän 
en misstro till rapportering i form av smilisar (Fg 1:6): 
 
A Vår hövding har sett det här som Miljömålsrådet har gjort nu, det är 

en framsida med en massa gröna och gula och röda prickar på, och 
så vill han ha något liknande då 
 

B […] Ja det är klart att man kan göra så, men det är bondfångeri  
[…] det är inte vetenskapligt tycker jag.  

 
En smilis, eller färgad prick, som representation för vad som uppmätts ses inte 
som ”vetenskaplig”, rapporteringen bör hålla högre standard. Jag tolkar det som 
att tjänstemannen ser en risk i att det blir de publika smilisarna som är den hu-
vudsakliga kommunikationen på bekostnad av en fördjupad vetenskaplig infor-
mation om miljötillståndet. Här kan vi se hur kraven på information visar sig i 
praktiken. Information som reducerats och förenklats för att skapa möjlighet till 
kommunikation med exempelvis politiker och en intresserad allmänhet blir i ett 
perspektiv kopplat till tjänstemän som är insatta på området alltför förenklat (jfr 
Moldan och Dahl 2007). Problematiken kring komplexitet och mångfald av 
aspekter som påverkar kommuniceras inte och riskerar att försvinna i miljö-
målskommunikationen.  
      Presentationen av resultat och uppföljning i form av glada, neutrala och 
ledsna smilisar kan alltså signalera ett bra eller dåligt resultat. Det är dock svårt 
att vid en första anblick avgöra vad som är bra eller dåligt. Är det miljötillstån-
det eller effektiviteten i åtgärdsarbetet som brister? Har samhällets aktörer inte 
skött sig och handlat utifrån vad som krävs för att samhället ska bli ekologiskt 
hållbart, eller beror det dåliga resultatet på andra faktorer än de faktiska hand-
lingar och åtgärder som genomförts under uppföljningsperioden? Kan det kan-
ske till och med vara så att de nedslående resultaten beror på dåligt utformade 
mål? För att få svar på dessa frågor krävs mer än att titta på smilis-
presentationerna. I den skriftliga rapporteringen ger Miljömålsrådet förklaringar 
till varför vissa mål inte kan nås, exempelvis att processer i naturliga system 
(samhällssystemens ekologiska omvärld) inte ger tillräcklig snabb respons för 
det åtgärder som genomförs i samhället. I vissa fall kan det också röra sig om 
trögheter av mer social karaktär som i fallet med målkonflikter och trögheter i 
kommunikationen i organisationer. Tyvärr är det nog ändå signalerna som de 
röda gubbarna ger som får mest genomslag: målen har inte uppnåtts, våra insat-
ser har inte gett tillräckligt goda resultat. Följden av detta system kan bli att smi-
lisarna färgsätts med avseende på dess inverkan på politikerna (Fg 2:3): 
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C […]  för man har ju lite så här taktiskt tänk i alla fall diskuteras på 
naturvårdsverket att det är fruktansvärt opedagogiskt att komma 
med 16 sura gubbar till politikerna, för då undrar dom ju varför vi 
satsar så väldigt många miljoner, eller miljarder, på miljöarbetet om 
det inte leder nånvart, och sätter vi gula eller gröna för at vi ska 
uppmuntra ”det går nog ganska bra” och det är ju också 
 

A Nej det blir, det känns som det är fel 
 

B Men det är en intressant fråga för att det som ska kommuniceras till 
politikerna, som kanske så småningom blir sura själva (flera skratt) 
 

M Tänker man då att det, vilja satsa på miljöfrågor, eller alltså mer 
resursmässigt då, inte att man blir oroad över att det är en massa 
sura gubbar och ”här måste vi ta i”, utan det beror på hur man 
 

C Jaa, att det snarare är lite depp, att man tappar sugen, det är bättre 
att satsa på barnomsorgen eller äldrevården, där man kan se en tyd-
lig förändring 
 

B Ja det stämmer […] satsar på framgång […] men det där kommer 
det att bli diskussion om naturligtvis, men då är ju jag som gör un-
derlag till det här, jag följer ju dom här riktlinjerna, så att jag försö-
ker ju göra strikta bedömningskriterier, men sen får våran ledning 
sköta politiken och tyckanden […] och det är ju en sån diskussion nu 
”jag kanske ska bjuda på en gul gubbe, för det har ju hänt så mycket 
som är bra” 

   
Som jag beskrivit tidigare kan tolkning av resultat enligt Lundquist (1987) på-
verkas av att politiker och byråkrater har ett intresse av att beskriva den drivna 
politiken som framgångsrik. Utdraget ovan ger som jag tolkar det ett exempel på 
just detta. Genom att bjuda på en gul gubbe kan målansvariga ge intryck av att 
miljömålsarbetet är effektivt, eller åtminstone värt satsade resurser. Om miljö-
målsarbetet är helt igenom utan positiva resultat skulle det kunna innebära att 
politikerna lägger resurser på andra områden där utdelningen blir bättre. Här kan 
rapporteringen tolkas utifrån Priors (2003) teorier om dokument som kommuni-
katörer, jag vill inte helt se rapporteringen som en agent i sig utan snarare som 
en resurs för framtiden för tjänstemännen. Genom att nyttja dokumentationen i 
vad som kan ses som subtila syften, har dokumentationen manipulerats så till 
vida att den inte är enbart en förmedlare av information, utan en kommunikation 
med underliggande syften.  
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      Ett annat perspektiv på kring rapportering och kommunikation diskuterades i 
en fokusgruppsintervju med kommuntjänstemän och berörde hur tolkning av 
uppföljningsresultat kan leda till olika reaktioner hos politiker (Fg 2:2): 
 
A […] men sen kan det ju vara en sån här som vi har på inomhus, på 

miljöområdet att, ja vi har ett mål om radonsanering […] nu har ju 
radonhalten har sänkts, gränsvärdet, och då är det ju ett gäng dagis 
då som inte når det här då, och då har målet varit att alla dagis och 
skolor ska ligga under gränsvärdet, och så har man tittat på den takt 
som man håller på med radonsaneringar, så verkar det inte som att 
gå, så då satte vi en bedömning att vi når inte det här målet, men då 
fick vi en direkt en snabb reaktion på det här, att nu ser vi till att nå 
det här målet, sätt in alla resurser som behövs, och innan vi ens har 
publicerat miljöredovisningen, och då kanske man känner att man 
har det politiska stödet, att det finns pengar […]nu kör vi stenhårt 
på att nå det målet 

 
B Det låter ju härligt […] det kan jag ju tycka, annars är det väl att 

politikerna ibland inte vill att man redovisar hur det är,[…] det är 
lite mer så hos oss tycker jag, feghet, och innan jag kom så försökte 
dom också göra nåt sånt här med pilar eller nånting, riktning, jag 
tror aldrig den trycktes för att det var väl så mycket data i sakerna 
att det var svårt att bedöma mot de nationella målen […] så det såg 
väl inte bra ut, så den kom inte ut […] 

 
Senare i samma diskussion beskrivs hur det i gamla system fungerat så att om 
verksamheter visat alltför bra resultat dras pengar till verksamheten in. Bedöm-
ningar och utvärderingar kan alltså leda till ökade insatser för att nå målen, men 
i ovanstående fall har det skett i ett strategiskt syfte. Politikerna vill inte att dåli-
ga resultat ska kommuniceras utan åtgärdar problematiken innan rapporter of-
fentliggörs. På detta sätt ser det ut som, och blir väl i praktiken också så, att 
makthavande politiker sköter sina uppdrag väl. En annan reaktion kan vara att 
dölja dåliga resultat genom att stoppa en publicering som redovisar dåliga resul-
tat. Oavsett vilket kan vi se att tjänstemannens erfarenheter kan gälla som exem-
pel för att det ibland inte är miljötillståndet som styr beslut på miljöområdet utan 
andra intressen som har att göra med finansiering till myndigheter och politiker-
nas drivkraft att framstå som kompetenta och värda väljarnas stöd.  
      Indikatorer begränsas med nödvändighet till det som vi har möjligheter att 
mäta och i likhet med modeller är det ett begränsat utsnitt av verkligheten som 
kommuniceras. Men även inom ramen för det mätbara finns det variation och 
olika tolkningar beroende på vilket perspektiv som anläggs, exempelvis ett 
kvantitativt eller ett kvalitativt. Indikatorernas kvalité och kommunicerbarhet är 
alltid beroende av de mätningar och data som används (Moldan och Dahl 2007). 
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7.5 Mätningar och datatillgång 
 
I en måluppfyllelseutvärdering är det viktigt att fråga sig om resultaten stämmer 
överens med de beslutade målen och om de positiva, eller negativa, resultaten 
beror på beslut och åtgärder. Frågorna relaterar till vad som kan relaterar till 
”mätning mor mål och effektmätning” (Stevrin 1991:37). Som jag beskrivit tidi-
gare menar Lundquist (1987) att det knappast är meningsfullt att mäta resultat 
om det inte finns ett förutbestämt önskvärt tillstånd att jämföra med. Det innebär 
för miljömålsarbetet att det bör finnas värden identifierade för vad som krävs för 
att en ekologiskt hållbar utveckling ska uppnås. Stevrin (1991) påtalar att det 
generellt sett är en komplicerad process att mäta effekter och förändringar till 
följd av en viss verksamhet. Enligt Vedung (2002) kan politiska mål kan vara 
omstridda enligt ett vetenskapligt synsätt då de i många fall inte kan säkert fast-
ställas på vetenskaplig väg. Sett till miljömålen är de formulerade i det politiska 
systemet, de övergripande 16 miljömålen är inte precist och mätbart formulera-
de, och kan då tänkas ställa till med problem med det myndighetsarbete som mer 
har sin bas i det vetenskapliga systemet, exempelvis när det gäller mätning av 
miljötillståndet för att bedöma måluppfyllnad. När det gäller uppföljning i prak-
tiken blir det i många fall svårt att särskilja vad som ska mätas och vad som kan 
definieras som säker fakta i uppföljningsprocessen. Processen innefattar en kom-
munikation med olika inblandade system som det politiska och det vetenskapli-
ga (Bosshard 1991).  
 

7.5.1 Tradition och mätdata 
 
Miljömålen i det svenska systemet med nationella miljökvalitetsmål har olika 
karaktär och kan enligt Emmelin (2004:105-106) delas in i två grupper varav en 
grupp består av mål som är ”vetenskapliga” och den andra gruppen av mål som 
är ”visionära eller möjligen utopiska” vilka också kan benämnas som ”land-
skapsmål”. Den första gruppen, de vetenskapliga målen, är i viss mån lättare att 
operationalisera och följa upp då de i flera fall beskriver utsläppsnivåer som kan 
mätas. För att följa upp dessa mål behövs olika former av data som genom tolk-
ning och presentation kan ge information om huruvida målen är på väg att nås. I 
många fall är tillgången och förutsättningarna större när det gäller kvantitativa 
indikatorer i förhållande till kvalitativa indikatorer (Moldan och Dahl 2007). 
Sett till svenska förhållanden kan det ses som ett resultat av den naturvetenskap-
liga dominans som varit rådande inom svensk naturvård genom tiderna. Vår tra-
dition av mätningar av naturtillståndet har lett till att vi har många mätningar 
och långa tidsserier av kvantitativ data. Olika karaktärer på miljömål beskrevs 
av en kommuntjänsteman som ”hårda” och ”mjuka”, där de hårda representerar 
de som ovan benämns som utsläppsmål eller vetenskapliga och de mjuka är av 
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mer kvalitativ art. Frågan om miljökvalitetsmålens uppföljningsbarhet, och mät-
barhet, diskuterades av tjänstemän på en central myndighet (Fg. 1:3):  
 
D […] den stora utmaningen för oss, det är att det finns liksom inga, 

alltså för de målen som vi har som handlar om skydd och restaure-
ring av olika naturtyper, så finns det väldigt få metoder att verkligen 
utvärdera det. Alltså, räkna naturreservat, egentligen, vad säger det 
om vad vi uppnår ute i landskapet? Det skulle vi egentligen behöva 
mäta på ett annat sätt, inte kvantitet utan kvalitet […] 

 
F Dom är jättetuffa. […] Vi har ju svårt, tycker vi då som aldrig kan 

mäta utsläppen. Vi får ju verkligen tufft att försöka uppnå det biolo-
giska mångfaldsmålet, det är ju helt omöjligt […] 

 
Uppföljningen av miljökvalitetsmålen som diskuteras av tjänstemännen innefat-
tar olika problematik. Att de mål som ovan definierades som landskapsmål är 
svåra att mäta och följa upp på grund av bristande mätmetoder bekräftas av 
tjänstemännen. Det är svårt att skapa ett utvärderingssystem som bedömer kvali-
tet när det gäller skydd av naturområden. Som det ser ut idag är uppföljningen 
snarare kvantitativ än kvalitativ, erfar tjänstemannen som noterar att ett antal av 
något inte behöver betyda att det är det eftersträvansvärda som bedöms medan F 
ger uttryck för svårigheterna att mäta och hantera mål om biologisk mångfald. 
Huruvida kvantitativa eller kvalitativa indikatorer bäst speglar vad som bedöms 
som viktigt är något som diskuterats i litteraturen (Dhakal och Imura 2003). 
Uppföljningsarbetet upplevs dock som problematiskt även när det gäller ut-
släppsmålen. Här tolkar jag det som att det snarare är tekniska svårigheter som 
sätter hinder i vägen för uppföljningsarbetet. 
      Länsstyrelsetjänstemän som arbetar med miljömålsuppföljningen diskutera-
de svårigheter med uppföljningsarbetet som bottnar i en brist på datatillgång 
inom olika områden (Fg.2:1):  
 
D Det är ju liksom olika på olika områden. En del områden har man 

tradition av att mäta och är mer tekniskt inriktade mål och så där. 
Det finns eller går att ta fram mätdata. Men så finns ju andra områ-
den där det dels inte finns nån tradition riktigt av att mäta och där 
är det inte så helt enkelt att hitta indikatorer, och det är ju, kultur-
miljö är ett sånt område, [som] också haft många utvecklingsprojekt, 
som just att hitta 

 
M Jag tänkte, det kom väl en rapport eller nånting, förslag på kulturin-

dikatorer på länsnivå? 
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C Mm, det gjorde vi som ett utvecklingsprojekt med pengar från RUS 
[…] och det fanns ju många idéer, men till slut, i sista rutan blev det 
ganska få som vi bedömde som möjliga 
 

M OK, möjliga att? 
 

C Möjliga att utifrån tillgång på data, det är det som är bekymret när 
det gäller kulturmiljön. Det finns som D säger inga långa traditioner 
att mäta uti landskapet 
 

D Det är inte så lätt att veta vad man ska mäta 
 

C Nej, det är inte det 
 
Tjänstemännen diskuterar en problematik som kan tolkas som ett uttryck för den 
uppdelning i natur och kultur som varit förhärskande sedan lång tid tillbaka och 
även återspeglas i de i propositionen angivna värden som miljömålen ska utgår 
ifrån. Tjänstemännen påtalar att traditionerna när det gäller mätning av miljötill-
ståndet är olika inom olika områden, och framhåller ”tekniskt inriktade mål” 
som enklare att mäta än mål som rör ”kulturmiljön” (även påtalat i fg.1:6, 1:7). 
Erfarenheterna speglar den traditionella synen på naturen som något separat, 
skilt från människan och kulturmiljön. När något ska mätas och bedömas kan 
det finnas poänger med en uppdelning, men i praktiken går natur- och kulturmil-
jö in i varandra och kan beskrivas som ”nyanser i ett och samma landskap” 
(Linnér 2002:228). Utdraget pekar på en i fokusgrupperna omvittnad svårighet 
när det gäller uppföljning av uppsatta mål. En barriär för kommunikationen i 
uppföljningsarbetet grundas i att det råder olika villkor och möjligheter beroende 
på miljömålens karaktär, grundade i hur mätningar traditionellt sett prioriterats 
och genomförts. Men även i den tudelning som envist kvarstår mellan vad som 
betraktas som natur och vad som är kultur. Linnér menar att en reduktion av det 
komplexa i landskapet kan vara nödvändigt till en början för att åtskilja särskilda 
tillstånd eller relationer. Det är dock viktigt att vi till sist söker återställa det som 
uteslutits i analysen för inte missa viktiga delar (Linnér 2002). Resonemanget 
kan ses som ett utslag av vad Lundahl och Öquist (2002:88) skriver, att en ut-
värdering vanligtvis reducerar det objekt som utvärderas, att vi ”tuktar och be-
skär verkligheten”. Genom att utvärderingen fryser processen så finns en risk att 
vi flyttar fokus från det komplexa och dynamiska till det som kan observeras 
som fixa punkter. Vi kan då fråga oss om detta är ett resultat av vårt väster-
ländska vetenskapliga sätt att dela upp världen i delar och analysera, eller är det 
fråga om hur vi tänker och kommunicerar i motsatspar? Men är det något som 
går förlorat på vägen? Vad är det vi sätter ihop och utifrån vad?  
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7.5.2 Mål, delmål och mätbarhet 
 
Att mål och kriterier är viktiga för det praktiska arbetet inom myndigheter och 
andra organisationer kan ses som en självklarhet. Det kan uppstå problem när 
målen inte är formulerade enligt den ideala målstyrningsmodellen, dvs. att må-
len ska vara tydliga och överskådliga samt vara uppföljningsbara. En kommun-
tjänsteman funderar kring målformulering och mätbarhet (Fg. 1:2): 
 
B […] vi kanske har gjort så diffusa till och med delmål i vissa lägen 

så det blir ett helvete att hitta indikatorerna, dom mäter ingenting 
[…] så gör vi ingenting åt situationen 

