
Institutionen för Tema  

Campus Norrköping 
 
 

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2008 
 

David Hansevi 

Kommunal planering och miljö 
 

En kvalitativ studie av två svenska 
kommuners förhållningssätt till 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

  

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
       C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

Språk 
Language 
 
       Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

Titel 
Kommunal planering och miljö 
– En kvalitativ studie av två svenska kommuners förhållningssätt till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
 
Title 
Municipal planning and environment 
– A qualitative studie of how two Swedish municipalities relates to the environmental quality norms 
 
Författare 
David Hansevi 

Sammanfattning 
I den industrialiserade delen av världen är luftföroreningar ett allvarligt miljö- och hälsoproblem. Det har resulterat i 
att man i EU och Sverige har tagit fram normer för att skydda människors hälsa. Normerna benämns 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft och de fastställer nivåer för vilken luftföroreningsmängd som är tillåten. 
Nivåerna sätts utifrån vad som människor och naturen beräknas tåla. Det är främst urban miljö, d.v.s. i stadsmiljöer, 
som problem med höga halter av luftföroreningar uppstår och utsläpp från trafiken utgör en stor del av 
luftföroreningarna. Hur städerna är planerade påverkar den föroreningsmängd som människor utsätts för eftersom att 
täta gaturum och stadsmiljöer medverkar till att luftföroreningarna inte sprids. Därför är stadsplanering ett viktigt 
verktyg för kommunerna i arbetet med att förbättra luftkvaliteten. God stadsplanering kan bidra till mindre trafik 
samt till en utformning av stadsbebyggelsen som inte stänger inne luftföroreningar.  
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att genom intervjuer studera vilken hänsyn två svenska kommuner tar till 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i planeringsarbetet av externhandelsområden. Uppsatsens syfte uppfylls 
genom en kvalitativ intervjustudie av kommunala politiker och tjänstemän.  
 
Slutsatserna av studien är att arbete och förhållningssätt till miljökvalitetsnormerna skiljer sig åt mellan de studerade 
kommunerna. Kommunernas organisationsstruktur upplevs av intervjuade politiker och tjänstemän i studien påverka 
arbete och hänsyn till miljökvalitetsnormerna i planeringsarbetet. De intervjuade upplever en tydlig eller mycket 
tydlig målkonflikt mellan externhandeln och arbetet med att säkerställa en god luftkvalitet. Det finns en rädsla i 
kommunerna för att luftmätningar ska visa på höga föroreningsnivåer i och med att luftförbättrande åtgärder medför 
stora kostnader. Större ansvarstagande och ekonomiska resurser från nationell nivå efterfrågas av kommunerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN  LIU-TEMA/MV-C—08/04--SE 
_________________________________________________________________ 
ISSN 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare 
 
Eva Gullberg 

Nyckelord 
 
miljökvalitetsnormer, stadsplanering, externhandel, luftkvalitet 

 
Datum 
 
2008-06-09 

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/index.sv.html 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
Tema vatten i natur och samhälle, 
Miljövetarprogrammet 
Department of Water and Environmental Studies, 
Environmental Science Programme 



Förord 
 

Ursprungsidén att skriva om målkonflikter inom offentlig sektor väcktes tidigt i mina studier. 
Jag har alltid funnit målkonflikter extra tydliga i den offentliga sektorn eftersom att alla tre 
hållbarhetsaspekterna, som ingår i hållbar utveckling, ska vägas in i verksamhetsutövning. 
Själva idén till uppsatsämnet fick jag under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning, 
då jag kom i kontakt med Robert Sandsveden vid Miljö- och hälsoskyddskontoret i 
Norrköpings kommun. Jag vill därför rikta ett stort tack till Robert för inspirationen till 
uppsatsämnet. Jag vill även tacka alla de politiker och tjänstemän som låtit sig intervjuas till 
denna uppsats. Sist men inte minst vill jag rikta ett tack till min handledare Eva Gullberg för 
tips, idéer och stöd under uppsatsskrivandet.   
 
 
Norrköping, juni 2008. 
 
David Hansevi



 2

Sammanfattning 
 

I den industrialiserade delen av världen är luftföroreningar ett allvarligt miljö- och 
hälsoproblem. Det har resulterat i att man i EU och Sverige har tagit fram normer för att 
skydda människors hälsa. Normerna benämns miljökvalitetsnormer för utomhusluft och de 
fastställer nivåer för vilken luftföroreningsmängd som är tillåten. Nivåerna sätts utifrån vad 
som människor och naturen beräknas tåla. Det är främst urban miljö, d.v.s. i stadsmiljöer, som 
problem med höga halter av luftföroreningar uppstår och utsläpp från trafiken utgör en stor 
del av luftföroreningarna. Hur städerna är planerade påverkar den föroreningsmängd som 
människor utsätts för eftersom att täta gaturum och stadsmiljöer medverkar till att 
luftföroreningarna inte sprids. Därför är stadsplanering ett viktigt verktyg för kommunerna i 
arbetet med att förbättra luftkvaliteten. God stadsplanering kan bidra till mindre trafik samt 
till en utformning av stadsbebyggelsen som inte stänger inne luftföroreningar.  
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att genom intervjuer studera vilken hänsyn två svenska 
kommuner tar till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i planeringsarbetet av 
externhandelsområden. Uppsatsens syfte uppfylls genom en kvalitativ intervjustudie av 
kommunala politiker och tjänstemän.  
 
Slutsatserna av studien är att arbete och förhållningssätt till miljökvalitetsnormerna skiljer sig 
åt mellan de studerade kommunerna. Kommunernas organisationsstruktur upplevs av 
intervjuade politiker och tjänstemän i studien påverka arbete och hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna i planeringsarbetet. De intervjuade upplever en tydlig eller mycket 
tydlig målkonflikt mellan externhandeln och arbetet med att säkerställa en god luftkvalitet. 
Det finns en rädsla i kommunerna för att luftmätningar ska visa på höga föroreningsnivåer i 
och med att luftförbättrande åtgärder medför stora kostnader. Större ansvarstagande och 
ekonomiska resurser från nationell nivå efterfrågas av kommunerna. 
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1  Inledning 
Att vistas i områden med höga halter av skadliga ämnen i luften medför försämrad hälsa med 
ökad risk att drabbas av bl.a. luftvägsbesvär, reducerad lungkapacitet, lungcancer, astma och 
reducerad livslängd.1 I EU förkortas den förväntade medellivslängden med åtta månader per 
individ p.g.a. luftföroreningar. Utöver barn, äldre och personer med andnings- samt hjärt- och 
kärlsjukdomar, är personer som ofta vistas i exponerade områden extra utsatta. De 
luftföroreningar som orsakar flest hälsoproblem är partiklar (PM10) samt marknära ozon. 
Luftföroreningar skadar inte bara människor utan bidrar även till växtskador, övergödning och 
försurning.2 
 
Problem med höga halter av luftföroreningar är övervägande ett urbant problem. Det gör 
samhälls- och stadsplanering till ett viktigt verktyg att tillgå för att förhindra och motverka 
dålig luftmiljö. Hur städer och samhällen är utformade påverkar direkt mängden 
luftföroreningar i gatunivå. Genom att planera och bygga staden för tät ges inte möjlighet för 
vind att transportera bort luftföroreningarna från gaturummet, vilket medför höga 
luftföroreningshalter i gatunivå. Problem med höga luftföroreningshalter i urban miljö är i stor 
utsträckning ett resultat av omfattande vägtrafik.3 Genom att planera tätt trafikerade 
transportleder på platser där människor inte vistas kan risken för att människor utsätts för 
höga luftföroreningar undvikas. Stadsplanering kan även indirekt påverka luftkvaliteten 
genom att planera så att behovet av bil som transportmedel minskar.  
 
Genom EU-direktiv har det till svensk lagstiftning införts en högsta nivå för tillåtna halter av 
vissa kemiska ämnen och partiklar i luften. Nivån för högsta tillåtna halter av vissa ämnen 
benämns Miljökvalitetsnorm (MKN) och reglerar hur höga halter av vissa luftföroreningar 
som tillåts på platser där människor vistas.4  Nivån som anges i miljökvalitetsnormerna är en 
nivå som anses motsvara en godtagbar miljökvalitet och nivån sätts utifrån vad som 
människor och naturen anses tåla.5 I både Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL) 
ställs det krav på att myndigheter och kommuner måste iaktta miljökvalitetsnormerna i 
planering och planläggning.6 Staten utövar tillsyn genom länsstyrelsen som prövar de 
kommunala beslut i de fall där det befarats att miljökvalitetsnormerna inte beaktats.7  
 
Många kommuner i Sverige har som mål att öka och förenkla för handeln i kommunen genom 
bl.a. planläggning. Den moderna handeln kräver dock stora ytor,8 vilket har lett till 
diskussioner i många kommuner om var handeln ska lokaliseras.9 Brist på plats i städernas 
centrum och en rörligare befolkning medförde att handeln under 1960-talet började lokaliseras 
i städernas utkanter i så kallade externhandelsområden. Externhandelsområdena har i 
decennier utsatts för kritik, till en början för att de utestängde vissa grupper i samhället som 
inte hade tillgång till bil och på senare tid även för att det ökar bilanvändandet.10 Trots det 
växer externhandeln.11   
                                                 