 
När de ”diffusa” målen ska operationaliseras, dvs indikatorer ska identifieras 
och konkreta åtgärder ska föreslås uppstår problem. I vissa fall är även delmå-
len, som idealt sett ska konkretisera de övergripande målen, så diffusa så att i 
praktiken kan inga indikatorer visa på en eventuell måluppfyllelse. Hela imple-
menteringsprocessen, från målformulering till uppföljning, är beroende av tidi-
gare steg. Tidigare studier belyser problematiken, exempelvis har delmålen till 
Giftfri miljö beskrivits som komplicerade, med långa formuleringar. Genom 
delmålens kopplingar till varandra blir de svåra att hålla isär, det blir svårt att ”få 
grepp om vad respektive delmål står för”, och därmed svåra att följa upp. Svå-
righeterna leder i sin tur till att det blir svårt att bedöma om det övergripande 
målet och delmålen kommer att nås inom en generation (Riksrevisionen 
2005:26). Det kan tolkas som att delmålen är invävda i varandra och det blir 
svårt att skapa tydlighet kring respektive delmåls innehåll och betydelse, det gåt 
inte att skapa distinktioner. Det leder till att det blir otydligt eller osäkert vad 
som behandlas. Problematiken har även uppmärksammats av Edvardsson (2004) 
som menar att de svenska miljökvalitetsmålen, trots de goda intentionerna i pro-
positionerna, inte håller måttet idealt sett. De svenska nationella miljökvalitets-
målen saknar precision och är därmed svåra att utvärdera. Det går alltså inte att 
avgöra om målet är nått eller om det är ett bra eller ett dåligt resultat utvärde-
ringen visar. När det uppstår svårigheter i tolkningen av vad målen innefattar är 
det inte orimligt att förmoda att det kommer att uppstå barriärer i kommunika-
tionen.  
       I en grupp med länsstyrelsetjänstemän diskuterades frågan om möjligheter-
na för att genomföra mätningar för att ta fram annan statistik än den som presen-
teras av SCB (Fg. 1:6) 
 

 
A […] Eftersom man nu har lagt ner så mycket möda på att formulera 

mål, då vill man ju kunna följa upp dem på ett bra sätt också, och 
inte bara ta den här SCB-statistiken, eller nåt sånt där som redan 
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finns, utan ibland kanske man måste ta fram data helt enkelt. Men 
jag tycker det fattas medel för sånt 
 

B och C Ja det gör det 
 

B Ingen tvekan 
 
I utdraget påtalas något som visat sig vara ett problem när det gäller statistik, 
nämligen att den statistik som är sammanställd nationellt inte är avpassad för att 
kunna användas i ett miljömålssammanhang. Statistiken är inte avpassad till mil-
jömålen och förutsättningarna för att kommunicera hur väl miljömålen är på väg 
att uppnås blir därmed begränsade. 
      Målstyrning som en hierarkisk ideal modell genomsyrar inte praktiken. När 
det gäller målstrukturen med nationella mål i förhållande till regionala mål kan 
även det generera barriärer i kommunikationen kring en gemensam uppföljning, 
vilket påtalades av en tjänsteman på en central myndighet (Fg 1:1): 
 
A Det kommer ju ofta vara så vi blir förbisprungna utav verkligheten, 

utav kommunerna, […] de som gör någonting, […]länsstyrelser och 
kommuner då gör egna delmål och egna indikatorer [och då] kom-
mer dom ju aldrig sammanfalla precis med varandras eller vad vi då 
egentligen skulle vilja följa upp utan det kommer ju att vara en rätt 
splittrad bild som vi inte har koll på  

 
Kommunikationen kring vad som ska ingå i ett gemensamt uppföljningssystem 
försvåras av att det pågår ett miljömålsarbete på olika nivåer som inte är synkro-
niserat eller utgående från en gemensam bas. Tjänstemannens reflektioner kan 
tolkas som observationer från ett kommunikationssystem i en omvärld, ”verk-
ligheten”. I denna omvärld pågår kommunikation och aktiviteter som kan obser-
veras och sedan ska kommuniceras och integreras i det egna systemets struktur. 
Tjänstemannen påvisar i utdraget ovan en problematik kring uppföljningsarbetet 
som även skapar problem när det gäller kommunikationen när det gäller an-
svarsfrågor (jfr kap 4), nämligen att nationella, regionala och lokala myndigheter 
inte kommunicerar kring miljömålen utifrån den hierarkiska modellen. Genom 
att arbetet utgår från centrala mål som sedan ska anpassas till en divers regional 
och lokal nivå inte i praktiken går att hålla enhetligt skapas problem när uppfölj-
ningsresultatet ska sammanställas. Problematiken fanns beskriven även när det 
gäller en länsstyrelses miljömålsarbete (Fg 1:6): 
 
C […] alla har utgått från de nationella målen och sen så när de regi-

onala målen är klara så ser man, så ser ju egentligen jag var nån-
stans vi kan samarbeta, så att vid revision av mål så kommer man 
kanske mer och mer att utgå från de regionala. Men det vart ju lite 
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bakvänt, för kommunerna låg ju långt före oss […] vi hade ju inte 
fått något riktigt regeringsuppdrag innan dom insåg att dom var 
tvungna att göra någonting 

 
Länsstyrelsetjänstemannen ger uttryck för att miljömålsidealet med centralt for-
mulerade mål som omsätts på olika nivåer inte riktigt har gått i en ideal hierar-
kisk ordning. På länsstyrelserna inväntade man instruktioner från regeringen 
medan det i kommunerna redan påbörjats ett miljömålsarbete. Implementerings-
processen där nationella mål ska brytas ner och anpassas till regionala och lokala 
kontexter kan skapa ett splittrat och diverst målsystem som i praktiken blir 
mycket svårt att följa upp på en gemensam bas, och därmed uppstår kommuni-
kationsbarriärer av en strukturell karaktär. 
 

7.5.3 Kvantitet och kvalitet 
 
Miljömålen som är antagna för att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling ska 
omsättas i en miljömålsadministration där möjligheterna att mäta och följa upp 
miljökvalitetsmålen i vissa avseenden är begränsade. En kommuntjänsteman 
resonerar kring situationen (Fg 1:2): 
 
A Jag är rädd för att vi hamnar lite grann i det här att vi räknar kilon 

eller antal eller stycken istället för att ”vad är det som är intressant i 
ett målperspektiv och hållbar utveckling?”. Det är ju ett systemskif-
te.[…] Och vad händer egentligen, för då hamnar man i en konstig 
situation där vi faktiskt inte idag har någon kontroll, vi har ju väl-
digt lite mätmetoder på kommunal nivå. Så de här siffrorna med 
2010 jämfört 1999, alla siffror som kommer, det har inte vi på kom-
munal nivå […] det har vi inte möjlighet att följa upp. Det har vi inte 
instrument för, vi har inte lagt ned resurserna på det. [Det] kanske 
går att göra på central nivå, man kan räkna statistik med SCB, ja det 
blir relativt väl, men bryter du ned det på kommunal nivå är det 
omöjligt 

 
Kommuntjänstemannen beskriver en oro kring vad som blir huvudfokus i mil-
jömålsarbetets uppföljningsfas, vad mäts i förhållande till vad som är av vikt för 
att följa upp ett formulerat mål? I tidigare studier kring indikatorer för att mäta 
hållbar utveckling har vikten av att bestämma vad som ska vara hållbart diskute-
rats. Vad som ska bedömas som värt att uppmärksammas innefattar värderings-
processer och kan skifta utifrån vems perspektiv frågan ställs. På kommunal 
nivå råder det en brist på mätresultat, en problematik som uppmärksammats i 
tidigare studier vad gäller datatillgång i förhållande till indikatorer för hållbar 
utveckling (Hjerpe 2005, Hardi et al. 1997). Den statistik som redovisas av ex-
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empelvis SCB bygger på sammanlagda resultat som visar på en nationell status. 
För att få relevanta siffror till en uppföljning på kommunal nivå skulle de natio-
nella siffrorna behöva brytas ned, men i praktiken säger det lite om det aktuella 
tillståndet i en specifik kommun. Uppföljning och utvärderingsarbetet innefattar 
en datahantering och bearbetning som är långt ifrån problemfri. När kommuni-
kationen ska ske genom rapportering mellan olika nivåer tycks det enklare att 
aggregera data från lokal nivå och göra den begriplig på nationell nivå, det om-
vända att omvandla nationella resultat till lokala är långt mer problematiskt 
(Parson 1995). Bristen på data begränsar möjligheterna att skapa validitet i upp-
följningsarbetet och det som kommuniceras blir det som det finns data för, sna-
rare än vad som är intressant ur ett ”målperspektiv”. Datatillgänglighet är ett di-
lemma som tycks förekomma i många fall när miljö och hållbarhet ska mätas 
och bedömas vilket påvisats i flera studier. För att garantera en god kvalitet på 
utvärderingen krävs en noggrann efterhandsbedömning, som grundas på en sys-
tematisk datafångst. Denna kvalitet tycks vara svår att upprätthålla på både på 
kommunal nivå såväl som regional och nationell, då datatillgången starkt be-
gränsar möjligheten att mäta det som eftersträvas till förmån för data som finns 
tillgänglig (Hjerpe 2005, Vedung 1998, Hardi et al. 1997). 
      Det uppstår dock inom miljömålsuppföljningen en problematik som troligen 
är giltig i många situationer där aktiviteter i samhället ska mätas. Det gäller möj-
ligheterna att följa upp kvantitativa respektive kvalitativa mål. Kommuntjänste-
män med ansvar för uppföljning diskuterar problematiken (Fg 2:2): 
 
C Jag tycker dom mer mätbara målen, eller dom hårda målen, är ju 

inte svårt att få in data i, det finns ju fortlöpande […], vi får ju väl-
digt mycket från dom tekniska bolagen så det är ju inte så svårt. 
Däremot är det ju svårt när det blir dom här mer ospecifika, alltså 
medborgarna ska öka och medborgarna ska göra, alltså det som 
egentligen ska mätas, alltså det är ju egentligen livsstilsfrågor som 
kan till viss del avspeglas i energiförbrukning, men inte om vi fått en 
högre medvetenhet om att köpa mer ekologisk mat och så, hur för-
ändras miljöarbetet på företagen, exempelvis dom frågorna, dom 
har vi nästan helt och hållet, dom indikatorerna, hoppat för att vi 
har så svårt för att samla in data i det. Jag vet inte, hur gör ni det? 
 

A Vi ska ju genomföra en medborgarenkät var tredje år har vi planerat 
 

C Var tredje? 
  

A Ja, och vi har genomfört den två gånger, men det är då två olika, 
den ena gången var det Temo och den andra var det […]vårt eget 
utredningskontor, så att dom två blev inte helt jämförbara. Men vi 
hoppas ju kunna ställa exakt samma frågor som vi gjorde nu senaste 
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och göra det var tredje år, men det beror ju också på politisk majori-
tet och vilja nationellt. 
 

C Det är ju dyrt 
 

A Ja absolut, men det är ju en viktig källa till våra medborgare, vad 
dom gör 

 
Kontinuitet är viktig för att mätningar och dataserier ska vara konsistenta och 
jämförbara över tid, vilket är en av intentionerna som uttrycks i propositionerna. 
Tjänstemännen påvisar att det kan finnas flera fallgropar när mätserier startas. 
Generellt sett innefattar kvantitativa mätmetoder svårigheter att fånga in vad 
människor i samhället tänker och känner om vad som är viktigast i dess miljö 
(Osborn 1997). I fallet som beskrivs ovan genomfördes en enkätstudie av olika 
företag och har därmed blivit svåra att jämföra. Det anses lättare med ”hårda” 
(mer tekniska?) mål, då det finns data och mätserier som sträcker sig längre till-
baka i tiden. Det är också problematiskt att veta vad som ska mätas, och hur, när 
det gäller medborgares val och kunskap kring miljörelaterade vardagsfrågor, 
vilket är en problematik som diskuterats i tidigare studier (Hjerpe 2005). En or-
sak till att målstyrningsmodellen är svår att införa och driva är de stora kostna-
der den medför vilket till viss del beror på det behov av formaliserade mätsy-
stem som krävs vilket omfattande arbete lokalt och centralt (Rombach 1991). 
För att genomföra omfattande och kostsamma mätningar krävs resurser och det 
blir viktigt att även den politiska kontinuiteten finns vad gäller anslag och intres-
se för att göra miljö och hållbarhetsuppföljningar möjliga, dvs. att det kriterium 
som Lundquist (1987) pekar ut som grundläggande för en lyckad implemente-
ringsprocess, tillräcklig resurstilldelning. I en grupp men länsstyrelsetjänstemän 
(1:7) diskuterades ett annat problem kring jämförelser som kan uppstå när upp-
mätta värden ska jämföras i det gemensamma uppföljningssystemet, att det i lä-
nen förekommer olika beräkningsmodeller som ger resultat som är svåra att jäm-
föra. För att uppfylla behovet av möjligheter till jämförelser skulle en standard-
modell vara att önska, enligt en länsstyrelsetjänsteman. 
      I miljömålsuppföljningen och utvärderingen blir det tydligt hur det som Fis-
ke (1990:93) beskriver som två olika koder återspeglas i kommunikationen. De 
två koderna är den analoga och den digitala. I en digital kod är enheterna (både 
det betecknande och det betecknade) klart åtskilda till skillnad från en analog 
kod som arbetar längs en kontinuerlig skala. Fiske liknar koderna vid klockor 
där en digital klocka avskiljer och kommunicerar en minut i taget. En digital 
klocka visar exempelvis antingen 12.00 eller 12.01, aldrig ett mellanvärde, det 
finns ingen gråzon. En analog klocka visar en kontinuerlig rörelse för tiden och 
det är endast genom att markera minuter på en urtavla som vi har möjlighet att 
kommunicera ”vad klockan är”. Det är för de flesta av oss lättare att läsa av och 
tolka digitala koder just för att dess enheter är tydligt åtskilda. Generellt sett har 
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vi svårare att notera analoga koder. När det gäller miljöfrågans hantering och 
kommunikation kring denna uppstår en problematik då naturen består av analo-
ga element, eller processer, som vi människor sedan söker kategorisera och för-
stå. I denna kommunikation beskriver vi den analoga naturen med digitala skill-
nader, i våra försök att hitta signifikanta skillnader som skapar betydelse. Fiske 
(1990) skriver: 
 

Sökandet efter betydelse inbegriper emellertid identifiering av signifikanta, bety-
delsebärande skillnader och därmed påtvingandet av digitala egenskaper hos en 
analog verklighet. Varseblivning av verkligheten är alltså i sig en avkodningspro-
cess. Varseblivning är en fråga om att begripa de data som finns framför oss: det 
är en fråga om att identifiera betydelsebärande skillnader och därmed identifiera 
enheter – vad vi uppfattar. Därefter är det en fråga om varseblivning av förhållan-
det mellan dessa enheter, så att vi kan se dem som en enhet. Med andra ord är det 
en fråga om att skapa paradigm och syntagm. Vår varseblivning och förståelse av 
verkligheten är lika specifik för vår kultur som vårt språk. Det är i detta avseende 
vi pratar om verkligheten som en social konstruktion (1990:93-94). 

 
Miljötillståndet betecknas som det ena eller andra, det kan när det gäller varse-
blivning och kommunikation aldrig förbli bara ”vad det är”. Även om det finns 
ett tillstånd av ”bara vara”, kan detta tillstånd utifrån de kommunikativa villkor 
som råder idag inte kommuniceras och skapa mening i vårt västerländska sam-
hälle. För att det vi observerar ska skapa mening och möjligen kunna leda till 
förändringar i våra aktiviteter och verksamheter måste vi först koda observatio-
nerna till ett format som gör det meningsfullt och som kan skapa resonans och 
fortsatt kommunikation. Observationer som exempelvis mätdata och statistik 
behöver alltid bearbetas och sättas i ett sammanhang för att skapa information. 
Den kommunikationsbarriär i form av reduktion som beskrivits av tjänstemän-
nen och i litteraturen kan till en del förklaras av begränsningar i vårt sätt att 
kommunicera. Det som jag ser som en utmaning är att sätta samman de reduce-
rade observationerna till en begriplig och hanterbar information som kan skapa 
mening. 
 

7.6 Miljömålsuppföljning och utvärdering relaterat till tid, rum och 
plats 

 
Hållbarhet är ett begrepp som är tätt knutet till frågor om tid och rum. Vilka rum 
är det som ska var hållbara och i vilket tidsperspektiv? Det politiska systemet 
agerar alltid mot bakgrund av temporala och spatiala skalor. Det har uttalats kri-
tik mot politikers tidshorisont som ofta inte når längre än fram till nästa val, vil-
ket kan innebära svårigheter när det gäller frågor som innefattar ett längre tids-
perspektiv, exempelvis miljöfrågor. Miljöfrågor är inte heller knutna till de na-
tionella gränser som politiker har rådighet inom, tvärtom är det snarare så att 
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miljöfrågor är gränsöverskridande i de allra flesta fall (Lundqvist 2004a, Mea-
dowcroft 2002). I och med att de svenska miljömålen antogs av riksdagen an-
togs även en intention om en miljöpolitik inriktad mot ekologisk styrning, en 
styrning som ska hantera inte bara en stor komplexitet utan även rumsliga och 
temporala skalnivåer. Enligt Sundqvist (1991) har beskrivningen av miljöpro-
blemen förändrats. Det lokala perspektivet har i många fall fått utvidgas till att 
inbegripa det globala och komplexa när det gäller miljöfrågor. Vid hantering av 
miljöfrågor måste både tid och rum vägas in, vilket blir särskilt tydligt i miljö-
målsarbetet där en uppföljning av åtgärder och beslut ska redovisas. Miljöområ-
det innefattar som Lundqvist påpekat många olika skalnivåer, och flera av dem 
spelar en stor roll i miljömålsarbetet. Som Sundqvist (1991:8) uttrycker det: 
”Sambandet mellan effekt och orsak blir både långt och tvetydigt”. Idag finns 
många studier som visar på miljöfrågors diversa och gränsöverskridande karak-
tär vad gäller tid- och rumsskalor, och hur detta skapar problem för institutioner 
som ska arbeta med hantering av dessa frågor (Meadowcroft, 2002).  

7.6.1 Miljömålsarbetets rum och platser 
 
När vi talar om spatiala, eller rumsliga, skalor handlar det i de flesta fall om de 
geografiska territorier över vilka det finns politisk eller legal rådighet. Tempora-
la skalor å andra sidan kan relatera till de förändringar som sker över tid. Rums-
liga och temporala skalor är dock i de flesta fall sammanflätade till en komplex 
helhet (Meadowcroft 2002). När det gäller miljömålsarbetet har rumsliga och 
temporala faktorer en stor inverkan på vad som kommuniceras vilket kommer 
att belysas i detta avsnitt. 
      Lefebvre (1991) menar att vi kan tala om produktion av sociala rum. Genom 
historien har vårt samhälle påverkat naturen och uppbyggnaden av olika rum. Vi 
kan exempelvis beskriva en stad utifrån många olika perspektiv beroende på vil-
ken utgångspunkt vi har. Det innebär att rumsliga aspekter inte kan beskrivas på 
ett enhetligt eller definitivt sätt. Harvey (1996) skriver att begrepp som tid och 
rum påverkar hur vi uppfattar världen, att begreppen skapar ett referenssystem 
av hjälpmedel varmed vilka vi kan lokalisera oss utifrån denna värld. Harvey 
vill till dimensionerna tid och rum också tillföra ytterligare en dimension: be-
greppet plats. Harvey förklarar vikten av att betrakta naturen som diversifierad 
och som omöjlig att förstå som en homogen kategori: 
 

The difficulty in part derives from the tendency in discursive debates to homoge-
nize the category ”nature” (and discuss its social meaning and constitution as a 
unitary category) when it should be regarded as intensely internally variegated – 
an unparalleled field of difference. In much the same way that the debate over 
“language” […] loses sight of the multiple languages at work in the world, so the 
general debate over the society/nature relation loses sight of the incredible degree 
of ecosystemic variation. As much attention should then be paid to the production 
of difference as to the relational meaning of nature in general (Harvey 1996:183).  
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Jag kommer här att återge några exempel från fokusgruppsintervjuerna som 
anknyter till aspekter som rum och plats. I fokusgrupperna diskuterades frågan 
om huruvida det är möjligt för aktörer att bedöma om deras aktiviteter leder till 
måluppfyllelse. Här beskriver tjänstemän på centrala myndigheter hur kommu-
nikationen kring miljökvalitetsmålens innebörd ska kunna förtydligas (Fg 1:1): 
 
A Men man kan ju säga att allt det här är ju väldigt abstrakt att för-

medla, jag menar miljömålen i sig är ju liksom någon sorts abstrakt 
konstruktion, som, även om vi kan ha någon slags , ja känslomässig 
förankring, liksom levande sjöar och så vidare […]  
 

C Man måste absolut våga konkretisera. Vi har precis gjort en infor-
mations- ja informationsanalys, bett en konsult titta på det när det 
gäller länsstyrelser och kommuner och de skriker ju efter ”hur ska vi 
göra de här delmålen under säker strålmiljö till någonting regionalt 
och lokalt”,  och det kan ju vara något så enkelt som att, och det 
kommer vi att jobba med under året hur vi ska följa upp det men det 
kan ju vara så enkelt som att tala om att fysisk planering kan ju in-
nebära att utforma skol- skolgårdar så att det finns skugga, så man 
inte får för mycket UV-strålning mitt på dagen till exempel, att det 
finns möjligheter till buskar och träd och så vidare, det är inte bara 
en asfaltsöken, det är en sådan grej. […] det tänkte de ju inte på 
själva direkt, de kan ju inte koppla UV-strålning till just det. Och jag 
tror att det finns en mängd konkreta alltså det finns stora möjlighe-
ter att konkretisera, men jag kan tänka mig att det kan vara svårt 
ibland när man har experter att göra det. Det har vi jobbat mycket 
med […] att få experterna att bli konkreta 

 
Tjänstemannen beskriver sin syn kring hur ökade möjligheter till kommunika-
tion och lärande kan skapas genom att ge exempel på vad som kan göras i prak-
tiken, vad begrepp innebär omsatta till åtgärder. Att konkretisera och knyta mål 
och åtgärder till en plats beskrivs som ett sätt att öka förståelsen av målen. För 
att mål ska vara rationella bör de uppfylla särskilda kriterier (Edvarsson och 
Hansson 2005). Två av kriterierna berör att aktörer måste förstå vad målet inne-
fattar och på vilket sätt deras handlingar leder till att målen uppnås. Genom att 
ge tydliga exempel på åtgärder kopplade till platser som aktörer kan anknyta till 
kan kommunikationen och förståelsen kring miljömålsarbetet förbättras. Det kan 
dock, enligt tjänstemannen, uppstå problem ”när man ska ha experter att göra 
det”, då erfarenheten säger att det är svårt att få experter att bli konkreta. Detta 
kan tolkas i ett socialt systemteoretiskt perspektiv, där experter kommunicerar 
med det vetenskapliga systemets logik och binära kod sant/falskt. Med denna 
logik kan det bli problematiskt att säga något konkret i meningen att uttrycka en 
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tydlig och klar ståndpunkt, vilket skapar problem om det är frågor som innefat-
tar aspekter som är osäkra.  
      Ytterligare en aspekt på miljömål i förhållande till rum diskuterades i fokus-
gruppsintervjun med landshövdingar. Det visade sig att det fanns en tveksamhet 
till hur miljömålen är formulerade i förhållande till hur, i det här fallet den regi-
onala, verkligheten ser ut. En landshövding säger (Fg 1:4): 
 
D Som du tog upp (vänder sig till C) med skogen, vi ska ju också avsät-

ta skog och så, men jag är kallsinnig. Vi har inte uppfyllt målen då, 
men jag är kallsinnig därför att ska man avsätta skog i XX-län så 
ska det ju helst vara, det ska ju vara lövskogar. Våra barrträd, det är 
ju granplantager, brukar jag kalla dom för, det är ju inte skog, det 
är ju plantager. Det finns inget egenvärde att göra några naturre-
servat utav de här plantagerna, utan då är det lövskogen det handlar 
om. Och där kan man säga att ädellövskogen är ju redan skyddad i 
lag, i Ädellövskogslagen, så varför ska staten lägga ut pengar för att 
köpa in marker när faktiskt de stora markägarna i XX-län sköter 
skogen alldeles utomordentligt och har inga […] tankar på att sälja 
av den, eller hugga ner den och plantera gran istället. 

 
I hemlänet, menar landshövdingen, är inte barrträd skog då den är planterad. Här 
tolkar jag det som att landshövdingen läser miljömålen så att det är naturlig skog 
som ska avsättas och bevaras, inte av människan skapade plantager. Vi kan här 
se ett uttryck för vad som kan tolkas i termer av antropogent producerade rum i 
förhållande till naturligt skapade rum. Landshövdingen beskriver granskog som 
av människan producerad medan ädellövskog förstås som naturlig. Ska natur 
bevaras ska det vara i form av ädellövskog. Nästa steg är att avsätta denna ädel-
lövskog, men då anser landshövdingen att det delmålet redan är åtgärdat genom 
Ädellövskogslagen. Markerna sköts redan och några incitament för avverkning 
finns inte hos skogsägarna. Det uppstår alltså en spänning mellan vad som kan 
sägas vara abstrakta rum i form av naturtyper definierade i de nationella miljö-
kvalitetsmålen och naturtyper kopplade till plats. Landshövdingen ger också en 
beskrivning av den klassiska dynamiken mellan vad som är naturligt och vad 
som kan betraktas som antropogent.  
      I en grupp med länsstyrelsetjänstemän diskuterades problematiken med ett 
gemensamt uppföljningssystem på regional nivå utifrån geografiska skillnader 
(Fg 1:7): 
 
A […] en del av dom här RUS-indikatorerna dom passar bara på vissa 

delar av landet. Det är just det här med ekologisk odling, […] i söd-
ra Sverige tror jag att det sammanfaller med det här miljöstödet och 
ekologisk odling. Ja, det gör det inte hos oss, så den där indikatorn 
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är ju helt värdelös, liksom. Men man tar inte till sig det på RUS-
nivå, eller vad man ska kalla det  
 

B Och så en sak, som vi har ju enormt mycket våtmarker egentligen 
här uppe i norr, och sen så har dom en stor indikator som heter an-
lagda våtmarker… 
 

A (skrattar) som ingen gör här 
 

B Nej, det finns ju inga anlagda våtmarker här, och så ser man det 
som en jätteviktig sak. Och det är klart, det är en jätteviktig sak, men 
då kanske man inte ska ta upp det i ett gemensamt uppföljningssy-
stem. Jag säger inte att anlagda våtmarker är dåligt på något vis, 
men […] i ett gemensamt uppföljningssystem tycker jag att det är 
konstigt att ta upp det. Jag tycker att man kanske borde ha mycket 
färre indikatorer så att man verkligen ser att dom kanske går att 
jämföra 
 

Tjänstemännen pekar på en problematik som uppstår när de nationella miljömå-
len ska implementeras och kommuniceras på regional nivå. Det som betonas 
som viktiga målområden nationellt har i vissa fall liten relevans regionalt. Våt-
marker är som utdraget påvisar ett sådant område (diskuterades även i Fg 1:4). 
En av tjänstemännen beskriver det som att det i ett gemensamt uppföljningssy-
stem blir problematiskt att utgå från en sammanslagning av indikatorrapporte-
ring från hela landet, när vissa mål och indikatorer inte berör alla. Skapandet av 
indikatorer visar sig även problematiskt när det gäller geografiska skillnader och 
frihet i systemet för länen att skapa egna målområden som sedan ska följas upp. 
Senare i diskussionen påtalades att det i olika regioner kan behövas egna indika-
torer som inte är desamma som de som de som valts ut i det gemensamma regi-
onala uppföljningssystemet, vilket kan skapa problem när den gemensamma 
uppföljningen ska sammanställas. Vetenskapens och den centrala planeringens 
abstrakta, universella rum kolliderar återigen med det konkreta platsrelaterade 
rummets särdrag. 
      De åtgärder och delmål som är formulerade för att de nationella miljökvali-
tetsmålen ska uppnås är inte preciserade med avseende på geografisk fördelning 
av ansvar för genomförandet. Landshövdingarna diskuterar här hur relevant det 
är att dela ansvarsbördan för åtgärder generellt över landet (Fg 1:4): 
 
C […] och totalt sett kan man ju säga att Norrbotten och Västerbotten 

har nått sin andel av alla miljömål egentligen, för om man räknar 
som vinster vi gör genom tillväxten i skogen och så vidare, hur vi 
förbrukar […] CO2, om man räknar vårt överskott på energisidan 
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för vårt bidrag, så är vi egentligen, är det ju en stor tillgång för res-
ten av Sverige om man ska räkna på balansen 
 

D Ja, några gifter sprider jordbruket […]inte ut 
 

C Så jordbruket, jordbruket är ju i stort sett ekologiskt jordbruk, därför 
att det inte ger så mycket mer att, att det är färre skadeinsekter och 
det ger inte mer att spruta potatis, till exempel […] 
 

D Jag tror att det är norr om Uppsala län, eller norr om där, där går 
gränser för [hur] man använder bekämpningsmedel 
 

[…] 
B Men det är ju sådana små mängder förhållandevis, eftersom den 

uppodlade åkermarken inte är stor i hektar […] 
 
Landshövdingarna diskuterar två aspekter av miljöproblematik ur ett regionalt 
perspektiv. För det första menar C att två av de nordligaste länen när det gäller 
koldioxidutsläpp har uppfyllt miljömålen med tanke på den stora skogsarealen 
som kan ses som en sänka för koldioxid. Även när det gäller miljömålen Ingen 
övergödning och Giftfri miljö menar landshövdingarna att de nordliga länen i 
Sverige ligger bra till då det inte, av naturliga skäl, krävs samma insats av be-
kämpningsmedel för att driva jordbruket (som dessutom inte är lika intensivt 
som i södra delar av landet). Relevansen för vissa av delar av miljömålen är 
därmed inte lika stor i alla län. Intressant att fundera över i detta sammanhang 
blir då hur det gemensamma miljömålssystemet ska följas upp och hur ansvaret 
för att miljömålen uppfylls ska fördelas. Ska andelen sänkningar fördelas jämnt 
över landet, eller ska de regioner där lantbruket är som mest intensivt sänka sina 
insatser av exempelvis gödningsmedel? I förlängningen blir det också en fråga 
om kommunikation då det blir viktigt att kunna förklara och legitimera beslut 
om olika krav på insatser i olika delar av landet. 
 

7.6.2 Miljömålsarbetets kommunikation i relation till tidsaspekter 
 
Hållbarhet innefattar generellt sett långa tidsintervall vilket särskilt gäller ekolo-
giska frågor (Karlsson et al. 2007). När det gäller tillståndet i Östersjön exem-
pelvis kan vi notera att det tar mer än trettio år för att allt vatten i detta innanhav 
ska vara utbytt (Bernes 2005). När det gäller klimatfrågan har vi att göra med 
förändringar som kommer gradvis i decennier framåt. Även om vi idag radikalt 
skulle förändra våra levnadsvanor skulle dessa förändringar inte visa någon syn-
bar effekt på koldioxidhalten i atmosfären förrän om hundratals år. Detta kan 
sättas i relation till ekonomiska system som styrs av i många fall snabba beslut 
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och en kvartalsrapport sätter genast avtryck på börsresultaten (Karlsson et al. 
2007).  
      En ekologiskt inriktad styrningsmodell, som de nationella miljökvalitetsmå-
len, måste alltid relateras till rumsliga aspekter som globala, nationella, lokala 
och ekologiska nivåer och system, men även en temporal dimension. En ekolo-
giskt inriktad styrningsmodell måste alltså skilja sig från mer traditionell sam-
hällsstyrning. Det som är miljöanpassat idag kan visa sig vara miljöstörande på 
andra platser eller längre fram i tiden vilket kräver ett längre tidsperspektiv än 
vad det politiska systemet traditionellt utgått ifrån (Lundqvist 2004a, Harré et al. 
1999).          
       När det gäller uppföljningsarbetet kring miljötillståndet och relationen till 
antagna miljömål med beslut om åtgärder, försvåras arbetet av det faktum att det 
i praktiken är mycket svårt att koppla åtgärder till effekter i miljön. Att mäta och 
följa upp effekterna av miljömålsarbetet blir således mycket svårt. Det är sällan 
kristallklart hur samhällets påverkan på miljön relaterar till hur naturliga system 
reagerar. Det finns naturliga variationer att ta hänsyn till och miljöfrågor är ge-
nerellt sett inneslutna av en stor komplexitet som berör både tid och rum. De 
åtgärder vi beslutar om och genomför idag ger i många fall inte någon märkbar 
effekt förrän efter en lång tid, då naturliga system inte reagerar lika snabbt som 
exempelvis politiska. Det blir därför viktigt att betrakta miljömålsarbetet som en 
lång process med ständig återkoppling. I den tredje miljömålspropositionen får 
vi en tydlig beskrivning av problematiken. Regeringen ger exempel på skalpro-
blematik i sin proposition från 2005:  
 

Det råder dock stora svårigheter inom vissa områden där det är osäkert om det är 
möjligt att nå miljökvalitetsmålen inom en generation. Två av de fem mål som är 
svåra att nå är Levande skogar och Ingen övergödning. För dessa mål noteras 
dock att miljöpåverkan minskar. Ett av skälen till att målen är svåra att nå är att 
naturen behöver lång tid för att återhämta sig. De två mål som bedöms som myck-
et svåra att nå är dels Giftfri miljö, dels Begränsad klimatpåverkan. När det gäller 
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård gör regeringen 
bedömningen att målet blir svårt att nå eftersom måluppfyllelsen är beroende av 
andra nationers agerande och av att andra miljökvalitetsmål uppnås, t.ex. Giftfri 
miljö och Ingen övergödning. Svårigheterna att nå målet Giftfri miljö beror främst 
på den diffusa spridningen av gifter från varor och byggnader, på att giftiga äm-
nen även i fortsättningen kommer att bildas oavsiktligt, och på att långlivade äm-
nen som redan finns kvar under lång tid (Prop. 2004/05:150:14-15). 

 
Beskrivningen visar på olika aspekter av barriärer som grundas i tid och rum. 
Flera miljömål har bedömts som svåra, eller inte möjliga, att nås inom utsatt tid.  
Trögheten i naturliga system kan leda till att det i praktiken blir svårt att visa 
effekter av insatta åtgärder inom ett tidsspann som kan ge feedback till samhäl-
lets aktörer.  
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     Även i de frågor där det finns en nationell rådighet uppstår det barriärer i 
kommunikationen med grund i tröga system och långa återhämtningstider. De 
långa tidsintervallerna mellan åtgärder och synbara effekter i miljön blir pro-
blematiska i ett kommunikativt perspektiv En tjänsteman på en central myndig-
het säger (Fg 1:5): 
 
D En annan stor utmaning skulle väl kunna vara att det är en så lång-

sam process, alltså själva den här miljöförbättringen som ska ske, 
den är så otroligt långsam, så att bibehålla intresset för hela det här 
arbetet det är ju också en jättestor utmaning, tycker jag. Det är ju 
lätt att lägga ner det bara för att det händer ingenting. 
 

Tjänstemannen reflekterar över hur temporala skalor påverkar kommunikationen 
kring de nationella miljökvalitetsmålen. För tjänstemän som ska skapa uppmärk-
samhet kring miljömålsarbetet skapar de långa tidsintervallerna problem med att 
hålla intresset uppe för något som kräver insatser men inte visar på märkbara 
effekter under lång tid. De naturliga processerna är tröga och reagerar inte på 
vidtagna åtgärder i samhället så snabbt som vore önskvärt för att få en feedback 
på insatser. Denna situation kan leda till att kommunikationen avstannar och 
därmed motivation för att fortsätta ansträngningarna för nå ett eftersträvat natur-
tillstånd. Generellt sett krävs aktualitet för att vi ska upprätthålla kommunikation 
kring en fråga (Fiske 1990). 
      Barriärer i uppföljningsarbetet kan också härledas till miljöfrågors globala 
karaktär, vilket blir tydligt när det gäller vårt första miljömål kring en begränsad 
klimatpåverkan. Gränsöverskridande frågor kräver internationella överläggning-
ar och att beslut fattas av regeringar i nationer och i förlängningen uppstår en 
problematik som berör rådighet. För att uppfylla de svenska nationella miljökva-
litetsmålen räcker inte nationella beslut och åtgärder hela vägen fram. Många 
beslut måste fattas på andra nivåer än den nationella vilket gör att vi inte är en-
samma problemägare. Vi kan då se hur politiska system i olika länder, visserli-
gen med strukturella kopplingar, men med sin autopoiesis ska triggas att ta de 
beslut som krävs för miljöfrågor som klimatfrågan och begränsning av kemika-
lier i samhället ska kunna åtgärdas.  
 