1 WHO Europe. 2004. Sid. 7.  
2 Naturvårdsverket. 2006. Sid. 11.  
3 Ibid. Sid. 49. 
4 Ibid. 2006. Sid. 62. 
5 Ljung, L & Perlström, C. 2007. Sid. 8. 
6 5 Kap. 3 §. MB. 
7 12 Kap. 1 §. PBL. 
8 Bergman, B. 2006. Sid 39-41. 
9 Hagson, A. 2003. Sid 4. 
10 Ibid. Sid 4. 
11 Ibid. Sid 11. 
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Från statligt håll har man försökt påverka handelsetableringarna åt ett mer miljömässigt 
hållbart håll. Exempel på det är bl.a. ändringen som gjordes år 2005 i PBL vilken innebär att 
kommuner måste upprätta en Miljökvalitetsbeskrivning (MKB) vid upprättande av 
köpcentrum.12 Boverket skriver i rapporten Beslutsunderlag vid detaljhandelslokalisering att 
vissa kommuner inte tar den hänsyn till miljön som behövs vid handelsetableringar. Boverkets 
möjliga förklaring på detta är att enskilda exploateringsintressen konkurrerar med andra mål 
vid planeringsprocessen och MKB-upprättandet.13  
 
En sammanfattning av det som utgör grunden för problemområdet i denna uppsats är att 
luftföroreningar är ett stort problem både för människors hälsa och för miljön. Stadsplanering 
är ett viktigt instrument för att minska luftföroreningshalterna i urban miljö. Det är därför 
intressant att studera hur kommuners planeringsarbete ser ut i externhandelsområden i och 
med att externhandeln genererar trafik vilken är en stor bidragande faktor till 
luftföroreningarna i stadsmiljön. 

1.1  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur arbetet med miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
bedrivs i svenska kommuner, samt studera om och hur kommuners hantering av 
miljökvalitetsnormer skiljer sig åt vid planeringsarbete. Det kommer att göras genom en 
komparativ studie av två jämförbara svenska kommuners hantering av miljökvalitetsnormerna 
i planeringsarbetet av respektive kommuns externhandelsområde utifrån följande frågor: 
 

- Vilken hänsyn tas till miljökvalitetsnormen för utomhusluft i planarbetet och 
utbyggnaden av externhandelsområden? 

- På vilket sätt påverkar kommunens organisationsstruktur arbetet med 
miljökvalitetsnormerna? 

- Upplevs det finnas någon målkonflikt mellan externhandeln och arbetet med 
miljökvalitetsnormerna? 

1.2  Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsats till att behandla två kommuners arbete. Uppsatsen har även 
avgränsats till att studera kommunernas arbete med miljökvalitetsnormen för utomhusluft och 
då främst partiklar (PM10), hantering av andra miljökvalitetsnormer har därmed utelämnats. 
Arbetet med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft har avgränsats till att främst handla om 
arbetet vid planering av externhandelsområden, detta för att ge ett lagom stort område för 
uppsatsen samt att det där finns en möjlig målkonflikt mellan miljö och ekonomi. 

1.3  Studieobjekt 
Till studien har två kommuner valts. Dessa har anonymiserats och kommer framöver i 
uppsatsen att benämnas Kommun X och Kommun Y. Kommunerna har valts i och med att de 
delar en rad likheter. De är båda av ungefär samma storlek beträffande yta, befolkningsmängd 
och befolkningstäthet. Båda huvudtätorterna i kommunerna har även ett större 
externhandelsområde beläget i utkanten av huvudtätorterna. Externhandelsområdena i de 
valda kommunerna har också flera likheter. De är båda belägna i anslutning till större 
europavägar och riksvägar. Båda externhandelsområdena har utvecklats från lättare 
industriområden. Dessa likheter delar externhandelsområdena med de flesta andra större 
                                                 
12 5 Kap. 8 §. PBL. 
13 Boverket. 2008. Sid. 76-78. 
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Inledning 

Metod 

externhandelsområden i Sverige. Båda kommunerna bedriver så kallade urbanmätningar vilka 
mäter bakgrundsnivåerna av bl.a. PM10. Kommun X har en mätstation som mäter PM10 i 
gatunivå medans kommun Y har tre mätstationer för PM10 i gatunivå. Båda kommunerna 
övervakar luftkvaliteten i respektive kommuns externhandelsområde. Dock finns det en 
skillnad i att Kommun X enbart beräknar luftkvaliteten vid sitt externhandelsområde, medan 
Kommun Y sedan en kortare tid även har gjort mätningar vid sitt externhandelsområde. Den 
kommunala organisationsstrukturen skiljer sig även åt mellan kommunerna. 

1.4  Målgrupp 
Den här uppsatsen är tänkt att även rikta sig till målgrupper utanför den akademiska världen. 
Tänkta målgrupper är politiker och tjänstemän på kommunal nivå, samt myndigheter som 
arbetar med miljö- och luftkvalitet. Eftersom att uppsatsen riktar sig till en stor målgrupp har 
vikt lagts vid att inte använda ett språkbruk i uppsatsen som kan uppfattas som för 
akademiskt. 

1.5  Disposition  
 

 

 

Bakgrund 

Tidigare 
forskning 

Teori‐
anknytning 

Kapitel 1. Uppsatsens inleds med en presentation av uppsatsens 
problemområde. Därefter redovisas uppsatsens syfte, avgränsningar, 
studieobjekt och målgrupp. 

Kapitel 3. Kapitlet redogör för tidigare forskning och studier av relevans 
för uppsatsen. Kapitlet innehåller en sammanfattning av forskning och 
studier av handels miljöpåverkan, länsstyrelsens roll vid kommunal 
planering och miljöfrågans prioritering i kommunal politik. 

Kapitel 4. Kapitlet redogör för val av teori samt en genomgång av för 
uppsatsen viktiga delar av den valda teorin.  

Kapitel 2. Kapitlet presenterar väsentliga bakgrundkunskaper för att ge 
läsaren en förståelse för viktiga områden av uppsatsämnet. Kapitlet 
redogör bl.a. för handelns historia, aktuell lagstiftning, 
miljökvalitetsnormernas utformning samt kommunens och länsstyrelsens 
roll i arbetet med miljökvalitetsnormerna 

Kapitel 5. Kapitlet börjar med en kort presentation av metodbakgrund. 
Därefter redogörs för metodvalet, etiska avvägningar, respondenturval, 
intervjuernas utformning och tillvägagångssätt. Metodkapitlet avslutas 
med en reflektion kring metodvalet. 
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2  Bakgrund 
I det här kapitlet kommer bakgrundsmaterialet till uppsatsen att presenteras. Kapitlet inleds 
med en kort redogörelse för den moderna handelns historia. Därefter presenteras 
kommunernas handelspolicys, kommunens och länsstyrelsens roll vid handelsetableringar 
samt lagar och miljökvalitetsnormer. 

2.1  Handels historia 
Var varuförmedlingen har varit lokaliserad har förändrats genom historien. Den har dock 
alltid sökts sig till platser där folk samlas och har utvecklat sina egna miljöer i takt med att 
formerna och förutsättningarna för handeln har förändrats. Under förindustriell tid 
koncentrerades handeln till säsongsmarknader. Till dessa kom försäljare ett par gånger om 
året och sålde varor. I och med industrialiseringen förändrades handeln och antalet 
permanenta försäljningsställen ökade och vid sekelskiftet vid 1900-talet centrerades handeln 
till städernas centrum. Vid dessa upprättades handelsgator där affärerna samlades. På 1960-
talet med välfärdssamhällets genomslag förändrades handeln, i och med städerna och 
samhällets förändring till följd av nya bostadsområden och den snabbt tilltagande bilismen. 
Detta i kombination med en ökad ekonomisk tillväxt gjorde att detaljhandeln växte och 
rationaliserades vilket krävde större ytor. En mobil befolkning möjliggjorde upprättanden av 
handelscentrum utanför städerna med stora köpcentrum intill utfartsleder eller längs regionala 
landsvägar.14    
 
Att externhandeln ökade under 1960-talet har lett till kritik både då och nu. I början handlade 
kritiken om att vissa samhällsgrupper stängdes ute från den typen av handel till följd av 
bristande tillgänglighet till bil. Vartefter kom dock kritikens fokus att riktas in på 
miljöaspekterna. Kritiken riktades mot att externa handelscentrum påverkar människors 
färdmedelsval till förmån för bilanvändande och att detta leder till ökad förbrukning av fossila 
bränslen.15   

2.2  Handelspolicy 
Boverket har gjort en rapport som tar upp problemen kring lokaliseringen av handeln. I 
rapporten framgår det att planeringen för handeln är bristfällig och att många kommuner i 
Sverige saknar en handelspolicy. En handelspolicy är ett strategiskt dokument som syftar till 

                                                 
14 Bergman, B. 2006. Sid 39-41. 
15 Hagson, A. 2003. Sid 4. 

Resultat & 
analys 

Kapitel 6. Kapitlet innehåller resultat och analys. De resultat som 
presenteras diskuteras även i detta kapitel. 
 

Kapitel 7. Sista kapitlet innehåller en fördjupad avslutande diskussion 
samt uppsatsens slutsatser. Kapitlet avslutas med uppslag på nya studier. 
 