7.7 Tolkningsfrågor i uppföljnings- och utvärderingsarbetet 
 
Många kommunikationsteorier utgår från en kommunikationsmodell där kom-
munikationen beskrivs som att ett meddelande transporteras från en sändare till 
en mottagare via en kanal. Idag är det väl vedertaget att kommunikation i sig 
inte är en enkel överföring av budskap eller information som passivt tas emot, 
fokus ligger i lika hög grad på ”mottagaren” som ”avsändaren”. Mottagaren av 
ett budskap ställs inför uppgiften att räkna ut vad som menas, vad som sändaren 
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egentligen vill ha sagt, och dessutom integrera informationen i sitt eget tänkande 
för att skapa mening.  Meningen i yttrandet eller meddelandet överförs inte ge-
nom en enkel förmedling, det är tolkningen och förståelsen som skapar mening 
(Luhmann 1995, Fiske 1990).   
       Miljömålssystemet har som tidigare beskrivits utformats med ambitionen att 
det ska vara heltäckande. Denna heltäckande ambition till trots kan vi konstatera 
att kommunikationen kring miljöfrågor präglas av en mångfald av intressen men 
även en tendens att separera och dela upp omvärlden i olika kategorier. En av de 
mer framträdande tudelningarna inom miljödiskursen är den mellan natur och 
kultur (Hedrén 1998). Detta kan ses som ett sätt att skapa mening i kommunika-
tionssystemen då vi måste sätta naturen i relation till något annat för att naturen 
ska kunna ges en form. Ett spår av denna traditionella tudelning ser vi i ramver-
ket för de nationella miljökvalitetsmålen, vilka ska utgå från fem kriterier varav 
ett innefattar den biologiska mångfalden och naturmiljön och ett annat innefattar 
kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena (jfr kapitel 4). Det innebär att i 
kommunikationen i det heltäckande systemet med miljökvalitetsmål ska beaktas 
både traditionella naturvårdsfrågor likaväl som frågor kring kulturmiljön hante-
ras inom samma system. Det innebär att i praktiken måste en kommunikation 
ske mellan enheter som varit särskilda. Numera måste olika sektorer samverka 
och många aktörer kommunicera kring ett gemensamt målsystem, aktörer med 
bakgrunder inom olika traditioner och systemspecifik kommunikation. Svårighe-
ter som grundas i olika perspektiv beskrivs här av en länsstyrelsetjänsteman (Fg 
1:7):  
 
E Vi försökte påbörja en grupp som heter natur- och kulturmiljöer i 

och nära vattenmiljöer och den var för svår. Vi kunde inte komma 
överens om vad vi pratade om, så vi får lägga den på is ett litet tag 
och vänta på att det ska komma något nationellt  

 
Tjänstemannens erfarenheter av problematiken som uppstår när miljöfrågor som 
berör traditionella kultur- och natursektorer ska samordnas kan tolkas som ett 
uttryck för hur en tudelning mellan vad som betraktas som natur och kultur ska-
par barriärer i kommunikationen i miljömålsarbetet. I situationen uppstår en vad 
Luhmann definierar som paradox. Deltagarna i gruppen förstår inte varandra och 
kommunikationsbarriären leder till att vidare kommunikation kring frågan skjuts 
på framtiden, i väntan på att någon annan ska ta ett beslut. Vad tjänstemannen 
ovan beskriver är vad Luhmann betecknar som en förflyttning av kommunika-
tion kring beslut. När det uppstod kommunikationsbarriärer grundade i de olika 
bakgrunderna, natur och kultur, förpassades problemet till ett annat forum längre 
fram i tiden, en deparadoxifiering med en Luhmannsk terminologi. 
Tolkningsfrågor blir aktuella inte minst när det gäller att avläsa resultat som 
framkommit genom indikatorarbetet. Kommuntjänstemän med ansvar för upp-
följningsarbete diskuterar problematiken (Fg 2:2): 
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A  Men det är ju spännande för även om det finns svårigheter så är det 

ju väldigt intressant att jämföra, till exempel en sån sak som hur 
mycket farligt avfall man samlar olika kommuner in. Det är svårt att 
veta hur mycket avfall som produceras i sin egen kommun, vad är 
[då] en bra siffra som man vill uppnå? Det tycker jag är jätteviktigt 
att kunna jämföra hur den situationen är i olika kommuner. 
  

C Och är det bra eller dåligt att öka eller minska 
 

A Ja precis  
 

C Det är ju en helt hopplös indikator just det 
 

A Ja den är hopplös på just det sättet, men där är det desto mer värde-
fullt att jämföra tycker jag. 

 
Tjänstemännen belyser här olika aspekter på tolkning av data. Vill man veta hur 
mycket avfall som produceras är det till att börja med svårt att mäta det. Att 
mäta hur mycket avfall som samlas in blir dessutom problematiskt som mått då 
det är svårt att avgöra om en ökande siffra visar på god insamlingsfrekvens eller 
om det är ett tecken på att alltmer avfall produceras. Kommuntjänstemännen ser 
dock positivt på att mätdata tas fram så att situationen i olika kommuner kan 
jämföras, om det är fråga om klassisk ”benchmarking” är dock svårt att tolka. 
      I delmålen till Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård och Levande skogar finns det formuleringar som innefattar be-
skrivningen ”skyddsvärt”. I en grupp med länsstyrelsetjänstemän diskuterades 
problematiken med detta och andra begrepp som anvisas i bedömningsgrunder 
och delmål (Fg 2:1): 
 
G Sen det här med tolkning av termerna, olika termer hur man ska  tol-

ka dem, det har ju kommit upp också senaste miljömålsdagarna var 
det […] att man bör definiera vilka begrepp och så […] alltså när 
det diskuteras att vi ska göra bedömningar, sätta gubbar på målen, 
att det bör, ska  vara samma lydelse i orden, men jag vet inte om det 
är på gång… 
 

[…] 
 

D Nej det är det inte, för att det som finns är de här kriterierna för när 
man ska sätta en röd, gul eller grön gubbe. Men sen har det ju då 
funnits önskemål om att man skulle tydligare definiera ett antal and-
ra saker, vad betyder egentligen skyddsvärt, eller vad, det finns 
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många saker i dom olika miljökvalitetsmålen där man inte är riktigt 
säker på vad man menar egentligen. Och man kan ha olika uppfatt-
ningar inom miljömålsadministrationen, centrala myndigheter och 
länsstyrelser 
 

G Och så mellan myndigheter, som vi ju har upptäckt till exempel, att 
det här med skyddsvärd och det, det skiljer sig åt när man pratar na-
turvärden eller kulturvärden, alltså i rent, det är svårt att sätta fing-
ret på vad det är egentligen, för att man har ju vissa skyddsformer 
för dom här två, men ändå är det så att man förstår inte varann med 
språket, mellan de som diskuterar naturvärden och de som diskute-
rar kulturvärden 
 

D Det har ju funnits förslag att man skulle samla alla sådana där defi-
nitioner och på nåt ställe, och förklaringar vad man menar med oli-
ka uttryck och så, men där bestämde sig kansliet för att det trodde 
dom inte på, för det vet man aldrig vad det slutar (flera skrattar ”det 
förstår man”). På Naturvårdsverket jobbade dom en gång med ett 
projekt där dom i nåt annat sammanhang skulle göra nån sorts för-
klaring av olika termer, och dom höll på i åratal utan att bli färdiga, 
så dom har lite dåliga erfarenheter av det 
 

G Det finns ju i, är det lathunden det finns, det är ett dokument som vi 
har där det tas upp en del termer 
 

D Men den här systematiska genomgången av vad olika saker betyder 
som finns i miljömålsformuleringar och sånt, den har dom bestämt 
sig för att den gör dom inte nu.  
 

G Nej, det vore svårt det 
 
Problematiken som tjänstemännen diskuterar är något som diskuterats sedan 
länge och sökts lösningar för tidigare, nämligen ett slags gemensamt språk för 
att skapa bättre förståelse för vad som menas med begrepp i olika sammanhang 
(jfr Young 2002). D påtalar att försök att skapa en gemensam ordlista med tolk-
ningar av olika termer som genomfördes på Naturvårdsverket med begränsad 
framgång. En strävan efter enhetlighet i en differentierad organisation som se-
dan länge hanterat miljöfrågor visar sig alltså stöta på problem och barriärer. 
Barriärer som kan ha sin grund i olika praktiker vilka är ”åtskilda när det kom-
mer till institutionella regleringar, tjänstemannakulturer samt tolknings- och 
värderingsrutiner” (Hedrén 1998:106), som när exempelvis när kommunikation 
kring de nationella miljökvalitetsmålen utifrån dess formuleringar ska operatio-
naliseras. Miljömålsarbetets myndighetsövergripande karaktär gör det extra 
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svårt att kommunikativt förenas kring gemensamma tolkningar av olika beskriv-
ningar och beteckningar. Problematiken med enhet eller mångfald i språk och 
därmed kommunikation kan ses ur olika perspektiv. Å ena sidan finns det per-
spektiv som förordar en enhetlighet i språket för att förtydliga vad som kommu-
niceras. Denna enhetlighet förväntas leda till att alla deltagare i kommunikatio-
nen har samma språkliga bas. Å andra sidan leder strävan efter tydlighet och en-
hetlighet till en utarmning av den språkliga mångfalden, vilket kan leda till att 
våra möjligheter att variera beskrivningarna av miljön radikalt kringskärs (jfr 
Harré et al. 1999). Luhmann (1989) ser ett rikt språk som en möjlighet att skapa 
resonans genom att ju rikare språk och ordförråd vi förfogar över, desto mer kan 
språken utvecklas och därigenom ge större förutsättningar för skapa resonans. 
Vi kan alltså utifrån detta avsnitt tolka det som att olika traditioner, med dess 
terminologi och tolkningsmönster, kan ligga till grund för svårigheter som upp-
står när ett diverst fält som bestått av ca 170 tidigare mål ska komprimeras till 
16 mål och 72 delmål (i den fördjupade utvärderingen från 2008 föreslås 70 
delmål).  
      Dikotomier är en kommunikativ aspekt som kan skapa barriärer när det gäll-
er integrering i hanteringen av ekologiska frågor (Clark et al. odaterad). En pro-
blematik uppstår alltså när det gäller kommunikation kring miljö då de traditio-
nella distinktionerna inte längre ger en tydlig vägledning för vad som observeras 
och sedan ska hanteras. Miljöområdets karaktär som omöjligen kan betecknas i 
termer av natur eller kultur skapar förutsättningar för kommunikationsbarriärer.   
 

7.8 Miljömålsarbetets polyfoni 
 
Miljömålsuppföljning- och utvärdering innefattar flera aktiviteter som fördelas 
på en eller flera parter: ta fram data (vilket innebär mätningar, observationer och 
beräkningar), göra sammanställningar och jämförelser av data gentemot målen, 
bedöma utvecklingen och det fortsatta åtgärdsbehovet (Naturvårdsverket 1997). 
När denna mångfald av aktörer och metoder ska integreras kan barriärer av olika 
slag uppstå, när målsättningarna ska omsättas och följas upp. Det kan exempel-
vis gälla kommunikativa aspekter som att olika grupper har olika ”språk” dvs. 
man har olika definitioner på det som ibland är samma sak. Barriärer kan även 
kopplas till oklarheter när det gäller definitioner och förväntningar likaväl som 
en samsyn kring övergripande mål. I vissa fall kan barriärer uppstå i förhållande 
till att det kan vara svårt att få aktörer att ta ansvar för sina åtaganden (Clark et 
al. odaterad). 
      Ytterligare en aspekt som togs upp i en grupp med kommuntjänstemän gäll-
de rapportering och målgrupper. Miljömålsarbetet ska involvera många olika 
aktörer i samhället och det innebär att rapporteringen måste utformas så att den 
kan skapa uppmärksamhet och mening i olika grupper. En kommuntjänsteman 
beskriver sina erfarenheter (Fg 2:2): 

 233



 
C Ja det är svårt att rikta in sig eller få in alla dom här grupperna, vi 

tänker då […] för gymnasiestudenter, för journalister, och, ja, tjäns-
temän i kommunen och universitet och högskola, ja liksom allt då, 
och då blir det alltid lite så där, frågor om vem som är målgruppen 
och varför skriver ni så här och det är ju väldigt, vi har ju det upp-
draget att nå alla dom här och vi har ju bara en rapport på oss och 
det kan bli lite problem  

 
Vissa grupper, som allmänhet och personer som inte har specialistkompetens, 
behöver enkel och lättillgänglig information. Andra grupper, som exempelvis 
kommunala beslutsfattare, ideella miljöorganisationer, tjänstemän med miljöan-
svar och finansiärer, behöver en mer djuplodande information (Moldan och Dahl 
2007, Rickard et al. 2007). Bredden på målgrupper som ska nås enligt intentio-
nerna med miljömålsarbetet, vilka finns angivna i propositionerna, skapar pro-
blem då ansvariga tjänstemän är begränsade till en rapport som inte rymmer 
oändliga inriktningar. Det blir i praktiken svårt att utforma information så att 
den skapar resonans i flera grupper. 
 

7.9 Rapportering och kommunikationskanaler  
 
Information i en organisation kan ske genom olika kommunikationskanaler. En 
kommunikationskanal kan utgöras av det interaktioner som sker ansikte mot an-
sikte, genom skrift i olika former eller genom telefonsamtal och datateknik. Av 
dessa har det dock visat sig att den absolut vanligaste kommunikationsformen i 
traditionella organisationer är den skriftliga (Miller 2006).  
      Vad gäller kommunikationen med, och information till, politiker framhålls 
vid flera tillfällen att politiker har en speciell situation Följande utdrag är hämtad 
från en fokusgrupp med tjänstemän på centrala myndigheter (1:3): 
 
E Jag tycker att det finns en poäng med att lämna nån sorts skriftligt 

rapport ändå varje år till regering och riksdag för att-- därför att vi 
liksom kom ihåg att vi gör det här varje år och sen också att dom 
inte glömmer bort jag menar två år då hinner dom glömma mycket 
liksom ja oj ja nu var det miljön igen här (?:mm) 
 

F Och lite är det ju för att (otydligt)— 
 

E För att hålla det levande det tror jag är jätteviktigt  
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F Att dom missar ju så mycket information så att det är nog bra att 
mata dom med information hela tiden det blir ju ganska och den ska 
ju  va lättillgänglig den där då 
 

E Jag tror det är ganska praktiskt liksom ha det här varje år och sen 
en fördjupad vart fjärde år då liksom då dom riktigt ska… 
 

Utdraget belyser ett kommunikationshinder i form av att riksdagspolitiker har ett 
komplext arbetsområde. Rapporteringen är alltså viktig för att få uppmärksam-
het av politikerna och därmed skapa underlag till beslutsfattande, men rapporte-
ringen har även en funktion som uppmärksamhetsskapare för miljöfrågor i all-
mänhet och blir då en orsak till varför den årliga rapporteringen bör ske. Att hål-
la politikerna ”varma” (Fg 2:3) blir ett skäl till årlig rapportering likaväl som att 
rapporteringen är en del i uppdraget från regering och riksdag. Enligt målstyr-
nings- och implementeringsmodellerna är återrapportering en viktig grund för 
beslutsfattande men rapporteringen tycks även ha fått rollen som upprätthållare 
av medvetenhet om miljöfrågan hos politiker. Så trots att rapportering kan upp-
levas som en barriär för möjligheterna att arbeta med genomförande, vilket vi-
sats i denna studie, så blir rapporteringen en länk i en kommunikation som leder 
till att miljöfrågan hålls levande i det politiska systemet. 
      Kommunikation av uppföljnings- och utvärderingsarbetet sker på olika sätt. 
Vi har dels den rapportering som sker via skriftliga rapporter (vilka i och för sig 
finns tillgängliga elektroniskt) men mycket av kommunikationen sker via webb-
sidor som Miljömålsportalen. Kommunikationens form diskuterades i en grupp 
länsstyrelsetjänstemän (Fg 1:7): 
 
B Hur hanterar ni RUS-indikatorerna idag? Hur kommunicerar ni till 

exempel Miljömålsportalens läns[indikatorer], hur har ni gjort?  
 

C Vi har nyhetsbrev där vi talat om […] och att miljödata finns också, 
lyft ut då exempelvis, för att visa hur det ser ut, inte bara tala om att 
gå in på den här webbsidan […] utan faktiskt lagt in […] i nyhets-
brevet. Och sedan […] vi  träffar alla kommuner två gånger per år, 
på våren när temaåret startar upp och sen på hösten när vi kallar till 
uppföljningskonferens, men som mer har blivit en hållbarhetskonfe-
rens. Och där har vi använt, alltså vi kommunicerar ju egentligen 
miljömålsportalen genom att använda den och visa hur den ser ut, 
och vad som finns och försöker hänvisa till den också vid olika sam-
manhang. 

 
Kommunikationen kring indikatorarbetet kan som utdraget visar ske på olika 
sätt, en kombination av de olika kommunikationsvägar som finns. När det gäller 
indikatorarbetet beskriver C hur man i länet beskriver indikatorarbetet i ett ny-
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hetsbrev, istället för att bara hänvisa till en webbsida. Nyhetsbrev och webbsidor 
kompletteras sedan med konferenser där personer kan träffas och få muntlig in-
formation men även ges möjlighet till diskussioner med kollegor och andra in-
tressenter. Det är i detta fall fråga om flera kommunikationskanaler som är i 
bruk. 
      I en grupp med kommuntjänstemän diskuterades erfarenheter kring hur pro-
gram och uppföljning i praktiken leder till åtgärder (Fg 2:2): 
 
C Men tycker ni att era program och uppföljningar sen används myck-

et i det här, vad som leder till åtgärder? 
 