Avslutande 
diskussion 
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att beskriva hur kommunen med aktiv planering och i samverkan med lokal handel, näringsliv 
och medborgare, ska arbeta för att skapa en god servicestruktur med ett varierat utbud.16  
 
Båda kommunerna i denna studie har upprättat en handelspolicy men valt att benämna den vid 
olika namn. Handelspolicydokumenten är antagna av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. Det finns dock skillnader i kommunernas handelspolicys gällande 
externhandel. Kommun X skriver i sin handelspolicy att en målsättning för kommunens 
externhandel är att externhandelsområdet ska fortsätta att utvecklas som ett regionalt 
handelscentrum och att bl.a. trafikplaneringen ska bidra till att externhandelsområdet i 
kommunen lätt kan nås av samtliga trafikslag. Dock framgår det i handelspolicyn att 
Kommun X ska vara restriktiv med tillstånd till dagligvaruhandel i externhandelsområdet. 
Kommun Y betonar hållbarhet på flera ställen i sin handelspolicy och vid etableringar ska 
innestaden alltid prioriteras före externhandelsområdet i Kommun Y. 

2.3  Kommunens och länsstyrelsens roll vid detaljplanprocessen 
Kommuner i Sverige bestämmer själva över hur marken i kommunen ska användas. De 
bestämmer även när, om eller för vilka ändamål som detaljplaner ska upprättas. Kommunen 
har även rätt att vägra bygglov med motiveringen att detaljplan saknas över området utan att 
vara tvungen att upprätta en detaljplan. Detta benämns som det kommunala planmonopolet 
vilket bör ses som både en rättighet och en skyldighet.17 Planmonopol ger kommuner i 
Sverige rätten att själva bestämma hur planeringen av handeln ska se ut i kommunen, vilket 
ger dem möjlighet att placera en del av handeln utanför stadskärnan.18 
 
Länsstyrelsens uppgift vid fysiskt planarbete är, enligt PBL, att tillvarata statens intresse. Det 
sker genom samverkan med kommuner, som syftar till att ge genomslag åt det nationella 
perspektivet i planarbetet, samt att se till att hållbar utveckling främjas i länen. Enligt 
förarbetena till PBL bör inte Länsstyrelsen ingripa i ärenden som inte behandlas i PBL 12 
kapitel.19 Staten utövar genom länsstyrelsen tillsyn genom att länsstyrelsen ska pröva 
kommunala beslut om det befaras att miljökvalitetsnormerna inte beaktats i beslutet.20 
Länsstyrelsen ska även upphäva kommunens beslut i de fall där kommunen inte iakttagit 
miljökvalitetsnormerna vid planeringen.21 

2.4  Detaljplanprocessen och plan och bygglagen 
En detaljplan måste i vissa fall upprättas av kommunen. Det sker huvudsakligen vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid upprättande av ny enstaka byggnad vars användning kan få 
betydande inverkan på omgivningen.22 En detaljplan ska bl.a. ange allmänna platser så som 
gator, vägar, torg och parker.23 Kommunen kan dock göra detaljplanen mer utförlig genom att 
bl.a. utge markytans höjd och byggnaders exakta placering.24 När förslag till en detaljplan 
skapas ska ett samråd hållas med bl.a. länsstyrelsen, andra eventuellt berörda kommuner samt 
med fastighetsägare och andra som berörs av förslaget. Innan en detaljplan kan antas måste 

                                                 
16 Svedström, S & Holm H. 2004. Sid 11.  
17Ibid. Sid 30. 
18 Ibid. Sid 29. 
19Johnsson, S & Köhlberg, L. 2005. Sid 6.  
20 12 Kap. 1 §. PBL. 
21 12 Kap. 3 §. PBL. 
22 5 Kap. 1 §. PBL.  
23 5 Kap. 3 § PBL. 
24 5 Kap. 7 § PBL. 
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den ställas ut för granskning till bl.a. allmänheten.25 Detaljplaner antas av 
kommunfullmäktige i respektive kommun.26 En kommuns beslut om att anta en detaljplan kan 
överklagas till Länsstyrelsen.27  
 
En viktig följd av införandet av Plan- och bygglagen (PBL) var att kommunernas ställning i 
planarbetet stärktes i de avvägningar om miljöns utformning som görs i en detaljplan. 
Länsstyrelsens arbete med att fastställa planer upphörde även med införandet av PBL. Efter 
införandet av PBL blev länsstyrelsens roll alltmer inriktad på plansamrådet. Dock har 
fortfarande Länsstyrelsen rätt att i efterhand ingripa och pröva kommunala beslut.28 

2.5  Miljökvalitetsnormen frisk luft 
Miljökvalitetsnormerna skapades bl.a. för att få till ett regelverk och ett rättssystem för att 
kunna minska utsläpp från samtliga utsläppskällor vilket även innefattar diffusa utsläppskällor 
från t.ex. trafik och därmed öka möjligheten att nå de nationella miljökvalitetsmålen.29 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft infördes i Miljöbalken (MB) år 1999 med stöd från 
EU-direktiv.30 Förutom MB regleras miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i förordningen, 
SFS 2001:527, som bl.a. reglerar vilka ämnen som ska mätas. Själva mätningen av 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft regleras i en förordning från Naturvårdsverket, NFS 
2007:7. Miljökvalitetsnormerna regleras även i PBL31 genom en hänvisning i MB där det står 
att miljökvalitetsnormerna ska iakttas av myndigheter och kommuner vid planering och 
planläggning.32  
 
Miljökvalitetsnormerna medförde en högsta tillåtna koncentration av vissa kemiska angivna 
ämnen och partiklar i utomhusluft. Nivån på den högsta tillåtna koncentrationen är vad som 
anses vara en godtagbar miljökvalitet.33 Godtagbar miljökvalitet fastställs enbart utifrån 
kunskaper om vad människor och naturen tål. I det skede där miljökvalitetsnormen fastställs 
tas ingen hänsyn till tekniska och ekonomiska förhållanden.34  
 
Enligt MB är myndigheter och kommuner skyldiga att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
uppfylls vid prövning av tillåtlighet, godkännande, dispens och anmälningsärenden.35 
Tillstånd, godkännande eller dispens för ny verksamhet, får inte ges av myndighet om det 
medför att en miljökvalitetsnorm överträds.36 Kommuner och myndigheter är även enligt MB 
skyldiga att genom tillsyn, planering och planläggning säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
uppfylls.37 Regeringen har genom förordningen (2001:527) angivit miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft.38 Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft sätter gränsvärden för bl.a. bly, 
partiklar (PM10), marknära ozon, svaveldioxid och kvävedioxid.39 

                                                 
25 Johnsson, S & Köhlberg, L. 2005. Sid 8. 
26 13 Kap. 1 §. PBL. 
27 Johnsson, S & Köhlberg, L. 2005. Sid 8. 
28 12 Kap. 1 §. PBL. 
29 Naturvårdsverket. 2006. Sid. 12. 
30 Regeringskansliet. 1997. Sid. 45. 
31 2 Kap. 1 §. PBL. 
32 5 Kap. 3 §. MB. 
33 Regeringskansliet. 1997. Sid 45. 
34 Rubenson 2007. Sid 45. 
35 5 Kap. 4 § MB. 
36 16 Kap. 5 § MB. 
37 5 Kap. 3 § MB. 
38 Rubenson 2007. Sid 46. 
39 Sveriges riksdag. 2001. 
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Kraven i miljökvalitetsnormerna definierar inte enbart utsläppsnivåer utan även antal gånger 
och under hur lång tid som olika utsläppsnivåer får överstigas.40 Det är kommunernas uppgift 
att kontrollera och övervaka miljökvalitetsnormerna. Detta får göras med hjälp av mätningar, 
beräkningar eller objektiv uppskattning beroende på den rådande luftkvaliteten.41 Det finns 
även två gränsvärden, kallade övre och undre utvärderingströsklar, som avgör om kommunen 
är skyldig att noggrant övervaka luftkvaliteten genom antingen mätningar eller beräkningar 
beroende av vilken utvärderingströskel som överskrids.42 Överskrids den undre tröskeln är 
kommunen skyldig att övervaka luftkvaliteten genom beräkningar och om den över 
utvärderingströskeln överskrids är kommunen skyldig att både mäta och beräkna 
luftkvaliteten.43 Kommunen är skyldig att förbättra luftkvaliteten om inte 
miljökvalitetsnormerna kan upprätthållas.44 
 
Det övergripande syftet med att kontrollera miljökvalitetsnormerna för utomhusluft är att 
skydda människors hälsa. Därmed skall mätningar och beräkningar av luftkvaliteten göras på 
områden där människor normalt vistas och där det kan förmodas vara höga 
luftföroreningshalter. Enligt Naturvårdverkets inbegriper uttrycket ”där människor normalt 
vistas” platser utomhus där människor bor, arbetar och handlar m.m. Platser med förmodade 
höga halter av luftföroreningar är framförallt hårt trafikerade gator med dålig ventilation.45   
 
Luftkvaliteten regleras även i miljökvalitetsmålet Frisk luft, som generellt sätt ställer högre 
krav på luftkvalitet i målen än de krav som ställs i miljökvalitetsnormerna. Ett krav i 
miljökvalitetsnormerna är att dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) inte får överskrida 50 
mikrogram/m3 luft.46 I miljökvalitetsmålet för Frisk luft är målet att dygnsmedelvärdet för 
partiklar (PM10) inte får överskrida 30 mikrogram/m3 luft år 2010.47 

3  Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör ämnet för den här uppsatsen. Det har 
inte identifierats några studier som behandlar samma område som denna uppsats, utan 
studierna i det här kapitlet är av angränsande karaktär.   

3.1  Externhandel, trafik & miljö  
Det har gjorts många studier på externhandel och resande. Några av dem har Hagson 
sammanställt i en kunskapsöversikt som behandlar effekterna på trafik och miljö av 
externetablerad handel. Hagsons slutsatser är att det är svårt att visa hur stor trafikökningen en 
externhandelsetablering medför. Det i och med att en del av de som väljer att handla vid 
externhandelsområden gör det för att de ligger vid den naturliga resvägen, hem från arbete 
etc. Det har gjort att försök att räkna fram trafikökningar av externhandelsetableringar ofta har 
misslyckats.48 En tidigare och äldre studie av Hagson et al. visade på att trafikökningen ofta 
varierade kraftigt mellan svenska städer.49 Hagson skriver att externhandeln i de tre största 
                                                 
40 Ekström, J. 2005. Sid. 21. 
41 Naturvårdsverket. 2006. Sid. 11. 
42 Ekström, J. 2005. Sid. 21. 
43 Sveriges riksdag. 2001. 
44 Ekström, J. 2005. Sid. 21. 
45 Naturvårdsverket. 2006. Sid. 62. 
46 Sveriges riksdag. 2001. 
47 Miljömålsportalen. 2007. 
48 Hagson, A. 2003. Sid 55. 
49 Hagson. A et al. 1994. Sid. 91-99. 
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svenska städerna i större utsträckning är förbifartshandel medan externhandel i andra städer 
utgörs av inköpsresor där hemmet är både start- och slutpunkt vilket leder till ökad trafik. Det 
som alla externhandelsetableringar har gemensamt är att de bidrar till ökad trafik och därmed 
ökad energianvändning och ökade emissioner.50 
 
Styrningen i de fall där det offentliga, d.v.s. kommunen, ensamt kan fatta beslut i planeringen 
är ofta bristfällig och effekten av den oplanerade bebyggelseutveckling har blivit ett 
lokaliseringsmönster som är otillgängligt för gående, cyklister och kollektivtrafik vilket lett 
till omfattande biltrafik.51  

3.2  Länsstyrelsens roll vid kommunal planering 
I en magisteruppsats av Johnsson & Köhlberg från Kungliga tekniska högskolan studeras 
länsstyrelsens roll vid kommunal planering. De har i sin uppsats gjort en fallstudie av 
länsstyrelsens tillsyn i detaljplaneringen. Länsstyrelsen har bl.a. som uppgift att lämna 
synpunkter på och övervaka vilken hänsyn som kommuner tar till miljökvalitetsnormerna i 
detaljplaneringen. I fallstudien, som omfattar 42 detaljplaner från sju olika län,52 lämnar inte 
länsstyrelserna synpunkter på någon plan som berör hänsyn till miljökvalitetsnormera.53 
Författarnas möjliga förklaring på varför inte länsstyrelsen gett några synpunkter på 
hänsynstagandet av miljökvalitetsnormerna i detaljplanerna är att planerna inte omfattar några 
storstadsområden och att risken för att en överträdelse av miljökvalitetsnormerna därmed inte 
är sannolik.54   

3.3  Att prioritera miljöfrågor i kommunalt arbete 
Storbjörk skriver om hur miljöfrågor prioriteras i kommunalt arbete samt om hur kommunens 
organisering påverkar det kommunala miljöarbetet i forskningsrapporten Att prioritera 
miljöfrågor? Kommunerna har sedan 1990-talets början fått ett successivt ökat ansvar i 
förhållande till staten med nya uppgifter och nya ansvar på bl.a. miljöområdet. Ökat ansvar 
har lett till nya förväntningar vilka inte alltid motsvarats av en ökad resurstilldelning.55  
 
Ändringen i Kommunallagen år 1992 medförde att kommunerna gavs en betydande frihet i att 
själva utforma de politiska nämndernas ansvarsområden.56 Detta resulterade enligt Storbjörk i 
att det blev allt vanligare att miljönämnder slås ihop med byggnämnder och bildar en 
sammanslagen miljö- och byggnämnd. Det medför att bevarande- och exploateringsfrågor 
hanteras i samma nämndorganisation.57 Hur det påverkar miljöadministrationens status är 
oklart i och med att erfarenheterna mellan olika kommuner skiljer sig. I några kommuner 
hävdas det att samordningen av miljö och andra ansvarsområden som bygg och planering har 
stärkt miljöadministrationen, bl.a. genom att det underlättar att hävda miljöintressen i 
samhällsplanering och exploateringsärenden.58 Flera kommunalråd i Storbjörks studie betonar 
fördelarna med sammanslagna nämnder i och med att miljö- och byggnämnder ofta gör olika 
bedömningar vilket skapar osäkerhet i kommunstyrelsen. Med en sammanslagen miljö- och 
byggnämnd kan det undvikas. Genom att nämnder har olika uppdrag och karaktäriseras av 

                                                 
50 Hagson, A. 2003. Sid. 55. 
51 Ibid. Sid. 55. 
52 Johnsson, S & Köhlberg, L. 2005. Sid. 7. 
53 Ibid. Sid. 15. 
54 Ibid. Sid. 15. 
55 Storbjörk, S. 2004. Sid. 6. 
56 Forsberg, B. 2007. Sid. 27. 
57 Storbjörk, S. 2004. Sid. 16-17. 
58 Forsberg, B. 2007. Sid. 27. 
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olika profiler, förhållningsätt och värderingar där en miljönämnd företräder en 
bevarandekultur och en byggnämnd en exploateringskultur. Med en sammanslagen nämnd 
kan avvägningarna göras i ett gemensamt forum i nämnden istället för att helt överlåta det till 
politikerna. Sammanslagning av miljö- och byggnämnder leder även enligt vissa till ett 
minskat revirstänkande och skapar därmed bättre samarbete över det som tidigare var 
nämndgränser.59 Det finns dock kommuner som hävdar att samordningen har medfört att 
miljötillsynen delvis har förlorat sin självständiga myndighetsutövande roll, samt att man har 
fått en underordnad roll gentemot de verksamheter vilka man samordnats med.60 En förklaring 
på det kan vara att exploateringskulturen anses vara stark i kommuner. Sammanslagning av 
nämnder kan även medföra minskad effektivitet till följd av kulturskillnader samt att 
nämndens verksamhet blir så stor och bred att den kan orsaka kompetensbrister hos 
förtroendevalda och tjänstemän som tvingas att hantera en mängd frågor inom väldigt olika 
områden.61 
 
Storbjörk belyser även den vikt som fysik planering har för miljöarbetet och hållbar 
utveckling på kommunal nivå. Dock finns det många intressen som ska vägas i den fysiska 
planeringen vilket skapar komplex problematik. Bl.a. riskerar den fysiska planeringen att 
hamna i konflikt med kortsiktiga och akuta ärenden vilka ofta är vikiga för politiker som 
yrkesgrupp att ta hänsyn till. Miljöfrågan framstår inte alltid som lika akut jämfört med frågor 
så som sysselsättning och etableringar vilket riskerar att skapa problem i avvägningarna 
mellan långsiktig fysiks planering och mer brådskande politiska avgöranden och beslut.62 
 
En av slutsatserna i Storbjörks studie är att etableringar framstår som generellt viktiga för 
kommunens välstånd och framtid, samt att det tycks finnas en rädsla bland politikerna att 
etableringarna helt enkelt söker sig till andra kommuner om miljökraven i den egna 
kommunen är för höga. Trots att samma krav ska ställas på miljöstörande verksamhet i alla 
landets kommuner enligt miljöbalken, verkar det finnas en föreställning om att i praktiken är 
möjligt att genom olika avvägningar ge avkall på miljökrav för att locka till sig etableringar.63 
Flera av de intervjuade kommunalråden hävdar att om valet står mellan ett par hundra jobb 
och miljöhänsyn ska det till ganska mycket för att miljöhänsynen ska väga tyngre.64 

4  Teorianknytning 
I det här kapitlet presenteras valet av teori samt uppsatsens teoretiska ram. 

4.1  Organisations och målkonfliktsteori 
Organisationsteori har valts som teoretisk utgångspunkt i den här studien. Valet av teori har 
gjorts utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att studera 
skillnader och likheter i två kommuners arbete och kommunerna i studien valdes för att de har 
liknande förutsättningar så som likartad storlek, folkmängd m.m. Den formella 
organisationsstrukturen skiljer sig dock mellan kommunerna vilket även den informella antas 
göra. Därmed skulle organisationsteori kunna ge förklaring åt en eventuell skillnad i 
kommunens arbete med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.  
 
                                                 
59 Storbjörk, S: 2004. Sid. 17-18. 
60 Forsberg, B. 2007. Sid. 27. 
61 Storbjörk, S: 2004. Sid. 17-18. 
62 Ibid. Sid. 22-23. 
63 Ibid. Sid. 36. 
64 Ibid. Sid. 41. 
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Organisationsteorins mål är att definiera och studera hur organisationer fungerar så att dess 
ändamål och syfte uppnås.65 Organisationsteori koncentrerar sig i huvudsak på tre teman som 
Bakka m.fl. benämner struktur, processer och kultur. Dessa teman brukar vara närvarande i 
organisationsteoretisk forskning, dock kan större vikt läggas vid ett av temana beroende på 
teoretisk infallsvinkel.66 I den här studien har fokus lagts på struktur och mål.  
 