B Det är svårt att veta   
 

C att det ligger i linje för det är ju egentligen det… 
 

B Tydligt är det väl inte   
 

A Nej det används nog alldeles för lite, är väl en känsla som man har, 
att syftet är att vi tar fram ett övergripande program som dom and-
ra, kommunala bolag och  förvaltningar ska jobba efter, och ja, det 
hoppas jag att dom läser, ja läser ganska grundligt så att säga innan 
dom tar fram sina egna mål, men det gör dom säkert inte alltid 
 

Här ser vi exempel på reflektioner kring hur miljömålsarbetets uppföljningar och 
program skapar resonans i andra organisationer. Det råder en tveksamhet kring-
graden av miljökvalitetsmålens integrering i annan verksamhet. Tjänstemännens 
misstankar om bristande resonans kan ses som ett bevis för hur omöjligt det är 
att styra kommunikation utanför det egna kommunikationssystemet. Vad som 
triggar kommunikation i en organisation information i en form som kan kom-
municeras, det blir viktigt att observera organisationers kommunikationslogik 
och sedan söka anpassa informationen efter de koder och beslutsformer som kan 
urskiljas. Detta skulle kunna öka möjligheterna att skapa resonans även om det 
aldrig är möjligt att helt förutsäga eller planera för vad som blir en efterföljande 
kommunikation. 
      Regeringen skriver i sin senaste proposition (2004/05:150) att det är en upp-
gift för miljömålsrådet att informera om hur arbetet med miljömålen utvecklas. 
För kommunikation av denna information skapades ett spridningsmedium i form 
av en hemsida, Miljömålsportalen. Regeringen anger i propositionen vilka som 
kan ses som målgrupp för portalen: 
 

Den huvudsakliga målgruppen för portalen är tjänstemän inom offent-
lig förvaltning som behöver kunskap om miljökvalitetsmålen och in-
formation om arbetet. Informationen kan även nyttjas av politiska be-
slutsfattare, massmedier och personer som är verksamma inom ideella 
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organisationer, näringslivet och undervisningen. Bredare riktad infor-
mation är dock i första hand ett ansvar för Naturvårdsverket och be-
rörda miljömåls- och sektorsmyndigheter (Prop. 2004/05:150:390-
391). 

 
Frågan om vilka som var miljömålsportalens målgrupp diskuterades 2004. Då 
fanns inte målgrupperna beskrivna i propositionen vad gällde miljömålsportalen. 
Tjänstemän på en central myndighet (Fg 1:5) diskuterade hur de såg på vem som 
var målgruppen för informationen:  
 
B  Vi håller på och jobbar på en informations- eller kommunikations-

strategi […] vi försökte dela upp det i vilka aktörer, eller målgrup-
per vi vänder oss direkt till och då kanske det stannar vid dom som 
vi nämnt [regering och riksdag, vidareförmedlare i länsstyrelser, 
kommuner, skolor och näringsliv] och sen då för alla andra mål-
grupper så ska vi ägna oss åt att stödja andra […] så för att nå när-
ingslivet kanske vi stödjer andra myndigheter eller länsstyrelser 

[…] 
 

C […] om portalen har några direkta målgrupper, det vet inte jag, 
fortfarande, det känns lite så där 
 

B Nej men än så länge är det ju det som gäller, som vi haft från början 
då, som är de här som behöver veta det här i sitt jobb […] som är 
målgrupp. Sen är det ju en massa andra som tittar och det är ju kul 
 

C Men, ja, vilka är portalens direkta målgrupp då, menar du, portalens 
direkta målgrupp? 
 

B Ja, alltså miljötjänstemän i länsstyrelser och kommuner 
 
Utdraget visar på att det 2004 inte var helt tydligt för tjänstemännen vilka som 
var målgrupp för den information som kommuniceras via miljömålsportalen. 
Om vi utgår från att det är viktigt att kommunikationen ska anpassas efter mot-
tagare kan det uppstå kommunikativa barriärer när det råder oklarhet kring vem 
som är mottagare av informationen. Ska kommunikation och information göra 
skillnad, dvs. skapade ett lärande och annorlunda handlande är det viktigt att 
kommunikationen verkligen ger resonans i olika kommunikationssystem. 
      Den kommunikation som tjänstemännen i RUS-gruppen beskriver som den 
mest aktiva, för egen del, är den som sker genom det kontinuerliga uppdate-
ringsarbetet av indikatorerna på hemsidan (Fg 2:1). 
 

 237



A Fast jag tycker att mest respons får vi ju i samband med de här upp-
dateringarna av indikatorerna på portalen. Det är den aktivitet som 
syns mest utåt. 
 

D Det är ju liksom vår produkt, kan man säga 
 

A Ja det är ju vår produkt, så är det ju 
 

D Nåt vi tagit fram med indikatorer och uppdatera dom varje år och se 
till att det fungerar, det är ju liksom huvudprodukten. Och sen kan 
man väl säga, alltså att länsstyrelserna har ju ett stort informations-
behov här, och det känns ju som, som dom gärna vill ha ännu mer 
kommunikation med oss, och vill veta ännu mer […] är det inte så? 
 

G Jo så är det nog. Det kommer ju vissa, ja som på 9:e decembermötet 
till exempel, när vi träffade alla länen, då kom det ju upp sådana 
önskemål också 
 

F Men där har vi väl blivit bättre, har vi inte det? Jag tycker att vi får 
mindre och mindre såna… 
 

E Folk [är] mer vana också 
 
Tjänstemännen reflekterar över sin egen roll i förhållande till andra aktörer, i det 
här fallet andra länsstyrelsetjänstemän. Indikatorerna blir om inte ett verktyg just 
för denna kommunikation så ändå en trigger för kommunikation kring uppfölj-
ningsarbetet. Webbsidor visar sig alltså vara en central punkt i kommunikatio-
nen i länsstyrelsernas arbete med miljömålsuppföljningen, då RUS-indikatorerna 
kontinuerligt uppdateras och kommuniceras på hemsidan. Även om kommuni-
kation sker via exempelvis telefon och information efterfrågas på miljömålssam-
lingar så har det sakta men säkert blivit så att tjänstemän på länsstyrelserna vet 
var de kan hitta information. Belastningen på tjänstemännen i RUS-gruppen 
minskar allteftersom kommunikationsmönstren förändras. Kommunikation sker 
via nya medier, här i form av en hemsida. Detta innebär dock inte att interaktio-
ner inte förekommer, snarare kan hemsidor kommunicera viss information som 
sedan leder vidare till fortsatt kommunikation i olika former.  
      För att kommunikation ska vara möjlig måste kommunikationen kodas me-
nar Luhmann. Kodade kommunikativa händelser kan hanteras som information i 
en kommunikationsprocess medan icke-kodad kommunikation uppfattas som 
brus (Luhmann 1995). Det innebär att för att informationen ska få avsedd ver-
kan, handling av något slag, måste den kommuniceras i termer som är möjliga 
att ta till sig för berörda system eller aktörer. Det kan när det gäller miljömåls-
administrationens kommunikation exempelvis gälla medborgare, företagare och 
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andra ”där ute”. Hur kommunikation kan uppfattas diskuterades av tjänstemän 
på miljömålsrådets kansli (Fg 1:5): 
 
A Det finns ju alltid nyanser i språket, man uppfattar varandra på oli-

ka sätt, så att visst det är ju också en aspekt, alltså olika personer lä-
ser en text i DeFacto på olika sätt  
 

E […] vi har ändå ganska mycket gemensamt, vi har gemensam upp-
följning […] det kanske är dags att flytta kommunicerandet från oss 
naturvetare […] eller lära oss, förstås, att göra det 
 

A Men en del i det då, det är väl att mycket av den dialog som behövs 
föras av massa olika och ställen i samhället, ja olika organisationer 
eller vad det nu är, använder sig av sån information som bland an-
nat vi har tagit fram 
 

E Och då är man tillbaka till att man måste mötas i språket 
 
Tjänstemännen beskriver hur en text kan läsas olika beroende på perspektiv. En 
av tjänstemännen menar att mycket av informationen är grundad i en naturve-
tenskaplig tradition, vilket kan tolkas som en förmodan om att denna informa-
tion inte per automatik är förstådd av alla på samma sätt. Eftersom den informa-
tion som produceras av miljömålsrådets kansli förmodas ligga till grund för 
kommunikation i andra sammanhang blir det viktigt att den kommuniceras så att 
olika grupper kan ta den till sig. Tjänstemännen ger även ett exempel på reflek-
tioner över den heterogenitet, eller poly-kontextualitet, som råder i miljömåls-
administrationens omvärld. 
      Det finns också svagheter när det gäller kortsiktigheten i de politiska syste-
mens funktion. Medan samhällets sektorer och medborgare kan oroas över eko-
nomiska och ekologiska problem är politiker styrda av de tidsramar som sätts av 
valperioder. Det uppstår problem när det politiska systemet ska hantera exem-
pelvis miljöproblem som inte faller inom ramen för etablerade politiska områden 
lika lite som de avgränsas inom geografiska regioner som det finns politisk rå-
dighet över (Maedowcroft 2002). Politikernas situation var något som tjänste-
män på en central myndighet såg som problematiskt för att kommunikationen 
ska fungera på ett tillfredsställande sätt (Fg 1:5): 
 
A Men för […] regering och riksdag så är det ju klart att det finns hin-

der på vägen att nå fram på ett bra sätt, även till dom och att det blir 
inte bara någon form av envägskommunikation, att vi rapporterar 
till dom, sen vet inte [vi] ”jaha vad händer sen då?”. Det är väl lätt 
att det blir så. Men jag tänker att en riksdags… kvinna eller riks-
dagsman har ju så många olika intressen att bevaka, det här med 
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miljöfrågorna är väl inte så där alldeles självklart som någon del i 
deras vardag som de alltid väger in i sina överväganden och beslut, 
eller när de för förhandlingar i olika sammanhang 
 

C Det händer ju ofta saker som gör att de får kasta om sina agendor 
[…] det är ju en så speciell miljö 

 
Tjänstemännen diskuterar här något som Scrase och Sheate (2002) beskriver, 
nämligen att politiker i sin praktik utsätts för en stor mängd information. I 
många fall ska en enskild politiker utifrån ett antal rapporter fatta ett beslut. I 
politikernas arbetssituation ingår att fatta många beslut grundade på en flora av 
underlag, vilka innefattar en mångfald av skalor och perspektiv. Det tycks dess-
utom inte som att den politiska praktiken genomsyras av de nationella miljökva-
litetsmålen på det sätt som definieras i de tre miljömålspropositionerna.  
 

7.10 Sammanfattade reflektioner 
 
Hantering kräver mätningar, skriver Hardi et al. (1997), och att ta beslut som ska 
bidra till en hållbar utveckling kräver nya angreppssätt när det gäller uppföljning 
av dessa målsättningar. I praktiken behandlar och påverkas uppföljnings- och 
utvärderingsprocessen inte bara av uppmätta värden och tillstånd utan även av 
målsättningar, preferenser och värderingar. Mätresultat och data är inte bara in-
hämtade och kategoriserade utan har i många fall tillkommit och konstruerats i 
speciella historiska kontexter och genom processer av förhandlingar, konflikter 
och även själva utvärderingsprocessen (Scrase and Sheate 2002). Uppföljning 
och utvärdering har ofta multipla funktioner då processen dels är ett verktyg för 
framåtriktad verksamhet som samhällsplanering men även är ett medel för att 
skapa trovärdighet för det politiska arbetet. Uppföljning och utvärdering bidrar 
till att skapa en uppfattning om att aktuell styrning är rationell och att kommuni-
kation och framtidsplanering byggd på mätningar och observationer kan vara 
trovärdig (Lundahl och Öquist 2002). Frågan kvarstår dock om vi någonsin kan 
uppnå en kommunikativ rationalitet. Vårt samhälle består av en mångfald av sy-
stem, logiker och intressen som ska hanteras i en styrningsprocess i riktning mot 
en hållbar utveckling med vägledning av de nationella miljökvalitetsmålen. Kan 
ansvaret för kommunikation då läggas på ett system, när det är ”allas ansvar” att 
de svenska miljökvalitetsmålen uppnås?  
      I Sverige med sin tradition av politiker som tar beslut som sedan ska omsät-
tas i den politiska förvaltningsorganisationen har ansvaret lagts på myndigheter 
och dess tjänstemän för att besluten om nationella miljökvalitetsmål ska kom-
municeras och omsättas i praktik. Idag är det dock inte bara miljömålsadminist-
rationen som har en uppföljning och rapportering när det gäller information som 
ska belysa miljötillståndet. Den finns olika system som fyller denna funktion 
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som exempelvis miljöledningssystem. Hur dessa tjänstemän ska kunna kommu-
nicera så att omvärlden observerar och triggas av just miljömålsinformationen 
har i denna studie visat sig vara en svår nöt att knäcka. 
      Uppföljningssystem med stöd av indikatorer kan vid första anblicken tyckas 
vara en tämligen enkel modell, men vid en närmare granskning visar det sig att 
systemet är mycket svårt att omsätta i praktiken (Karlsson et al. 2007). När det 
gäller miljömålsarbetet visar det sig att det finns flera mål och delmål där det 
inte är alldeles enkelt att hitta indikatorer som verkligen visar på om målen är på 
väg att uppnås eller ej. Som jag beskrivit tidigare kan målformuleringarna i sig 
innebära svårigheter när det gäller att skapa indikatorer och mätmetoder som 
verkligen kan ge ett resultat med god validitet. Uppföljning och utvärdering är 
alltså inte så linjärt och tydligt som målstyrningsidén förutsätter, utan snarast 
dynamisk och det måste vägas in i uppföljnings- och utvärderingsarbetet menar 
Bosshard (1999).  
    Vi har i vår västerländska kultur en tradition av att dela upp och analysera en-
ligt det moderna upplysta sättet att se på verkligheten eller annorlunda uttryckt 
vår omvärld. Denna moderna tradition sätts i kontrast till de krav på nya styrmo-
deller som ska hantera helheter (jfr Bell och Morse 2008). Det finns en stor risk 
att det utvecklas en norm där det vetenskapliga systemet får företräde i problem-
ägarskapet genom att definiera vad som är problem. När det gäller miljöfrågor 
har det sedan länge också funnits en dominans av det naturvetenskapliga syste-
met vilket gör att mätningar av miljötillståndet främst handlat om substanser och 
exakta enheter och mindre om vad olika människor värderar som viktigt för att 
utvecklingen ska vara hållbar. 
      Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det visat sig svårt för att inte säga 
omöjligt att kommunicera kring omvärlden i sin helhet, vilket i ett socialt sy-
stemteoretiskt perspektiv ter sig helt logiskt. Regeringens intentioner och in-
struktioner om ett heltäckande system och fullgott informationsunderlag är inte, 
som det visat sig i denna studie, möjliga att omsätta i praktik, till detta är våra 
kommunikationsmöjligheter alltför reducerade. Sociala kommunikationssystem 
som strävar efter att reducera komplexitet och vårt västerländska vetenskapliga 
sätt att dela upp vad som kommuniceras kan med stor sannolikhet skapa ramar 
och kommunikationsbarriärer när miljömålen ska följas upp och resultaten ska 
kommuniceras och sättas i relation till de uppsatta målen. Utifrån de erfarenheter 
som tjänstemännen i miljömålsadministrationen ger uttryck för kan slutsatsen 
dras att detta är en problematik som avspeglas i miljömålsarbetets praktik.  
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8 Kommunikationsvillkor i miljömålsarbetet – 
barriärer och broar 

 
 
 
I detta avslutande kapitel är det dags att summera och knyta ihop analyserna i de 
föregående kapitlen. Resultaten i denna studie visar att det finns aspekter som 
talar både och för emot systemet med de nationella miljökvalitetsmålen avseen-
de kommunikativa villkor. Vad gäller implementeringen av de miljöpolitiska 
besluten i form av nationella miljökvalitetsmålen finns flera barriärer som kan 
försvåra kommunikationsprocessen, men även broar vilket jag kommer att preci-
sera närmare i texten som följer.   
      I litteratur kring målstyrning och implementeringsprocesser anges hur mål-
formulering och implementeringsprocesser ska utformas för att vara rationella 
och ändamålsenliga. Jag har i analysen av dokument och fokusgruppsintervjuer 
satt dessa teoretiska perspektiv i relation till den praktik som kommer till uttryck 
i datamaterialet. För att komma ett steg längre när det gäller analysen av kom-
munikativa villkor i miljömålsarbetet har jag till stor del tagit avstamp i Niklas 
Luhmanns teorier om samhället som differentierat i funktionsspecifika kommu-
nikationssystem, i denna studie definierat som social systemteori. Till grund för 
analyserna ligger således ett systemteoretiskt synsätt grundat i distinktionen sy-
stem/omvärld. 
      Jag har också haft som ambition att utifrån analyserna hitta möjliga förklar-
ingar till varför de barriärer som kommer till uttryck uppkommer. Deskriptiva 
frågor om vad och hur är viktiga för att kartlägga ett område medan ett tillägg av 
varför kräver teoretiska ramar som kan bidra till en förståelse av problematiken. 
 