I organisationsforskning där organisationens struktur står i fokus studeras organisationens 
formella och informella struktur.67 Enligt Bakka m.fl. är strukturanalys ett oumbärligt 
instrument i organisationsforskning. Organisationens struktur har stor betydelse men en 
organisations struktur behöver inte alltid vara synlig, så som indelning av avdelningar m.m., 
utan kan vara tämligen osynlig för en utomstående, vilket gör studerandet av struktur extra 
intressant.68 Den formella strukturen i en organisation avser de huvudregler, speciellt 
berörande arbetsdelning och styrning, som man försöker få att gälla i organisationen. Genom 
det formella systemet med de uppsatta huvudreglerna försöker organisationens ledning styra 
arbetsprocesserna i organisationen. Begreppet formalisering används för att mäta i vilken 
utsträckning organisationen lägger vikt vid regler, direktiv och andra formella strukturer.69  
 
Byråkrati är en strukturform som ofta förknippas med den offentliga sektorn i samhället och 
har ofta fått ett nedsättande värde. Ordet byråkrati betyder kontorsstyre och en byråkratisk 
struktur kännetecknas av formalisering och hög arbetsdelning.70 Enligt Weber kännetecknas 
byråkratin av att den medför arbetsdelning och specialisering med fasta kompetensområden 
för de enskilda befattningarna och avdelningarna där de anställda specialiserar sig inom 
bestämda arbetsområden. Byråkratin medför även en hierarkisk struktur där man har en 
ämbetshierarki med högre och lägre instanser. I systemet har de högre instanserna en 
överordnad befattning med större befogenheter och tillsyn över de underordnade 
befattningarna. En byråkratisk offentlig organisation bygger på olika uppsättningar generella 
regler som bl.a. handlar om lagbestämmelser som ska administreras eller som man ska 
underkasta sig. Det sista som, enligt Weber, kännetecknar en byråkratisk organisation är ett 
karriärsystem där vilja att satsa samt duglighet belönas hos de anställda som befordras genom 
bedömning av kvalifikationer. Därmed innebär byråkratin i princip ett system där 
favorisering, korruption, osaklig hänsyn och personligt godtycke inte får förekomma.71 Hur 
organisationen är utformad är även avgörande för hur väl organisationen kan uppfylla sitt mål. 
Det ställs idag många olika krav på organisationsstrukturen, den ska bl.a. kunna lösa 
organisationens huvuduppgifter, den ska tillmötesgå de mänskliga behoven, medföra rimliga 
driftkostnader samt kunna reagera snabbt på förändringar i omvärlden. Dessa fyra olika krav 
drar, enligt Bakka, åt olika håll vilket gör att det inte finns ett perfekt sätt att organisera en 
organisation på.72 
 
Målsättning och uppfyllelse är en väsentlig del av arbetet inom organisationer. Det är trots det 
vanskligt att utgå från att en organisation har ett stabilt och väl genomtänkt målsystem där 
aktiviteterna i organisationen är ordnade och riktade mot att nå bestämda mål, för en sådan 
syn på organisationen snävar in förståelsen för organisationen. Undersökningar visar 

                                                 
65 Bruzelius et al. 2000. Sid. 19.  
66 Bakka et al. 2001. Sid. 21-24. 
67 Ibid. Sid. 36-39 
68 Ibid. Sid. 37. 
69 Ibid. Sid. 37-38. 
70 Ibid. Sid. 40-42. 
71 Weber, M. 1987. Sid. 58-65. 
72 Bakka et al. 2001. Sid. 59-64. 
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nämligen att organisationer kan ha svårt att formulera och ena sig om mål och att målen kan 
skifta och komma i konflikt med varandra vilket skapar målkonflikter i organisationen.73   

5  Metod 
I det här kapitlet presenteras metodvalet för uppsatsen, bakgrund till den valda metoden samt 
tillvägagångssätt vid bearbetning och analys av intervjumaterialet.  

5.1  Kvalitativ undersökning 
Betydelsen av metod är ”vägen till målet”,74 och den väg till målet som valts i den här 
uppsatsen är av kvalitativ art. En poäng med att välja en kvalitativ metod är att det möjliggör 
en öppenhet för det oväntade.75 Kvalitativ forskning kännetecknas bl.a. av en strävan att 
studera annat än mätbara företeelser. Detta görs med hjälp av induktiv hypotesgenererande 
forskning genom observationer och ostrukturerade intervjuer.76 I induktiv hypotesgenerande 
forskning är målet med metoden att generera teorier som kan förklara studiens 
problemområde. Genom att använda kvalitativ intervju som metod ges möjligheten att nå 
djupt i den enskilda intervjun vilket är styrkan med intervjuer i kvalitativa studier.77  
 
Intervjun som vetenskaplig metod har dock både skeptiker och förespråkare, vilket gör att det 
råder delade meningar om dess användbarhet. Från kritikerna, främst inom positivismen, har 
det riktats kritik mot att använda intervjuer som forskningsmetod då metodens 
forskningsvärde har ifrågasatts.78 Intervjuer framställs dock av somliga av dess förespråkare 
som en lämplig metod för att skaffa fram äkta kunskap och intervjuarens roll i sammanhanget 
är att avslöja den sanna identiteten som befinner sig under ytan.79 Syftet i den här uppsatsen är 
att göra en komparativ studie av arbetet med miljökvalitetsnormerna i två kommuner, vilket 
gör valet att använda kvalitativ intervju som metod lämpligt. Valet av metod grundar sig på 
metodens möjlighet att frambringa en djupare insikt i hur de inblandade politikerna och 
tjänstemännen upplever och förhåller sig till arbetet. 

5.2  Kvalitativ Intervju  
Till min studie har jag valt en halvstrukturerad form av intervju och jag har utgått ifrån Lantzs 
definition av halvstrukturerade intervjuer. Den halvstrukturerade intervjun har frågeområden i 
en bestämd följd och inom dessa följdfrågor. Den har även en kombination av öppna och fasta 
svar, vilket möjliggör för respondenten att ge sin syn på det som respondenten finner 
meningsfullt. Vilket medför att intervjuaren får en uppfattning om frågornas meningsfullhet 
för respondenten. I den halvstrukturerade intervjun handlar frågorna om respondentens 
upplevelse av kvantiteter och kvaliteter. Det som brukar känneteckna analyserna av en 
halvstrukturerad intervju är att fler intervjuer på samma tema ofta visar sig vara jämförbara.80 
Halvstrukturerade intervjuer är jämförbara eftersom de använder i förväg bestämda 
frågeområden, vilka medför att fler intervjuer kan behandla samma teman. Ostrukturerade 
intervjuer saknar däremot i förväg bestämda frågor, vilket gör att ostrukturerade intervjuer 
ofta kommer att behandla olika teman beroende på vad respondenten anser vara av vikt. Detta 
                                                 
73 Kvale, S. 1997. Sid. 16. 
74 Ibid. Sid. 91. 
75 Widerberg, K. 2002. Sid. 35. 
76 Ryen, A. 2004. Sid. 16-17. 
77 Ibid. Sid. 77. 
78 Kvale, S. 1997. Sid. 60-61. 
79 Ryen, A. 2004. Sid. 12. 
80 Lantz, A. 2000. Sid. 21. 
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gör ostrukturerade intervjuer svårjämförbara. Att den halvstrukturerade intervjun möjliggör 
ett jämförande av intervjuerna är en anledning till valet att använda en haltstrukturerad 
intervjumetod. Den halvstrukturerade intervjun möjliggör även att nya och oförutsedda 
aspekter kan dyka upp under intervjuns gång,81 vilket kan leda ny fakta, nya idéer samt till 
intressanta slutsatser. 

5.3  Etiska avväganden 
När man bedriver intervjuundersökningar går det inte att bortse från de moraliska och etiska 
aspekterna. Det personliga samspelet i en intervju inverkar på den intervjuade och den 
kunskap som intervjun ger medverkar till en förståelse av människans situation. Det är även 
viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna genom hela studien och inte bara under själva 
intervjudelen.82 Det är viktigt vid en intervjustudie att ha ett samtycke från dem som ska delta 
i intervjuerna. För att kunna ge sitt samtycke behöver de personer som ska intervjuas känna 
till studiens och intervjuns generella syfte, hur undersökningen är upplagd samt vilka risker 
och fördelar det medför att delta i undersökningen. Att intervjupersonen ger sitt samtycke 
innebär att intervjupersonen deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur intervjun när som helst. 
Dock kan det föreligga problem i det informerade samtycket, för det kräver att 
intervjupersonen får ta del av undersökningens syfte, samtidigt kan inte alltid all information 
lämnas ut om undersökningen. Ett viktigt avgörande är även när informationen ska 
tillhandahållas intervjupersonen. Ytterligare ett svårt avgörande är om intervjupersonen ska 
informeras på nytt om syftet med studien ändras.83 
 
Ett annat viktig etisk avgörande vid en intervjustudie är behovet av konfidentialitet. 
Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som kan identifiera 
undersökningspersonerna inte redovisas. Om det i undersökningen blir aktuellt att skriva ut 
resultat av en intervju som leder till att intervjupersonen kan identifieras måste respondenten 
godkänna att det skrivs ut. Principen om respondentens rätt till skydd för den personliga 
identiteten är förenade med vetenskapliga och etiska dilemman.84 Konsekvenser och risker 
ska vara så små som möjligt för respondenten i en intervju enligt principen om fördelaktighet. 
De eventuella fördelarna för respondenten och betydelsen av undersökningen ska uppväga 
skaderisken för respondenten och därmed rättfärdiga beslutet att genomföra 
undersökningen.85 
 
När intervjuerna till uppsatsen inleddes var det tänkt att kommunerna i studien skulle skrivas 
ut i uppsatsen. Därav tillfrågades samtliga respondenter om det gick bra att skriva i uppsatsen 
var de var verksamma samt deras titel och att respondenterna därmed skulle kunna 
identifieras. Samtliga respondenter uppgav att det gick bra. Dock framkom under intervjuerna 
sådant som efter flera avvägningar gjorde att jag valde att anonymisera både respondenter och 
kommunerna för att skydda någon eller några av respondenterna. Benämningen på 
respondenternas arbetsplatser ändrades också i uppsatsen i och med att kommuner har olika 
benämningar på sina nämnder och kontor vilket skulle kunna leda till respondenterna skulle 
kunna identifieras trots att kommunerna har anonymiserats. I uppsatsen kallas kontoret som 
har hand om miljö i kommunerna för miljökontoret, det kontor som har hand om 
stadsplanering för planeringskontoret och den nämnd som har hand om stadsplanering för 

                                                 
81 Jacobsen, S. 2000. Sid 19. 
82 Kvale, S. 1997. Sid. 104-105. 
83 Ibid. Sid. 107 
84 Ibid. Sid. 109. 
85 Ibid. Sid. 110. 



 16

planeringsnämnden. Intervjuer och studien har genomförts med vetenskapsrådets etiska 
principer i åtanke. 

5.4  Respondenturval 
För att uppfylla syftet i uppsatsen har personer från två olika miljöer valts. De två miljöerna i 
studien är kommunala kontor och nämnder. De har valts därför att de har olika roller i arbetet 
med miljökvalitetsnormerna på kommunal nivå. För att få en bredare bild av arbetet i 
kommunerna, har både en politiker och två tjänstemän från respektive kommun valts att 
intervjuas. Politikerna valdes i egenskap av sin viktiga roll som ordförande i den nämnd som 
beslutar om stadsplanering i respektive kommun. En tjänsteman från respektive kommuns 
kontor för stadsplanering intervjuades även för att få med ett tjänstemannaperspektiv på 
planeringsarbetet. Utöver dessa respondenter gjordes även valet att intervjua en tjänsteman 
från respektive kommuns kontor som arbetar med miljöövervakning. Detta för att få med 
synpunkter från den del i kommunen som arbetar med övervakning av luftkvaliteten.  

5.5  Intervjuernas utformning 
Intervjuerna planerades och samtliga intervjupersoner hade i förväg fått en kort presentation 
av syftet med uppsatsen. Samtliga respondenter som kontaktades ställde upp på intervju, 
vilket innebär att samtliga respondenter är förstavalsrespondenter. Respondenterna fick välja 
tid och plats för intervjun. Platserna för intervjuerna skiftade från kontor och lunchrum, 
gemensamt för alla platser var att de var tysta med få störningsmoment för själva intervjun.  
 
Intervjun inleddes med att syftet med studien presenterades för respondenten. Därefter 
redogjordes intervjuformen där det framgick att intervjun var en kvalitativ intervju som i den 
mån det gick var tänkt att efterlikna ett vanligt samtal. Sedan tillfrågades respondenten om det 
gick bra att skriva ut dennes titel i uppsatsen och att de därmed kunde identifieras i uppsatsen. 
Slutligen tillfrågades respondenten om det gick bra att använda diktafon under intervjun. 
Samtliga respondenter medgav att det gick bra att skriva ut i vilken kommun som de var 
verksamma samt deras titel i uppsatsen och att det därmed skulle kunna gå att identifiera dem. 
Under samtliga intervjuer användes diktafon. 
 
Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om respondentens befattning och ansvarsområden. 
Även frågor om respondentens bakgrund, d.v.s. utbildning och tidigare arbete, ställdes. Det 
för att ge en bra ingång till själva intervjun men samtidigt för att ge bakgrund och underlag till 
tolkningar i analysprocessen av intervjun. Därefter inleddes själva intervjun med de i förväg 
valda frågeområdena. Många gånger behövde inte följdfrågorna ställas i och med att de 
besvarades av respondenten utan att de behövde ställas. Intervjuerna avslutades med en form 
av utvärderingsfråga om hur arbetet med miljökvalitetsnormerna skulle kunna förbättras. Det 
gjordes för att få en bra avslutning för både respondent och intervjuare. Men även för att ge 
respondenten en sista möjlighet att peka på eventuella brister i arbetet med 
miljökvalitetsnormerna och en möjlighet att, när merparten av intervjun genomförts, tillföra 
nya tankar som uppkommit under intervjun. Intervjuerna varade mellan 30 – 60 minuter. 

5.6  Tillvägagångssätt 
Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och därefter transkriberades samtliga intervjuer 
ordagrant vilket innebär att även pauser, skratt och suckar m.m. skrevs ut. Ytterligare en 
sammanställning gjordes där pauser, skratt, och suckar m.m. togs bort. Det gjordes för att öka 
läsvänligheten i delar av intervjuerna som senare eventuellt skulle citeras i uppsatsen. 
Bearbetningen och analysen av intervjuerna skedde genom granskning där svaren delades in i 
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olika teman. Temana skapades utifrån i förväg uppgjorda ämnesområden samt efter 
ämnesområden som uppkommit under intervjuerna. De teman som skapades var; 
organisationsstruktur, målkonflikt, mätningar & beräkningar, ansvar & resurser och 
förbättringar i arbete med miljökvalitetsnormerna. Indelningen av intervjusvaren i teman 
gjordes med hjälp av utvalda nyckelord och signalord. De teman som skapades har sedan 
används som rubriker i analyskapitlet och under varje rubrik följer de resultat som framkom 
under intervjuerna. Delar av intervjuerna har återgetts som citat för att ge läsaren möjlighet att 
själv göra tolkningar, samt en möjlighet att granska de tolkningar av intervjusvaren som gjorts 
i denna studie. Det som tagits bort i citaten är utsvävningar samt namn på kontor och städer, 
vilket skulle kunna medföra att det gick att identifiera respondenter och kommunerna för 
studien.  
 

5.7  Metodreflektion 
Det finns mycket som kan påverka tillförlitligheten vid en intervjustudie. Det som 
identifierats och som kan ha påverkat svar och tillförlitlighet i denna intervjustudie är att det 
kan vara i respondenternas intresse att framhäva den egna kommunens arbete i intervjun. Att 
framhäva den egna kommunen under intervjuerna kan ligga i samtliga respondenters intresse, 
men det bör vara mer sannolikt att det skulle ligga mer i de intervjuade politikernas intresse. 
Andra saker som kan ha påverkat tillförlitligheten är valet att använda diktafon under 
intervjuerna. Respondenterna kan ha blivit mer försiktiga i sina svar i och med att intervjuerna 
spelades in. Dock innebar inspelningen av intervjuerna en fördel och ökad tillförlitlighet vid 
analyseringen av intervjuerna. Intervjuarens intervjuteknik kan även ha påverkat intervjuerna 
och dess tillförlitlighet. Bearbeting, avgränsning och analys av intervjumaterialet kan även ha 
påverka tillförlitligheten, trots att objektivitet har eftersträvats under hela analysprocessen. 

6  Resultat & analys 
Ryen beskriver på följande mycket passande sätt analyseringsprocessen av materialet från en 
kvalitativ intervjustudie:  
 

”Analysprocessen är […] en förvirrad, tidskrävande, icke-lineär och kreativ 
process med plats för mycket tvivel, en process som ska bringa ordning, struktur 
och mening åt alla insamlade fakta”.86 

 
I det här kapitlet redovisas studiens analys och resultat.  I uppsatsen presenteras resultat och 
analys av intervjuerna i samma kapitel. Valet har gjorts för att öka läsvänligheten i uppsatsen 
och för att undvika onödiga upprepningar, vilket ofta blir resultatet av att separera resultat 
och analys i två olika kapitel. Resultat och analysdelen presenteras även ämnesvis istället för 
respondentvis för att underlätta jämförelse. 

6.1  Organisationsstruktur 
En organisations utformning är avgörande för hur väl organisationen kan uppfylla sitt mål. 
Men det ställs fler krav på organisationsstrukturen i en organisation än att den ska uppfylla sitt 
mål, den ska även bl.a. kunna lösa organisationens huvuduppgifter, den ska tillmötesgå 
mänskliga behov, medföra rimliga driftkostnader samt kunna reagera snabbt på förändringar i 
omvärlden. Att tillfredsställa alla behov i en organisation är omöjligt vilket innebär att det inte 
finns något perfekt sätt att organisera en organisation Olika sätt att organisera medför olika 

                                                 
86 Ryen, A. 2004. Sid. 106-107. 
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för- och nackdelar. I organisationen finns både en formell och en informell struktur vilka 
behöver studeras för att få en förståelse för hur organisationen fungerar. 
 
Kommunernas formella organisationsstruktur är olika i de två kommunerna som har studerats. 
Skillnaden består i att Kommun X har valt att införa en förvaltningsnivå ovanför nämndnivån. 
Det finns flera förvaltningar i kommunen och varje förvaltning innehåller flera nämnder. 
Förvaltningen har en gemensam chef över de nämnder som ingår i förvaltningen. Kommun X 
har valt att slå ihop bl.a. planering och miljö i samma förvaltning, vilket gör att exploaterings- 
och bevarandefrågor behandlas i samma förvaltning. Kommun Y har istället valt att ha 
fristående nämnder som lyder direkt under kommundirektören och har därmed valt att 
tydligare skilja på nämnderna i kommunens organisationsstruktur.   
 