8.1 Övergripande mål som guider för kommunikation eller styrning 
 
Miljöproblem kan sägas irritera de funktionella systemens kommunikation på 
olika sätt och samhället måste på något sätt skapa en kommunikation kring sina 
aktiviteter, om inte annat för att kunna skapa resonans. Så nyckelfrågan blir hur 
samhället strukturerar sin kapacitet att processa information om miljön och vilka 
möjligheter som finns att skapa denna resonans (Luhmann 1989)? En väg, eller 
bro, som Luhmann pekar på är den kommunikation som inte är styrd av funk-
tionssystemens logik. Det kan vara kommunikation som sker bland personer i 
vardagen eller i organisationer som sedan leder till resonans i samhällets funk-
tionssystem. Kommunikation som påverkar samhället är dock alltid beroende av 
vilka möjligheter som finns för resonans och fortsatt kommunikation i funk-
tionssystemen (Luhmann 1989). 
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      Implementeringsprocessen när det gäller de svenska nationella miljökvali-
tetsmålen kan i mångt och mycket beskrivas som en kommunikationsprocess där 
de politiska intentionerna om en ekologiskt hållbar utveckling ska omsättas i 
praktik. Denna process kräver kommunikation som kan skapa förståelse och 
mening i olika kommunikationssystem. Problemet är hur en sådan kommunika-
tion blir möjlig. 
      De nationella miljökvalitetsmålen är en form av politiska beslut och de är 
antagna med målsättningen att vägleda det svenska samhället med alla dess so-
ciala, såväl som psykiska system, mot en ekologiskt hållbar utveckling. På en 
övergripande nivå finner vi en kommunikationsbarriär redan i att det politiska 
systemet inte utgör ett centrum bland samhällssystemen och därmed inte är mäk-
tigt att styra och planera dess omvärld, om vi utgår från distinktionen system och 
omvärld. I ett funktionellt differentierat samhälle är det dock det politiska sy-
stemets funktion att ”fatta bindande beslut som rör hela samhället”. Styrning 
handlar dock i ett socialt systemteoretiskt perspektiv om att ” i första hand göra 
observationer och ge så adekvata beskrivningar som möjligt över de kommuni-
kations- och handlingsmöjligheter som står till buds” (Jönhill 1996:456-457). I 
fallet med de nationella miljökvalitetsmålen innebär det att det politiska syste-
met har utarbetat en beskrivning av miljötillståndet och gett förslag till hur må-
len ska uppnås främst i de propositioner som i denna studie benämns miljömåls-
propositionerna (Prop. 1997/98:145, 2000/01:130, 2004/05:150). I dessa propo-
sitioner anges vilka åtgärder som måste vidtas för att de stora miljöfrågorna ska 
vara lösta inom en generation. I propositionerna preciseras, så långt som det är 
möjligt i en politisk text, hur olika samhällssystem och aktörer ska bidra till 
denna lösning av miljöproblemen. Miljömålspropositionerna kan ses i två per-
spektiv. Propositioner som kommunikationskanal är traditionella och kan be-
traktas som ett exempel på det politiska systemets kommunikation till samhället. 
Miljömålspropositionerna innehåller information om hur samhället ska ställas 
om till ett ekologiskt hållbart samhälle, information i form av ett yttrande. Detta 
yttrande måste resultera i en förståelse för att fortsatt kommunikation ska vara 
möjlig. Innehållet, eller informationen, om hur miljömålsarbetet ska genomföras 
i praktiken, kan när det gäller miljömålsarbetet också ses som otraditionellt då 
arbetet ska genomföras i vad som i vetenskaplig litteratur definieras som en 
form av governance. För denna ”nya” styrform finns inte etablerade strukturer 
vilket innebär att det måste skapas annorlunda strukturer i de administrativa or-
ganisationer som ska implementera besluten. 
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8.2 Organisation, integration och självreferens 
 
Målstyrning som modell innefattar både styrning och frihet vilket har visat sig 
skapa osäkerhet inom de myndigheter som är tillsatta att ansvara för miljömåls-
arbetet. Tjänstemännen inom miljömålsadministrationen ger i denna studie ut-
tryck för att det till en början brustit i förståelse och tydlighet kring vad målstyr-
ning som modell innefattar när de nationella miljökvalitetsmålen introducerades. 
Problematiken förefaller delvis bottna i att målstyrning som modell är otillräck-
ligt förklarad och förankrad vilket skapar otydlighet i hur miljömålsarbetet ska 
bedrivas. Det är viktigt att reda ut och kommunicera vari friheten ligger och vil-
ket handlingsutrymme som kan förväntas inom olika delar av miljömålsadmi-
nistrationen, detta för att undvika frustration och osäkerhet. Innan styrmodeller, 
som exempelvis målstyrning, introduceras är det överlag viktigt att tydliggöra 
former och grundläggande idéer för hur modellen ska omsättas i praktik. Intro-
duktionsfasen blir viktig eftersom kommunikation och information om målstyr-
ning som modell kan ge en grund för förståelse inom organisationerna för vad 
som kan förväntas i fråga om handlingsutrymme och ansvarsfördelning.  
      Det politiska systemets krav på en integrering av miljöfrågor i all verksam-
het och därmed krav på att olika myndigheter ska kommunicera kring de natio-
nella miljökvalitetsmålen kan idealt sett skapa möjligheter för en ökad med-
vetenhet om vad som krävs för att miljömålen ska uppnås. I den bästa av världar 
fungerar kommunikationen och miljömålsarbetet genomförs enligt instruktio-
nerna från det politiska systemet. Denna studie tyder dock på att det finns flera 
kommunikativa såväl som strukturella barriärer för en integrerad hantering av 
miljöfrågor och därmed möjligheterna att uppnå miljömålen.  
      I de propositioner som beskriver de svenska nationella miljökvalitetsmålen 
anges att miljömålssystemet ska vara ”heltäckande” vilket visat sig vara proble-
matiskt att omsätta i en sedan länge differentierad administrationsstruktur. Pro-
blematiken leder till svårigheter i genomförandet då olika kommunikationssy-
stem med grund i olika traditioner, funktioner och meningsskapande ska integre-
ras. Ett problem som tjänstemännen i miljömålsadministrationen gav uttryck för 
är att det råder olika tolkningar inom myndigheterna av vad som är miljömålsar-
bete i förhållande mer traditionellt miljöarbete, och även miljömålsarbete i för-
hållande till traditionellt sektorsarbete. De nationella miljökvalitetsmålens väg-
ledande karaktär är inte helt legitim inom alla organisationer och sektorer ännu. 
Tjänstemännen beskriver också barriärer grundade i svårigheten att skapa kom-
munikation kring miljömålen inom de olika myndigheterna.  
      Som det beskrivits av tjänstemännen sker inte en anpassning till nya mål-
sättningar och nya förhållanden för den politiska förvaltningen generellt helt 
friktionsfritt. Organisationernas självreferens stämmer inte överens med det ar-
bete och den kommunikation som implementeringen av de nationella miljökvali-
tetsmålen kräver. Informationen måste bearbetas och kommuniceras inom myn-
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digheter och organisationer med egna beslutsordningar och det tar tid innan 
strukturer förändras.  
      Utifrån en ideal målstyrningsprocess ska de centralt formulerade målen om-
sättas på olika nivåer, och genom denna decentralisering av genomförandet för-
väntas åtgärderna bli väl avpassade och legitima. I implementeringsprocessen 
uppstår dock svårigheter som kan kopplas till problem kring miljöfrågors inte-
grering men även till olika former av ägarskap. Miljömålsadministrationen ver-
kar i en komplex omvärld vilken innefattar olika systemlogiker och i vilken 
ägarskap till aktuella frågor ibland inte framstår tydligt. Det har visat svårt att få 
gehör för miljöfrågor generellt och därmed även miljömålsarbetet i den kommu-
nala verksamheten. Kommuntjänstemännen i denna studie ger uttryck för en 
praktik där miljöfrågor istället för att integreras tidigt i planeringsprocesser ten-
derar att komma in sent, när viktiga planeringsbeslut redan är tagna. Miljöfrå-
gornas integrering i planeringsprocesser har således inte fått genomslag eller ge-
nomförts enligt de politiska instruktionerna. Ytterligare en barriär i implemente-
ringsarbetet är frågor om rådighet och problemägarskap. Många problem som 
ska hanteras faller utanför de ramar myndigheterna arbetar inom. Kustlän har 
exempelvis inte möjlighet att formulera åtgärder för sjöfarten i syfte att minska 
utsläpp till luft och vatten. Tjänstemännen beskriver i flera fall hur deras rådig-
het över frågor begränsas av mångfalden av aktörer som också anser sig äga frå-
gor likaväl som de centralt formulerade målen och den beslutade organisationen 
begränsar ägarskap och frihet i implementeringsprocessen. 
      Tjänstemännen i miljömålsadministrationen ger även uttryck för att det ska-
pas barriärer för kommunikation kring de nationella miljökvalitetsmålen grun-
dade i att det inte tillförs resurser, exempelvis i form av utökad arbetstid. I flera 
fall har tjänstemännen andra arbetsuppgifter än de som är direkt kopplade till 
miljömålsadministrationen. Det innebär i praktiken att miljömålsarbetet i vissa 
fall får stå tillbaka när det är andra arbetsuppgifter som behöver prioriteras. 
Dessutom har det framkommit att formella arbetsuppgifterna kopplade till rap-
portering av miljömålsarbetet begränsar möjligheterna för arbetsinsatser inrikta-
de på att skapa förbättringar i miljötillståndet. De blir därigenom en barriär för 
kommunikation kring miljömålsarbetet som är riktat mot aktörer i omvärlden, 
dvs. andra än politiker och tjänstemän inom miljömålsadministrationen. Inten-
tionen om att implementeringen av de svenska nationella miljökvalitetsmålen 
skulle öka handlingsfriheten och effektiviteten har i praktiken skapat en ökad 
byråkratisering. Det har i fokusgruppsintervjuerna kommit till uttryck att det 
också är svårt att ändra etablerade rutiner och beslut kring hur rapporteringen 
ska utformas.  
      De nationella miljökvalitetsmålen har beskrivits som en ”utmaning och in-
bjudan” men arbetet ska enligt regeringen inte innebära att andra uppgifter ska 
stå tillbaka, vilket i praktiken är en ekvation som inte går ihop. Sedan kan man i 
fallet med de nationella miljökvalitetsmålen se att det inte bara är viktigt att 
kommunicera beslut utan även i övrigt skapa gynnsamma förutsättningar eller 
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beslutspremisser för deras genomförande. För oavsett om miljömålsarbetet, om 
det genomförs som regeringen beskriver i propositionerna, skapar ekonomiska 
vinster för samhället eller ej måste resurser tillföras miljömålsadministrationen 
för att skapa bättre kommunikationsmöjligheter. Utan att vara ekonom kan man 
inse att det krävs betydande resurser för att omsätta ett så omfattande målstyr-
ningssystem som de svenska nationella miljökvalitetsmålen. 
      I fokusgruppsintervjuerna ges uttryck för vad Luhmann (1995) definierar 
som reflexivitet och reflektion, vilket är två former av självreferens. Reflexivitet 
innebär en kommunikation kring distinktionen före och efter medan reflektion är 
kommunikation som främst innefattar distinktionen system och omvärld. I ett 
reflexivt perspektiv framstår systemet med de nationella miljökvalitetsmålen 
som bättre än föregående situation med flera mål och en mindre strukturerad 
uppföljning. Mötesformer förändras och förbättras och tjänstemännen beskriver 
hur miljömålsarbetet fått större legitimitet efter att den fördjupade utvärderingen 
resulterat i en ny miljömålsproposition. I fokusgruppsintervjuerna ges flera ex-
empel på reflektioner kring omvärlden där man tolkar och förutsätter hur andra 
kommunicerar och agerar. Tjänstemän på centrala myndigheter beskriver exem-
pelvis hur kommuner reagerar när det formuleras mål nationellt som ska omsät-
tas på lokal nivå, likaväl som man förutsätter att politiker måste ha lättillgänglig 
information för att de har ont om tid att sätta sig in i alltför djuplodande analy-
ser. Det uttrycks att miljömålsarbetet försvåras av det faktum att det är många 
som anser sig äga problemen vilket tjänstemännen måste förhålla sig till. Denna 
ständigt pågående kommunikation om omvärlden är nödvändig för att systemen 
ska leva vidare och bibehålla sin autopoiesis, men den blir även en öppning för 
meningsskapande och möjlig förståelse av andras kommunikationslogik. En 
kommunikation om kommunikation uttryckt i en Luhmannsk terminologi 
(1995). 
 

8.3 Kommunikation och målrationalitet 
 
Ett kriterium, av flera, som ska sätta ramar för formuleringen av delmålen i sy-
stemet med nationella miljökvalitetsmål är att de ska vara kommunicerbara 
(Prop. 2004/05:150). I denna studie har tjänstemännen i miljömålsadministratio-
nen gett exempel på att miljökvalitetsmålen brister till vissa delar när det gäller 
detta kriterium. Mål, delmål och övergripande målområden, i kombination med 
ansvarsfördelningen, beskrivs som komplexa och svåra att förtydliga, tolka och 
förstå.  
      I flera fall beskrivs miljökvalitetsmålen som otydliga och svåra att tolka och 
förstå, vilket i synnerhet gäller delmålen. Vissa delmål beskrivs som svåra att 
kommunicera på grund av ett naturvetenskapligt präglat språk eller krångliga 
formuleringar överlag, vilket skapar kommunikationsbarriärer i olika led. Idealet 
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om mål och resultat som är möjliga att förstå för personer som inte är experter 
på området tycks inte ha fått genomslag i praktiken.  
       Genom miljömålssystemets abstrakta karaktär med övergripande miljömål 
som inte säger särskilt mycket om vilka åtgärder som i själva verket krävs, blir 
det svårt att kommunicera vilka insatser som måste till för att de nationella mil-
jökvalietsmålen ska uppnås. Är miljömålen svåra att tolka och förstå uppstår 
barriärer för möjligheterna att skapa resonans i andra system. Spridningen av 
den information om miljömålsarbetet som kommuniceras inom miljömålsadmi-
nistrationen begränsas i hög grad till politiker och involverade tjänstemän.   
       Ett annat kriterium för att mål ska vara rationella är att de är motiverande 
(Hansson och Edvardsson 2003). I tidigare studier har detta kopplats samman 
med att agenter eller aktörer ska ha en vilja att agera för att nå målen (Lundquist 
1987). I ett kommunikativt perspektiv vill jag sätta fokus på motivation i förhål-
lande till meningsskapande och resonans. För att mål ska vara motiverande och 
leda till kommunikation och operationer i samhället måste de skapa mening, om 
inte kommer kommunikationen kring målen att vara obefintlig. Jag vill om inte 
addera ett kriterium så åtminstone modifiera tolkningen av vad det innebär att 
mål är motiverande, genom att understryka att de måste vara meningsskapande. 
      Denna studie visar att det finns olika uppfattningar om hur de nationella mil-
jömålen ska vara utformade. Å ena sidan ges uttryck för att miljökvalitetsmålen 
ska vara ambitiösa, eller rentav utopiska, oavsett om det är rationellt utifrån de 
kriterier för målrationelitet som angetts i tidigare studier (jfr Edvardsson och 
Hansson 2005, Edvardsson 2004). Å andra sidan framhålls vikten av att uppsatta 
mål måste vara realistiska, och också rationella, för att skapa legitimitet hos de 
aktörer som ska omsätta de nationella miljömålen i åtgärder.  
      Ett syfte med de svenska miljökvalitetsmålen var att reducera det stora antal 
mål som var beslutade sedan tidigare (Lundqvist 2004a, Naturvårdverket 1997). 
De svenska nationella miljökvalitetsmålen blev resultatet av en omarbetning av 
de befintliga beslut om miljömål som antagits av riksdagen. Från att ha varit ca 
170 till antalet reducerades omfattningen till 15 övergripande nationella miljö-
kvalitetsmål. Reduktionen till trots upplevs systemet med miljökvalitetsmål av 
de tjänstemän som deltagit i fokusgruppsintervjuerna som komplext och svårt att 
förklara för personer som inte är direkt involverade i miljömålsadministrationen, 
bl.a. på grund av att miljömålssystemet innefattar olika kategorier av mål. Dels 
finns de övergripande nationella miljökvalitetsmålen som olika myndigheter 
tilldelats särskilt ansvar för. Dels finns det övergripande målområden där även 
myndigheter utan särskilt miljömålsansvar tilldelats ansvar. Trots goda intentio-
ner om ett miljömålssystem som skulle samla och förtydliga miljöarbetet be-
skrivs i flera fall den nya miljömålsstrukturen med dess olika former och nivåer 
av mål som en kommunikativ barriär, för personer utanför miljömålsadministra-
tionen såväl som inom.  
      Målrationaliteten visar sig också brista när det gäller tidsaspekterna. Det 
tycks inte som att generationsmålet är nåbart enligt de uppföljningar och utvär-
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deringar som genomförts och därmed faller ett av grundkriterierna för att miljö-
målen ska vara rationella i den meningen att de ska vara möjliga att uppnå inom 
definierade tidsramar.  
 

8.4 Rumsliga aspekter i miljömålsarbetet 
 
När antagna mål ska implementeras uppstår i de allra flesta fall vad som brukar 
kallas målkonflikter. Det kan handla om att mål när de ska omsättas i praktiken 
visar sig vara oförenliga. Det kan gälla olika miljömål såväl som miljömål i för-
hållande till andra samhällsmål. I fokusgruppsintevjuerna diskuterades främst de 
konflikter som kan uppstå när miljömål kommer i konflikt med andra samhälls-
intressen. Det kan gälla miljömål i förhållande till turism eller ekonomiska in-
tressen som hotas om åtgärder för att uppnå miljömålen genomförs. Analyser av 
målkonflikter när det gäller de nationella miljökvalitetsmålen refererar ofta till 
Wandéns (1997) tre typer av målkonflikter: interna, externa och procedurella.  
Till de tre typer målkonflikter Wandén identifierat vill jag lägga till en fjärde 
kategori: normativa målkonflikter, som här tar sig rumsliga uttryck. I denna typ 
av konflikt handlar det här om problem kopplade till motstridiga beskrivningar 
av rummet. I denna studie finns exempel på hur miljömålssystemets abstrakta 
och generella rumsliga definitioner inte stämmer överens med uppfattningar och 
föreställningar om vad som exempelvis är skyddsvärd skog. Med det menar jag 
att det ytterst är generella idéer och tankar om miljöns utformning och exploate-
ring som spelar in och att de kan komma i konflikt med planer och idéer kring 
en plats. Vi kan här se en skillnad mellan de nationella miljökvalitetsmålens ab-
strakta rum i förhållande till olika aktörers sociala, eller konkreta rum. 
      En annan form av barriär som handlar om rumsliga aspekter är problemati-
ken kring rådighet över rummet. Utsläpp av exempelvis koldioxid måste mins-
kas om miljökvalitetsmålen ska uppnås. En barriär i åtgärdsarbetet är att de som 
ansvarar för att åtgärder ska genomföras inte har rådighet över exempelvis lag-
stiftning och reglering som skulle kunna bidra till att utsläppen minskar. I andra 
fall kan barriärer för rapportering grundas i att det inte finns möjligheter att mäta 
utsläppen på ett tillförlitligt sätt. Grundas utsläppsmodeller som ska beräkna 
koldioxidutsläpp på mängden bensin som säljs i bensinmackarna säger det inte 
med säkerhet hur mycket utsläpp som genereras i ett geografiskt avgränsat om-
råde. 
 