Intervjuade tjänstemän och politiker i båda kommunerna upplevde sin egen kommuns 
organisationsstruktur som god beträffande dess möjlighet att underlätta arbetet med miljö, 
men även i att ge en bra förutsättning för arbetet med miljökvalitetsnormerna i planarbetet.87 
Politikerna i de studerade kommunerna upplevde att den egna organiseringsstrukturen var en 
förutsättning för att kunna bedriva ett bra miljöarbete, detta trots att Kommun X och Kommun 
Y har olika organisationsstruktur. Ordföranden i Planeringsnämnden i Kommun X uttryckte 
sig på följande sätt angående organisationsstrukturens vikt för att ha ett bra miljöarbete på 
kommunal nivå: 
 

”Ja, jag tror att organisationen som vi har är A och O för att ha det [förf. anm. 
ett bra miljöarbete]. Vi har en överordnad chef […].  Alla kontoren är fristående 
under, men alla hänger ändå ihop i en gemensam organisation under samma chef. 
Det har vi nog inte haft tidigare, […] utan alla kontor har haft sin egen högsta 
chef som har legat direkt under kommundirektören.”88 
 

Fördelarna enligt ordföranden i Planeringsnämnden i Kommun X med en 
organisationsstruktur med förvaltningar är att alla olika kontor och nämnder är med från 
början i planarbetet. Vilket medför att man i ett tidigare skede kan undvika intressen och mål 
kolliderar. 
 
I kommun Y har man istället valt att inte ha en förvaltningsnivå ovanför nämndnivån utan 
nämnderna lyder direkt under kommundirektören. Ordföranden i Planeringsnämnden i 
kommun Y uttryckte en oro för att det skulle vara svårt för Miljökontoret att ingå i en 
förvaltning med exempelvis planering då de anställda på Miljökontoret har ett helt annat 
ansvar i och med att man ansvarar för myndighetsutövningen.  
 

”Vi har valt att särskilja myndighetsutövningen eftersom att den är så 
lagbunden” 89 
 
”För de [förf. anm. kommunens miljökontor] har ett helt annat ansvar, att vara 
den som ser till myndighetsutövningen. Lägger man ihop det i samma, ¨vem ska 
då tala om för den andra?¨. Jag tror att man ska särskilja på det. Min erfarenhet 
är det är bra”90 

 
                                                 
87 Intervju 1,2,3,4,5 och 6 
88 Planeringsnämndens ordförande. Kommun X. Intervju 2008-04-16. 
89 Planeringsnämndens ordförande. Kommun Y. Intervju 2008-04-21. 
90 Planeringsnämndens ordförande. Kommun Y. Intervju 2008-04-21. 
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Tjänstemännen i de båda kommunerna var dock mer öppna för andra organisationsstrukturers 
fördelar, men framförde en oro i flera fall för att den kommun som de var verksamma i skulle 
vara för stor för en annan organisationsstruktur.91 Det framhölls också från flera intervjuade 
tjänstemän att de ansåg att organisationens formella struktur inte var av så stor vikt för deras 
arbete, eftersom att mycket kommunikation och arbete mellan olika kontor skedde direkt 
mellan tjänstemännen.92 Tjänstemannen på Miljökontoret i Kommun X uttryckte sig på 
följande sätt: 
 

”Vi har ju ganska nyligen blivit hopslagna i den här [förf. anm. förvaltningen] 
som vi inte hade innan och än så länge så är det ju ingen jättestor skillnad mot 
hur det var innan, för man springer ju i trapporna och pratar med varandra som 
tidigare”93 

 
Under intervjuerna med tjänstemännen i studien uppgav alla tjänstemän, utom en som inte 
ville uttala sig, att samarbetet mellan Miljökontoren och Planeringskontoren fungera bra.94 
Den tjänsteman som inte ville uttala sig, ville inte det p.g.a. att denne inte hade som arbete att 
svara på planremisser. Under båda intervjuerna med tjänstemännen på kommunernas 
planeringskontor uppgavs det finnas ett problem med att få de som arbetar med väghållningen 
i kommunerna med i arbetet med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Problemet i båda 
kommunerna var att få kontoren som har ansvarar för väghållningsarbetet att förstå sitt ansvar 
och att bl.a. få med dem i olika informationsarbeten om dubbdäck m.m.95 Samarbetet och 
gehöret från politikerna upplevdes av tjänstemännen som bra.96 Ett tätt samarbete mellan 
tjänstemän och politiker upplevdes som viktigt för att kunna få med miljöhänsyn i 
planeringsarbetet.97 
 
Samarbetet med länsstyrelsen upplevdes av samtliga intervjuade tjänstemän och politiker i 
båda kommunerna som alltifrån bra till mycket bra.98 Det enda negativa som framkom under 
intervjuerna var att några intervjuade tjänstemän upplevde länsstyrelsen som lite väl petig och 
att de lade sig i småsaker utan att se till helhetsproblematiken, samt att de ibland saknade 
kunskap kring luftmätning och luftmätningsutrustningen.99 Ingen av respondenterna uppgav 
att ett ökat inflytande från länsstyrelsen skulle förbättra arbetet med 
miljökvalitetsnormerna.100 
 
Det som uppkom under intervjuerna om organisationsfrågor stämde med det som 
presenterades i Storbjörks studie, angående både oron för att ett tätare samarbete och 
hopslagningar av miljökontor och exploateringsinriktade kontor skulle medföra att miljön inte 
fick den tyngd och plats som den behövde, men också farhågor kring att särskilja bevarande- 
och exploateringsintressen i kommunal organisationsstruktur skulle medföra att 
miljöhänsynen skulle komma in för sent i arbetet. 

                                                 
91 Intervju 4 och 5. 
92 Intervju 4, 5 och 6. 
93 Tjänsteman Miljökontoret. Kommun X. Intervju 2008-04-24. 
94 Intervju 3, 4 och 6. 
95 Intervju 2 och 4. 
96 Intervju 3, 4, 5 och 6 
97 Intervju 3. 
98 Intervju 1, 2, 3, 4, 5 och 6.  
99 Intervju 2 och 6. 
100 Intervju 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 
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6.2  Målkonflikt 
Målstyrning är numera ett viktigt moment i organisationers styrning, samtidigt som det enligt 
många organisationsteoretiker är omöjligt för en större organisation att ha gemensamma mål 
för hela organisationen och därigenom undvika att målkonflikter uppkommer.  
 
Samtliga respondenter, både politiker och tjänstemän, i båda kommunerna upplevde en tydlig 
eller mycket tydlig målkonflikt mellan externhandel och arbete med att säkerställa en god 
luftkvalitet. Hur tydligt och stark målkonflikten upplevdes var olika bland respondenterna, 
likaså hur pass stor miljöpåverkan som externhandeln upplevdes orsaka.  
 
Ordföranden i Planeringsnämnden i Kommun X uttryckte sig på följande sätt om 
externhandeln: 
 

 ”Men vi vet att [externhandelsområdet i kommunen] ur många synpunkter är en 
miljökatastrof. Hade vi gjort det idag så hade vi inte gjort det som det ser ut. Det 
är verkligen en miljökatastrof, det går inte att komma undan. Det är byggt för att 
du inte ska kunna gå mellan de olika komplexen utan du måste ta bilen från en 
butik till den andra. […] Det är en miljökatastrof, det är väl det rätta ordet”101 
 

Men externhandeln medför samtidigt stora intäkter till kommunen vilket behövs, enligt 
samma respondent, för att kunna driva ett aktivt miljöarbete. Detta resulterar i, enligt 
ordförandena i båda kommunernas Planeringsnämnder, en för kommunen svåra avvägningar. 
 

”Kommunen äger inte så mycket mark därute utan det är privata markägare som 
vill utveckla… Det finns intressenter och alternativet är att säga ¨nej¨. Men 
samtidigt så vet vi att satsa på miljö kostar pengar, utan ekonomisk tillväxt i en 
kommun så kan man inte bedriva miljöarbete.” 102 

 
”Externhandelsområden är helt nödvändiga men det finns en baksida på myntet 
som man kanske blundar för ibland. […] Sen får man väl se det som att de 
intäkter som det genererar får man använda till andra åtgärder. Så målkonflikten 
är uppenbar.” 103 

 
Avvägningarna blir för politikerna extra tydliga i och med att det är de som i slutändan 
bestämmer kring externhandeln. De intervjuade politikerna upplevde det som en svår 
avvägning mellan miljö och utökad externhandel.104  
 
De intervjuade tjänstemännen upplevde i vissa fall att miljön inte var det som prioriterades 
när det konkurrerade med externhandeln och tillväxt.  
 

”Vi som jobbar med miljödelarna och även planerarna […] tycker ju att det är 
vansinnigt att bygga ut [förf. anm. externhandelsområdet].  Alltså det är ju ett 
jätteproblem med biltrafiken där ute. Det är ju en politisk fråga. Även [förf. anm. 
namn på ett område] vill man ju bygga ut, det är ju nästa. Men vi föreslog ju att 
skippa det. Men de har ju antagit en sådan här handelspolicy, den antogs innan. 