8.5 Information och resonans 
 
För att information ska uppfattas måste den skapa resonans vilket visat sig vara 
problematiskt utifrån de erfarenheter som kommit till uttryck i denna studie. Ett 
stort problem när det gäller de svenska nationella miljökvalitetsmålen har visat 
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sig vara att de är svåra att kommunicera till grupper ”utanför” miljömålsadmi-
nistrationen. Till politikerna finns utarbetade kommunikationskanaler och ruti-
ner för rapportering. Det beskrivs som betydligt svårare att hitta vägar för kom-
munikation med exempelvis näringsliv och medborgare i allmänhet. Då ”miljö-
målen är allas ansvar” uppstår därmed en problematik. Hur ska aktörer som inte 
har kännedom om de nationella miljökvalitetsmålen kunna informeras om för 
det första att de nationella miljökvalitetsmålen finns och för det andra vad de 
innebär? Redan för aktörer inom miljömålsadministrationen beskrivs framförallt 
delmålen som svåra att förstå. Kriterier som anges i litteraturen för vad som är 
rationellt när det gäller mål är i detta perspektiv satta ur spel. Det allra mest 
grundläggande kriteriet för att mål ska vara rationella bör rimligtvis vara att de 
är kända för dem som ska bidra till måluppfyllelse. 
      Massmedier beskrivs av Luhmann (2000) som det viktigaste forumet för att 
sprida information i samhället. Analysen i denna studie visar att det finns barriä-
rer för kommunikation av miljömålsarbetet i massmedierna. Skälen till massme-
diernas svala intresse beskrivs av tjänstemännen i miljömålsadministrationen 
som att miljömålsarbetet sällan bjuder på spektakulär information som kan ska-
pa resonans i det massmediala systemet. En kommunikationsbarriär för miljö-
målsarbetets resonans i det massmediala systemet bottnar alltså i vad som i den-
na studie beskrivits som brist på spets och debatt. Miljömålsrapporteringen ger 
viss resonans men det som rapporteras är främst olika fall av negativ utveckling. 
Trots att de nationella miljökvalitetsmålen behandlar områden som är viktiga för 
vårt samhälles fortlevnad skapar de inga rubriker.  
      Visserligen är det många insatser i samhället som tillsammans kan leda till 
att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, men framgången är beroende av en 
allmän medvetenhet om miljöfrågor och vilka åtgärder som krävs för att målen 
ska nås. Det utförs mycket miljöarbete i Sverige men denna studie tyder på att 
det trots goda intentioner i många fall inte är de nationella miljökvalitetsmålen 
som är drivkraften.  
 

8.6 Interpenetration som en kommunikationsbro  
 
I flera fall beskrivs hur miljömålsarbetet skapat rum för möten och dialog mellan 
aktörer som vanligtvis inte kommunicerar med varandra. Möten kan i teorin 
skapa vad som i ett socialt systemteoretiskt perspektiv kan definieras som inter-
penetration, dvs. att olika sociala system får en möjlighet att observera andra 
systems lösningar på olika frågeställningar. Det är dock viktigt att inte ta för 
självklart att möten verkligen leder till interpenetration i den meningen att möten 
och interaktion mellan personer kopplade till olika system eller organisationer 
leder till förändringar i de självreferentiella systemen. Men vi kan nog vara 
överens om att möjligheterna ökar. Möten skapar möjligheter för personer som 
arbetar på olika myndigheter att utbyta erfarenheter kring miljömålsarbetet och 
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om dessa erfarenheter kommuniceras i den egna organisationen kan det trigga en 
fortsatt kommunikation kring den nya information som kommer organisationen 
till del. 
      Utifrån de erfarenheter som kommit till uttryck i denna studie har mötesfor-
merna stor betydelse för möjligheterna till kommunikation och interpenetration. 
Det har uttryckts att det är viktigt att mötesformerna ger utrymme för kommuni-
kation och inte blir alltför hårt styrda av ett pressat schema med många presenta-
tioner, eller präglas av strikt behandling av ärenden, och som därmed inte upp-
muntrar eller ger tillfälle till utbyte av idéer och problemlösningar.  
 

8.7 Indikationer och distinktioner 
 
Det har visat sig i denna studie att traditionell kommunikation och uppdelning 
av miljöfrågor i kategorier som natur och kultur har lagt grunden för kommuni-
kationsbarriärer. I miljömålsarbetet uppstår svårigheter när tillståndet i det vi 
kallar miljö ska betecknas, mätas, följas upp och utvärderas. En kommunikativ 
barriär består av det omöjliga i att beteckna miljön som enbart natur eller kultur. 
Distinktioner kan å ena sedan bidra till tydlighet i kommunikationen. Genom 
distinktioner ökar möjligheterna för att vi är överens om vad vi talar om. Å 
andra sidan kan vår benägenhet att dela in det vi betecknar i olika kategorier 
skapa barriärer när vi ska kommunicera om något som inte faller in under dessa 
kategorier. Miljöfrågan är ett område där det blir problematiskt att kommunicera 
vad som innefattas på grund av dikotomier som sedan länge varit i bruk när det 
gäller frågor om vad som är natur i förhållande till kultur. Tjänstemännen i mil-
jömålsadministrationen ger flera exempel på hur detta tagit sig uttryck i miljö-
målsarbetet. Ett exempel är svårigheter som uppstår när indikatorer ska skapas 
för att följa upp de miljökvalitetsmål som behandlar kulturaspekter. Till skillnad 
från miljöövervakningens mätningar av exempelvis tillståndet i vatten och mark 
finns det inom kultursektorn inga motsvarande mätserier.  
      En annan aspekt som visat sig problematisk när det gäller kommunikation 
kring tillståndet i miljön är att det finns flera mål och delmål där det är svårt att 
hitta indikatorer som verkligen visar på om målen är på väg att uppnås eller ej. 
Målformuleringarna kan i sig innebära svårigheter när det gäller att skapa indi-
katorer och mätmetoder som verkligen kan ge ett resultat med god validitet. 
Uppföljning- och utvärderingsarbetet visar sig alltså inte vara så linjärt och tyd-
ligt som målstyrningsidén förutsätter, utan uppvisar snarast en dynamik, och det-
ta måste vägas in i miljömålsarbetet (jfr Bosshard 1999). Tjänstemännen gav 
exempelvis uttryck för svårigheter att värdera och tolka vad som kan anses 
skyddsvärt. Generellt sett utmålas en bild av att de så kallade landskapsmålen 
och mål om bevarande av en biologisk mångfald är svåra att mäta och följa upp.  
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       I miljömålsadministrationen ska myndigheter från olika sektorer samlas 
kring gemensamma mål vilket kan skapa barriärer när en gemensam förståelse 
ska skapas kring olika tolkningar, beskrivningar och beteckningar.  
      Vedung (1991:37) beskriver en måluppfyllelseanalys som innefattar två 
grundfrågor: ”Stämmer utfallet med de ursprungliga målen? Beror detta i så fall 
på insatsen?”. I miljömålsuppföljningen tycks det som om utfallet inte stämmer 
särdeles väl med målen att döma av det antal röda smilisar som presenteras av 
Miljömålsrådet i deras fördjupade utvärdering från 2008. Om det nedslående 
resultatet beror på insatserna är dock svårare att avgöra. I vissa fall handlar det 
om att andra processer än de sociala påverkar utfallet av de insatser som görs. I 
fallet med de nedslående resultaten för miljömålsarbetet orsakas de i vissa fall 
av trögheter i naturliga processer. Miljöproblematiken är komplex och det är i 
praktiken svårt att koppla effekter till vidtagna åtgärder pga. de olika temporala 
skalor som verkar parallellt. En viktig fråga att ställa är enligt min mening vems 
insats talar vi om. Är det de ansvariga myndigheternas eller är det ”allas” insat-
ser. Till vissa delar kan det vara intressant att reflektera över det politiska syste-
mets insatser: visionära mål som blir svåra att följa upp och utvärdera, motstri-
diga krav vad gäller form och innehåll i rapporteringen etc.  
      Analysen i denna studie har visat att arbetet med de nationella miljökvali-
tetsmålen präglas av flera dikotomier, vilka också kan tolkas som distinktioner: 
decentralisering och centralisering, komplexitet och reduktion, natur och kultur, 
abstrakt och konkret. Problematiken med dessa dikotomier är att de i praktiken 
inte är särdeles distinkta, eller ens möjliga att hålla isär. En decentraliserad be-
slutsordning verkar parallellt med en fortsatt central styrning. Miljömålen är al-
las ansvar men det är politiker och centrala myndigheter som formulerat dem, de 
övergripande miljömålen går inte att förhandla om på andra beslutsnivåer i mål-
styrningshierarkin. Miljöfrågor präglas av en komplexitet som för att bli hanter-
bar måste reduceras. Denna reduktion beskrivs dock av tjänstemännen som pro-
blematisk när de nationella miljömålen, och även tankarna om en hållbar utveck-
ling, bygger på ett helhetstänkande.  
 

8.7.1 Holism, del och helhet 
 
I denna studie har analysen utgått från distinktionen system/omvärld. En alterna-
tiv ingång till en systemteoretisk analys skulle kunna vara att se system som de-
lar av en helhet, men som jag nu kommer att diskutera implicerar detta distink-
tionen del/helhet, med betoning på helhet, idéer som blir problematiska eller till 
och med omöjliga att applicera i en studie av kommunikation i ett socialt sy-
stemteoretiskt perspektiv.  
      I de tre miljömålspropositioner som regeringen presenterat för riksdagen be-
skrivs en strävan efter att hantera miljöfrågor utifrån ett helhetsperspektiv, och 
syftet är att miljömålssystemet och dess uppföljning och utvärdering ska vara 
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heltäckande. Detta kan tolkas som en systemsyn som utgår från distinktionen 
del/helhet. Detta helhetstänkande är något som genomsyrat svensk miljöpolitik 
alltsedan miljöfrågor blev en angelägenhet för den svenska politiken, och kan 
enligt Hedrén (1998:351) betraktas som i det närmaste utopiskt. Det är inte möj-
ligt för en organisation att hantera ett så ”gigantiskt omfattande” och ”oerhört 
inkluderande” område som miljöfrågor utgör. Idéerna om en heltäckande verk-
samhet kommer också till uttryck genom intentionerna om miljömålen som ”al-
las ansvar”. Det är samhället som helhet, och därmed alla medborgare, som har 
ansvar för att miljömålen uppnås. Sett till den deliberativa teorins grundidéer, 
vilka kommit att spela en allt större roll i både forskning och praktik kring miljö-
resurshantering, är det också medborgares rättighet att få möjlighet att göra sin 
röst hörd i processer kring miljöfrågor (jfr Whelan och Lyons 2005, Parkins och 
Mitchell 2005, Swart 2003). Det har i denna studie visat sig problematiskt att i 
miljömålsarbetet uppfylla dessa krav på kommunikation med exempelvis företag 
och medborgare. När det gäller tjänstemän på den regionala nivån kan det visa 
sig nog problematiskt att skapa kommunikation med alla kommuner om länet är 
stort. 
      Till viss del finns det i den västerländska kulturen en tilltro till att vetenska-
pen spelar en avgörande roll, om vi ska kunna försäkra oss om en hållbar ut-
veckling, genom att reda ut sambanden mellan orsak och verkan i samspelet 
mellan natur och samhälle. Detta kommer exempelvis till uttryck i tankarna om 
en ekologisk modernisering. Med detta sätt att se finns dock en stor risk att det 
utvecklas en norm där det endast är det vetenskapliga systemet och särskilt na-
turvetenskaperna som får företräde i problemägarskapet genom att definiera vad 
som är problem (Bell och Morse 2008, Bossel 1999). 
       Denna dominans av det naturvetenskapliga systemet har lett till att mätning-
ar av miljötillståndet främst handlat om substanser och exakta enheter och mind-
re om det som kan definieras som värdefulla landskap och kulturmiljöer, likaväl 
som undersökningar av vad människor värderar som viktigt. Lämpligheten i 
denna naturvetenskapliga dominans ifrågasätts när mål som kopplar till exem-
pelvis hållbar utveckling ska mätas och hanteras. I den traditionella vetenskapli-
ga traditionen reflekteras inte över frågor som vem som formulerar problem, 
vem idéer om vilka data som kan ses som legitima eller vilka som kan betraktas 
som aktörer med legitima intressen i problemformuleringsprocessen. Detta har 
skapat krav på nya teorier och styrmodeller vilka inriktas på att hantera helheter, 
och Bell och Morse säger sig vara intresserade av frågor som handlar om att 
mäta det omätbara. Begrepp som hållbar utveckling blir i praktiken inte möjligt 
att definiera och mäta då det innefattar så många element och perspektiv.  
      Indikatorer kan ses som länkar och verktyg för kommunikation om miljötill-
ståndet. Indikatorer kan också ses som beslut som måste fattas, då de sedda i ett 
socialt systemteoretiskt perspektiv innefattar ett stort mått av kontingens. Det är 
med andra ord inte självklart vad som ska mätas eller vilka indikatorer som är 
bäst lämpade att beskriva miljötillståndet. Som den här studien visat är det ofta 
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tillgång på data som styr vad som presenteras i uppföljningssystemet snarare än 
indikatorer utvecklade utifrån formulerade mål. Kvantitativa mått och indikato-
rer framhålls som enklare att hantera än kvalitativa. Men oavsett om vi talar om 
kvantitativa eller kvalitativa indikatorer måste de, som Bossel (1999) påpekar, 
tolkas för att skapa mening och vara möjliga att sätta i relation till om ett mål 
nåtts eller ej.  
 

8.7.2 Miljömålsarbetet och begreppen 
 
Luhmann beskriver begrepp som kondenserad mening vilket innebär att en 
mångfald av mening är samlad i en form vilken sedan är tillgänglig för all kom-
munikation inom olika system (Åkerstrøm Andersen 2003a). Enligt denna be-
skrivning kan Göran Perssons intention om ett ”grönt folkhem” definieras som 
ett begrepp som kopplar det gamla till det nya, från erfarenhet till förväntan. 
Hållbar utveckling och även ekologiskt hållbar utveckling som de beskrivs i lit-
teratur och politisk dokumentation utgör begrepp som kännetecknas av mångty-
dighet (jfr Åkerstrøm Andersen 2003a). Frågan är då hur dessa begrepp och för-
väntningar kan tolkas, förstås och i vilken utsträckning de leder till kommunika-
tion och handling? Klart är att om vi betraktar kommunikation utifrån ett socialt 
systemteoretiskt perspektiv måste vi alltid vara uppmärksamma på de olika sy-
stemspecifika koder vi har att göra med.  
       På detta sätt kan genomslaget för begrepp som ekologisk modernisering få 
en förklaring. Begreppet har sannolikt fått en sådan uppmärksamhet på grund av 
att informationen det innefattar skapar resonans i så många system. Ekologisk 
modernisering är ett begrepp vars olika innebörder kan anammas av olika sy-
stem med olika koder och som därigenom kan systemspecifik förståelse skapas, 
dvs. miljöfrågorna kan kommuniceras utifrån de systemspecifika koderna. 
Ekologisk modernisering innefattar begrepp och argumentation som i sin mång-
tydighet till lika stor del hör hemma i det ekonomiska systemet som i det politis-
ka, juridiska eller vetenskapliga och därmed skapar goda grunder för kommuni-
kation i olika system. Det ekonomiska systemet kan tilltalas av retoriken kring 
den ekologiska moderniseringens win-win-situation. Det vetenskapliga systemet 
ska bidra med forskning om samhället och även förbättrad teknik, som sedan 
kan utvecklas av det ekonomiska systemets företag etc. Politikerna får en admi-
nistrativ roll vilket gör att de många besvärliga konflikter som ryms inom fältet 
kan neutraliseras. Samhällsutvecklingen och kommunikationen kan fortskrida 
utan att i större omfattning utmana de rådande systemavgränsningarna. Proble-
met i detta sammanhang är nog snarare de strukturer som måste förändras för att 
exempelvis idéerna om en hållbar utveckling ska kunna bli omsatta i praktisk 
handling. Gamla strukturer är inte uppbyggda utifrån nya krav på kommunika-
tion inom systemen. Svårigheterna och motståndet som kommit till uttryck se-
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dan begreppets introduktion bottnar, som jag ser det, sannolikt mer i system-
struktur än systemens form. 
       I litteratur kring politik och styrning, ofta med anknytning till miljöområdet, 
finns en rik flora av texter som behandlar begreppet governance. Governance är 
mångtydigt och har ingen enhetlig definition. Beskrivningarna av begreppet go-
vernance innefattar en förväntanshorisont om något som är bättre än det som 
varit, exempelvis traditionell central styrning. Integrering och decentralisering 
ska råda samtidigt som de gamla styrmodellerna inte helt övergetts vilket kan 
utgöra svårigheter för tjänstemän som ska operationalisera målen. Skapar detta 
problem? Ja. Är det då kommunikationsbarriärer? Både ja och nej. De förvänt-
ningar om exempelvis dialog med olika aktörer och deltagande i beslutsproces-
ser som uttrycks i miljömålspropositionerna skapar problem när kommunikatio-
nen ska iscensättas av miljömålsansvariga myndigheter, vilka förväntas kom-
municera med en oöverskådlig skara av aktörer. Integration av miljöfrågor är ett 
annat område som hindras av kommunikationsbarriärer i form av tradition och 
bristande legitimitet av miljöfrågor i organisationerna och kanske samhället i 
stort.  
      Miljömålen är allas ansvar, men hur ska var och en få vetskap om detta fak-
tum? I den politiska dokumentationen beskrivs delaktighet och dialog som en 
bro, men hur denna dialog ska förverkligas finns det inga klara instruktioner om. 
Frågan som inställer sig är hur en kommunikation med ”alla” ska omsättas i 
praktik? Är den ens möjlig? Har dialog och delaktighet blivit begrepp med kon-
denserad mening, dvs. begrepp som används utan att ha en tydlig definition, 
men som innefattar deliberativa ideal med förväntningar om framtida kommuni-
kation och resultat?  
      Även om utvecklingen, som den beskrivs i den vetenskapliga litteraturen, 
pekar mot vad Hajer och Wagenaar (2003:3) beskriver som ”expansiv demokra-
ti” så betyder det inte att den klassiskt moderna demokratin med dess traditionel-
la institutioner, karaktäriserade och drivna av kodifierade och väletablerade be-
teendemönster eller strukturer upplöses och försvinner (jfr Lundqvist 2004a). 
Implementeringsprocesser tar tid (jfr Sannerstedt 2001) och det finns rimliga 
förklaringar till varför så är fallet, inte minst denna studie kan ses som en illust-
ration av detta.  

8.8 Hopplöst fall, doktorn grät? 
 
Vi kan konstatera att det är stora målsättningar som ska omsättas i praktiken när 
de nationella miljökvalitetsmålen ska implementeras. Det är sedan länge känt att 
när stora projekt med många involverade aktörer ska iscensättas innebär att 
många beslut måste fattas i implementeringsprocessen. Det råder stor risk att 
något inte ska fungera enligt det rationella idealet (Sannerstedt 2001). Vi kan 
även ha i åtanke att Luhmann (1995) menar att förväntningar om en lyckad 
kommunikation i de flesta fall är att betrakta som osannolik. Det är många trösk-
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lar och barriärer som måste passeras innan kommunikationen kan ses som full-
bordad. 
      Det har visat sig svårt att arbeta efter en nationell strategi för komplexa glo-
baliserade problemområden. Nu 2008 är miljömålssystemet under utredning just 
av denna anledning. Det är dock viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet. 
Miljömålsarbetet har uppvisat barriärer och svårigheter på olika plan men det 
finns fördelar och vinster med att ha ett system för redovisning av miljötillstån-
det. Miljömålstrukturen är av flera tjänstemän i denna studie beskriven som ett 
system som skapar tydlighet i miljöarbetet. 
      Rombach (1991) skriver att man kan ställa sig fyra frågor för att undersöka 
huruvida en organisation är enkel att styra med mål: ”Är målen tydliga, resulta-
ten mätbara, effekterna av ledningens åtgärder kända och verksamheten åter-
kommande?” Utifrån vad som framkommit i denna studie kan frågorna ställas 
även när det gäller frågor om målstyrning som modell för att styra ett samhälle. 
Rombach menar att om någon eller flera frågor kan besvaras med nej så borde 
en annan styrteknik väljas. Min fråga är om man måste, eller kan, vara så kate-
gorisk? De fyra frågorna kan ju besvaras med att ”det beror på”. Denna studie 
tyder på att målstyrning i vissa avseenden är en bra styrmodell men i vissa avse-
enden kan målstyrning på miljöområdet vara mindre bra. Beslut, skriver Knud-
sen (2005), är alltid i riskzonen när det gäller fortsatt kommunikation. De kan 
vara obekväma, försvinna i hanteringen eller av andra anledningar vara otill-
räckliga för fortsatt kommunikation. Något som sannolikt har skett när det gäller 
beslut om åtgärder i avsikt att uppfylla de nationella miljökvalietsmålen vilka 
inte blivit omsatta i praktik (jfr Miljömålsrådet 2008). 
       Vad innebär ovanstående för miljömålsarbetet i framtiden? Det har visat sig 
att det finns väsentliga barriärer men även broar för kommunikation kring mil-
jömålen. I denna studie har jag försökt att reda ut vad olika barriärer kan handla 
om. Att det finns sårigheter när det gäller implementering av politiska beslut är 
känt sedan länge och beskrivet som något vi kan förvänta oss. Men vad beror 
problemen på? Varför uppstår de? Det är vad jag försökt besvara i mina analy-
ser. Under de år som gått sedan mina första fokusgruppsintervjuer 2004 har det 
naturligtvis skett en utveckling och delar av resultaten och slutsatserna kan ha 
sitt värde i att beskriva målstyrningsprocesser mer generellt, medan andra resul-
tat har sin bäring på miljömålsarbetet idag och förmodligen också i framtiden. 
Vad kan då vara förslag till kommunikationsstrategier för miljömålsarbetet? 
      Till att börja med, om vi godtar beskrivningen av samhället som differentie-
rat i självreferentiella system, är det viktigt att försöka förstå vad som kan kom-
municeras och skapa mening i dessa system. Det är inte för att sabotera politisk 
styrning som ekonomiska system inte per automatik integrerar alla beslut i sin 
verksamhet, denna ”vilja” kan inte tillskrivas ett kommunikativt system (jfr Far-
mer och Teubner 1994). Snarare är det systemens kommunikationslogik som är 
styrande för vad som kommuniceras och inte.  
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      För miljömålsadministrationen som är tillsatt att ansvara för de nationella 
miljökvalitetsmålen kan det utifrån resultaten av denna studie vara fruktbart att 
anamma tanken om ”rörelsen som strategi” (Kraft och Strandberg 2007:40). 
Denna strategi utgår från ett perspektiv där organisationer observerar aktörer i 
sin omvärld med fokus på vad de kan tänkas ha för intressen och drivkrafter. 
Utifrån ett socialt systemteoretiskt perspektiv skulle detta betyda att miljömåls-
administrationen betraktar aktörer i omvärlden utifrån vilken kommunikations-
logik som kan tänkas råda. Är det fråga om kommunikation med aktörer i det 
ekonomiska systemet kan det vara värt att ha den grundläggande koden betal-
ning/inte betalning i åtanke när det gäller möjligheterna att skapa resonans. ”Rö-
relsen som strategi utgår från frågan: Hur kommer de andra att agera?”, skri-
ver Kraft och Sandberg (2007:40). Jag skulle vilja modifiera denna fråga en 
aning och i stället fråga: Hur kommer de andra att kommunicera? Genom denna 
tankevända kan miljömålsadministrationen eventuellt skapa ett försprång gent-
emot andra aktörer genom att, åtminstone i teorin, ligga ett steg före. I ett sy-
stemteoretiskt perspektiv kan rörelsestrategin utöka möjligheterna att skapa för-
ståelse för vad som är möjligt att kommunicera. Genom att observera vilka kom-
munikationslogiker som råder i olika system kan en förståelse för de kommuni-
kativa villkoren skapas vilken sedan kan ligga till grund för hur fortsatt kommu-
nikation ska läggas upp (Kraft och Strandberg 2007). 
      Även om kommunikativa system inte kan kommunicera med varandra i 
strikt mening så uppstår kommunikation mellan människor med deras med-
vetande, och sociala system är helt beroende av de psykiska. Ska systemspecifi-
ka strukturer förändras måste det i självreferentiella system ske inifrån, men för-
ändringar triggas av kommunikation i omvärlden. Den kognitiva öppenheten blir 
nyckel för att operativt slutna system ska hantera problem som kommuniceras i 
omvärlden. Det problematiska är att kommunicera information så att funktionel-
la system och organisationer kan skapa mening kring exempelvis åtgärder som 
måste genomföras. 
      Det handlar som jag ser det om att vända på perspektiven en del och vara 
medveten om att det härskar olika kommunikationslogiker i samhället. Att so-
ciala system inte kommunicerar med varandra betyder inte att läget är hopplöst. 
Det handlar snarare om att skapa medvetenhet och förståelse kring olika kom-
munikationslogiker och beslutspremisser. Detta får bli en avrundning av den ve-
tenskapligt grundade kommunikation som denna avhandling utgör, om den ska-
par någon resonans någonstans får framtiden utvisa. 
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Summary 
 
Since the 1970s, the environment has been treated as a comprehensive political 
issue that concerns all of society. Environmental problems were first supposed 
to be local. People observed birds and fish poisoned by emissions of toxic sub-
stances such as mercury. Over the years we have come to recognize that envi-
ronmental problems can be defined as both transnational and global – in addition 
to local. Ozone depletion and climate change, for example, must be managed 
through international cooperation. Such transnational environmental problems 
have forced world leaders to collaborate in taking steps to alleviate them. The 
UN report Our Common Future was published in 1987 and has since been ser-
ved as the basic reference for the concept of sustainable development. Like 
many other countries, Sweden has implemented measures to meet demands for 
change towards a sustainable society.  
      In Sweden, the overall objective of environmental policy is to leave future 
generations a society in which the major environmental problems have been 
solved. In 1999, the Swedish Parliament implemented a new management by 
objectives (MBO) approach to sustainable development politics with the adop-
tion of 15 national environmental quality objectives (in November 2005 one 
more objective was adopted). The national environmental quality objectives are 
comprehensive and describe the qualities of the natural and cultural environment 
needed for the development of an ecologically sustainable society and for eco-
logical modernization, ambitous objectives that are to be achieved within 20 
years.  
      Since the 1980s, MBO has reached increased in popularity as a management 
model. In MBO, as applied in the case of the national environmental qualitative 
objectives, the objectives are formulated, explained, and specified by politicians, 
while the agencies implement them, including specifying targets and measure-
ments at different levels. Linked to the objectives is an assessment and evalua-
tion system developed to monitor progress and report back to the government; 
this system supports the revision of the objectives and the preparation of the fol-
lowing government bill. It is assumed that monitoring and evaluating the 
achievement of the objectives will lead to more realistic objectives and more 
effective efforts to achieve them. A traditional and rational implementation pro-
cess in which clearly defined national decisions are orchestrated hierarchically 
has shifted towards a strategy with openly formulated directives and the tacit 
assumption that this will give rise to a flexible administration. It is argued that 
locating responsibility for target formulation and implementation at the levels at 
which measurements are to be made will lead to more appropriate objectives and 
better accepted measurements. 
      Overall responsibility for implementing and evaluating the environmental 
objectives at the national level is assigned to central agencies. To coordinate 
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these efforts, the Environmental Objectives Council was established in 2002. At 
the sub-national level, county administrations are responsible for adapting the 
national objectives, and at the local level the municipalities are responsible. Fur-
thermore, responsibility for addressing environmental problems has become an 
issue not only for traditional authorities but also for business and the public. In 
the new administrative organization, traditional sectoral agencies must deal with 
environmental issues, as environmental policies must be integrated into all pol-
icy areas. The process includes a range of actors and interests, so aspects of 
communication are expected to play an important role in achieving the Swedish 
national environmental quality objectives. The Swedish government states that 
implementation and evaluation should be carried out within a cross-sectoral 
process including dialogue with municipalities, business, and stakeholders. How 
this cross-sectoral dialogue is to be carried out, however, is not described in the 
Goverrment Bill (2000/01:130). 
      Communication is thus a crucial in environmental management. However, 
because communication, like the environment, is complex, it is not easy to ob-
tain a smooth process by which political ideas and decisions are put into practice 
by a political administration. This study focuses on the implementation of the 
Swedish national environmental quality objectives. The study covers the period 
from 1999, the year of the objectives were adopted by the Swedish parliament, 
up to 2008. Over these years, two related government bills were adopted and 
two evaluation reports published. 
 
Aim of the study 
 
The study analyses the communication premises applied in implementing the 
Swedish national environmental objectives and in assessing and evaluating the 
results. The focus is on the administrative agencies to which the government has 
assigned responsibility for implementation. To guide my investigation of the 
what, how, and why aspects of the communication barriers and bridges in the 
implementation process, the following research questions was formulated: 
 

-  Are there communication barriers and bridges that can affect the 
implementation process?  

-  How is communication between different administrative levels de-
scribed? 

-  Is there a discrepancy between the political intentions and the theo-
retical model in relation to practical efforts to attain the Swedish envi-
ronmental objectives? 

-  How are the communication premises described, considering the re-
porting of environmental conditions and changes in them? 
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Theoretical Frame and Method 
 
The analysis in this study uses a systems theory approach. According to Niklas 
Luhmann’s theories of social systems,(Luhmann 1995), all communication takes 
place in society and we can only communicate about systems in a particular en-
vironment. There is never systemic interaction per se, just observations and self-
referential communication within systems. Over the past century, our society has 
developed functional systems to handle environmental complexity. These func-
tional social systems communicate through system-specific codes, for example, 
the political system code is power/not power, the economy system code is 
pay/not pay, and the legal system code is legal/illegal. Luhmann describes sys-
tems as operationally closed but cognitively open, meaning that while a system 
only communicates internally, it must get information from its environment to 
develop and survive. This process of closed internal self-reproducing communi-
cation is central to Luhmann’s theory and is referred to as “self-referencing”. 
Organizations communicate through decisions, according to Luhmann, and are 
only able to communicate about decisions related to their own communication 
schemes. The present study mainly focuses on organizations as communication 
systems, in this case, the bodies appointed to implement the national environ-
mental quality objectives. Other theoretical perspectives central to this study are 
implementation and evaluation theory and theories concerning management by 
objectives. 
      To investigate how civil servants describe their experiences and perceptions 
of communications regarding the environmental objectives, targets, and assess-
ment process, ten focus group interviews were conducted. Forty-two civil ser-
vants representing national agencies, county administrative boards, and munici-
palities participated in the interviews. The interviews lasted between 1 and 1.5 
hours for a total of 14 hours. I hoped to achieve good geographical coverage, in 
order to capture experiences and perceptions from different parts of Sweden.  
      I moderated all ten focus group interviews; in the first seven, I decided to be 
less active as a moderator, to let the participants introduce issues and topics 
themselves. The sessions were not unstructured, however, and I introduced four 
questions to the focus groups before the discussions began, as follows: i) What 
are the opinions for communication between different administrative levels, both 
in general and concerning the assessment process? ii) How does management by 
objectives work in practice? iii) What can and should be measured in the as-
sessment process? iv) What are the opportunities for feedback between different 
actors?  
      In the final three focus group interviews, my intention was to obtain more 
information on the communication aspects of measurement and indicators, and 
on the interpretation of objectives and natural conditions. 
      This study also analyses government bills and reports from national agen-
cies, in order to capture political communication on the national environmental 
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quality objectives and to capture the preparatory process leading up to the adop-
tion of legislation in parliament. 
 
The results  
 
To summarize, the national environmental quality objectives system has both 
advantages and disadvantages. This study reveals that the national environ-
mental quality objectives have been difficult to communicate in established or-
ganizations, such as sectoral agencies and agency departments. Old structures 
are difficult to change, and it cannot be taken for granted that environmental 
concerns will be integrated into planning processes, for example. I suggest that 
autopoietic self-referential organizations encounter problems when “new” issues 
are introduced in old communication structures; self-referentiality and identity 
are then threatened, creating confusion. However, the national environmental 
quality objective system has acquired greater legitimacy with the passage of 
time, as it became clear that efforts in the implementation process resulted in a 
new government bill (2004/05:150)  
      Though the government bills state that the environmental quality objectives 
are “everyone’s responsibility”, civil servants have found that knowledge of the 
objectives is lacking in society. On one hand, the formal MBO structure is or-
ganized hierarchically with clear communication channels; on the other, the 
complexity is overwhelming given the nature of the integration task, which 
should involve various groups in society. The government’s instructions regard-
ing the implementation and evaluation process state that dialogue with business 
and various stakeholders is needed. The civil servants I interviewed described 
problems “reaching out” to companies and ordinary citizens as constituting a 
communication barrier.  
      One way to give public exposure to the environmental quality objectives is 
via the mass media. The mass media information/not information code and 
needs for “actuality” and news are not compatible with the slow processes by 
which the environmental objective administration operates. If anything is re-
ported it is negative trends. According to the civil servants interviewed, commu-
nication via the mass media has not succeeded in attracting attention to the na-
tional environmental quality objectives or to the efforts needed to achieve them.  
      An assessment and evaluation system is linked to the objectives. Information 
used in the assessment process derives primarily from existing information sys-
tems; it is not specifically adapted to the national environmental quality objec-
tives. 
      In almost every focus group interview, the civil servants expressed a need 
for more resources, both human and financial. Often they have other work tasks 
they must execute parallel to implementing the national environmental quality 
objectives. 
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      When MBO is introduced as a management model, it is almost unavoidable 
that there will be conflicts of interest and objectives that obstruct each other. The 
interviewed civil servants gave several examples of conflicts related to different 
systems and stakeholders. In some cases, when environmental needs threatened 
economic interests, the environmental concerns were not usually prioritized. It is 
essential that environmental objectives and measurements be legitimate, other-
wise it will be difficult to build the will to achieve them. It should be kept in 
mind that systems are self-referential and that it is wise not to try to direct them 
from outside. It may be more productive to be aware of different codes and to 
try to communicate in a way that makes sense in other systems. One example 
identified in this study is when municipalities instruct their constituent bodies to 
make strategic purchases of ecological goods. Such a strategy communicates to 
the economic system that ecological products sell and pay; political system 
communication thus creates “resonance” in society, communicating with and 
triggering a response in the economic system. In some ways, this can explain the 
popularity and enduring interest in concepts such as sustainable development 
and ecological modernization. Environmental problems are expected to be 
solved without any major changes in the functional system codes. Both pollution 
prevention and green production pay, so the economic system code pay/not pay 
is still operative. and science has an important role in analysing environmental 
conditions and developing new techniques.  
      Sweden has a long tradition of monitoring environmental conditions. As 
demands for new information are increasing with new environmental objectives, 
more resources are needed to develop methods and measurements designed to 
assess the objectives and targets, to complement existing monitoring data series. 
Otherwise, there is a risk that the assessment results communicated to policy 
makers may not provide a sound basis for adapting the objectives and measure-
ments. In this case, the administration must rely on political willingness to de-
vote more resources to the environmental sector.  
      Producing reports takes up a lot of the civil servants’ time, time that could be 
better used for other efforts to improve environmental conditions. In some cases 
it would be more efficient to focus on one or a few objectives one year and on 
others the next. As natural processes are slow and the data do not indicate major 
changes every year, there is no need for extensive reports on all objectives at the 
same time. Report size was another matter often discussed. In the reports, each 
objective and target must be described in so few words that, in practice, a broad 
picture of actual conditions is not communicated, giving rise to a communica-
tion barrier. The great complexity and range of aspects of environmental issues 
risk getting lost in these reports. 
      Dichotomies are frequently encountered in these reports. One of the most 
striking is that of wholeness versus reductiveness. There are frequent comments 
on the fact that the objectives and indicators communicate only a narrow view of 
the environment. Another dichotomy concerns the traditional division between 
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nature and culture. The monitoring systems have measured natural conditions 
for many years, and the interviewed civil servants say there are no particular 
problems with this monitoring. The case of culture, however, is more problem-
atic. There is no tradition in the cultural sector of monitoring the cultural envi-
ronment. From an environmental perspective, it is difficult to separate nature 
and culture. Is an enclosed pasture not nature? If nature is something that dis-
plays no anthropogenic impact at all, then what can truly be described as natu-
ral? This sectoral differentiation creates a communication barrier that must be 
overcome if the environmental quality objectives are to be achieved, as biodi-
versity consists of all types of organic life, natural or culturally modified.. 
       The national environmental quality objectives are described as abstract, 
unlike the ecological environment, which is concrete. At a local level, it can be 
problematic to translate and apply the objectives to everyday places. One sug-
gestion this thesis makes is to connect the objectives and targets to a special type 
of place, in order to clarify what the objectives mean and build understanding.   
      A challenge for the future is to adapt information and communication to a 
differentiated society in order to gain an understanding of the efforts needed to 
achieve the national environmental objectives. It can be important to ask ques-
tions such as, “How do others understand this and how will they communicate 
their understanding?” This is crucial to the communication process, to overcome 
barriers and create bridges, ultimately in order to achieve sustainable develop-
ment. The key from a social system theory perspective is the cognitive openness 
of the communication system, their need of information in order to survive. For 
the political system, it is important not just to communicate objectives and deci-
sions, but also to provide administrative bodies with sufficient personnel and 
resources to maintain communication that “resonates” in our society. 
      Whether this thesis, a form communication within the scientific system, re-
sults in any “resonance”, only time will tell. 
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