                                                 
101 Planeringsnämndens ordförande. Kommun X. Intervju 2008-04-16. 
102 Planeringsnämndens ordförande. Kommun X. Intervju 2008-04-16. 
103 Planeringsnämndens ordförande. Kommun X. Intervju 2008-04-16. 
104 Intervju 1 och 2. 
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Men samtidigt så ska den ju inte vara så styrande. Men det är ju mer politiskt där 
de tror att vi inte får någon tillväxt i kommunen…”105 

 
Storbjörk skriver i sin forskningsrapport Att prioritera miljöfrågor? att kortsiktiga och akuta 
ärenden ofta prioriteras före miljö av politiker i stadsplanering. Det görs för att kortsiktiga och 
akuta ärenden som bl.a. etableringar ofta är vikiga att prioritera för politiker som yrkesgrupp. 
Storbjörk noterar även att exploateringskulturen ofta är starkare än bevarandekulturen i 
kommuner. Delvis uppkom samma problematik i denna studie, även om den inte direkt 
uttalades i intervjuerna. Politikerna uttryckte själva att externhandel inte var bra ur 
miljösynpunkt men att den var nödvändig i och med att den bidrog till tillväxt och skapade 
arbetstillfällen i kommunen.106 Flera tjänstemän upplevde däremot att politikerna vid vissa 
tillfällen tydligt prioriterade etableringar och tillväxt före miljö.107  
 
I Storbjörks studie identifierades även en rädsla hos politikerna att för höga miljökrav skulle 
medföra att företag valde att etablera i andra kommuner vilket skulle medföra förlorade 
intäkter för den egna kommunen. Delvis uppkom även detta under intervjuerna med 
politikerna i denna studie, fast på ett lite omvänt sätt. Det uppgavs att det var viktigt att locka 
till sig handelsetableringar i den egna kommunen, för att på så sätt undvika att medborgarna i 
kommunen åkte till andra kommuner och handlade. Men det poängterades att det var viktigt 
ur ett miljöperspektiv istället för ur ett ekonomiskt perspektiv. För genom att få 
kommuninvånarna att handla i den egna kommunen, istället för att åka till andra kommuner 
för att handla, minskas bilåkandet vilket medför mindre miljöpåverkan.108 

6.3  Mätning eller beräkning 
Kommuner i Sverige är skyldiga att kontrollera luftkvaliteten genom antingen uppskattningar, 
beräkningar eller mätningar beroende på den rådande luftkvaliteten. Antalet mätstationer 
skiljer sig åt mellan de studerade kommunerna vilket medförde att frågor ställdes till de 
intervjuade tjänstemännen och politikerna om deras uppfattning om tillförlitligheten i 
beräkningar gentemot mätningar. Detta för att se om skillnaden i antalet mätstationer beror på 
olika tillit till beräkningsresultaten i de olika kommunerna.  
 
De intervjuade tjänstemännen hade överlag en god tilltro till tillförlitligheten hos 
beräkningarna av luftkvaliteten.109 Dock uttrycktes en viss osäkerhet kring tillförlitligheten 
hos några av de intervjuade tjänstemännen.110 Tjänstemannen på Miljökontoret i Kommun Y 
uttryckte sig på följande sätt om tillförlitligheten i beräkningar jämfört med mätningar av 
luftkvaliteten: 
 

”Men vi kollar ju de beräkningar som vi gjorde mot mätningar och det stämde 
väldigt bra. Sedan på vissa ställen har vi fått räkna upp beräkningarna för att 
jämställa dem med mätningarna. Men generellt sett så kan man säga att de 
stämde väldigt bra tycker jag. […] Man måste ju, tycker jag, på något sätt 
kontrollera sina beräkningar med mätningar. För annars är du ju lite grann ute 
och cyklar om du bara beräknar.” 111 

                                                 
105 Tjänsteman Planeringskontoret. Kommun X. Intervju 2008-04-16. 
106 Intervju 1 och 2. 
107 Intervju 3 och 6. 
108 Intervju 2. 
109 Intervju 5 och 6. 
110 Intervju 3, 5 och 6. 
111 Tjänsteman Miljökontoret. Kommun Y. Intervju 2008-04-28. 
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Motsvarande tjänsteman i Kommun X svarade följande på samma fråga: 
 

”[…] om man har hyfsat uppdaterade värden på trafik och väder så borde det väl 
stämma ungefärligt, men det är ju inte på samma sätt som mätningar. Framförallt 
är det väl väderdata och de metrologiska data… att få det att stämma och att man 
har den… det blir ju lätt att det visar lite fel då, om man inte har samma 
metrologiska data som för den tiden som man gör beräkningen för, det är väl där 
det kan diffa mycket i exaktheten […].”112 

 
De intervjuade tjänstemännen medgav att det finns en viss osäkerhet i beräkningsprogrammen 
som används för att räkna ut luftkvaliteten, framförallt i beräkningar av partikelutsläpp 
(PM10).113 Båda tjänstemännen på Miljökontoren uppgav att en av de främsta osäkerheterna 
fanns i de metrologiska data som användes till beräkningarna.114 Samtidigt uppgav de 
politiker som intervjuades att de litar på de beräkningar som görs i kommunerna.115  

6.4  Ansvar & resurser 
Problematiken kring ansvar och resurser återkom i olika form under flera av intervjuerna i 
studien. Både intervjuade tjänstemän och politiker poängterade att det saknades 
ansvarstagande och påtryckningar från länsstyrelse och nationell nivå. Ordförande i 
Planeringsnämnden i Kommun Y som mäter luftkvaliteten vid sitt externhandelsområde 
uttrycker sig på följande sätt i frågan: 

 
”Dubbelheten är att om du som kommun tar ansvar, mäter och kommer fram till 
det som du anade att du skulle komma fram till. […] Då blir du ålagd att åtgärda 
och regeringen beslutar om åtgärdsprogram, men man skickar inte med några 
pengar. Väljer man istället att veta att det nog är så, men inte sätta det på pränt, 
genom att inte mäta utan mer förhålla sig till det. Då behöver man inte få något 
åtgärdsprogram, det är heller ingen som säger att du måste mäta. Så om du tar 
ditt ansvar ifrån kommunen idag och mäter så blir du indirekt nästan bestraffad 
för att du gör det som du ska.”116 
 

Ordföranden i Planeringsnämnden i Kommun Y resonemang får medhåll från den intervjuade 
tjänstemannen från Miljökontoret i samma kommun: 

 
”Det som är tråkigt är ju det här, att här i [förf. anm. Kommun Y] så… man får ju 
inte någon jättekredit för att man har bra koll. Det är ju snarare tvärt om, att i 
och med att vi mäter så får vi krav på oss… krav och krav… vi kan inte släppa 
mer etableringar. Medans man i någon annan kommun där man inte har koll på 
läget och inte vet vad det är för luftföroreningshalter. Där kan man ju egentligen 
bara etablera och köra.” 117 

 
I Kommun X där man inte mäter luftkvaliteten i externhandelsområdet uttalar sig 
ordföranden i Planeringsnämnden på följande sätt om varför man inte mäter 

                                                 
112 Tjänsteman. Miljökontoret. Kommun X. Intervju 2008-04-24. 
113 Intervju 5 och 6. 
114 Intervju 5 och 6. 
115 Intervju 2 och 3. 
116 Planeringsnämndens ordförande. Kommun Y. Intervju 2008-04-21. 
117 Tjänsteman. Miljökontoret. Kommun Y. Intervju 2008-04-28 
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luftkvaliteten i sitt externhandelsområde, när man i andra kommuner fått höga 
mätresultat i partikelmätningarna i externhandelsområden: 
 

”Det kanske därför vi inte gör det, för att vi vet att den inte är bra. Man är ju 
alltid rädd för det resultat man kommer att få. Vi gör ju luftkvalitetsmätningar i 
innersta’n […] och där har vi sett att luftkvaliteten inte är bra. […] det känns som 
om man börjar göra luftkvalitetsmätningar så måste man ha uppbackningen för 
att kunna göra något åt den [förf. anm. luftkvaliteten]. För vet vi att det är dåligt 
och bara sitter och säger ¨ja, det är dåligt¨ så är det ju ingen vits att göra det. Jag 
vet inte om vi har de ekonomiska… Vi har ju byggt om trafikapparaten där för 
närmare en halv miljard och gå in med en halv miljard till i dagsläget, det känns 
inte aktuellt”118 

 
Om det stämmer, det som ordföranden i Planeringsnämnden säger, att Kommun X inte mäter 
luftkvaliteten för att man vet eller befarar att luftkvaliteten inte är bra, är det en form av 
lagbrott enligt Miljöbalken.119 Uttalandet från ordföranden i Planeringsnämnden i Kommun X 
är även intressant för att det ger en möjlig inblick i hur denne förhåller sig till 
miljökvalitetsnormerna och arbetet med dem. Uttalandet stämmer även in på vad som 
ordföranden i Planeringsnämnden och tjänstemannen vid Miljökontoret i Kommun Y befarar.  
En av de intervjuade tjänstemännen i Kommun X uppger dock att de beräkningar av 
luftkvaliteten som gjorts på de större gatorna i externhandelsområdet i Kommun X inte visar 
att kommunen överskrider någon luftkvalitetsnorm. Men samma tjänsteman medgav samtidigt 
att mätningar kanske skulle ha gett ett annat resultat i området.120 Enligt respondenten kan en 
trolig förklaring kring varför man inte mäter, utan istället enbart beräknar, luftkvaliteten i 
externhandelsområdet, vara att folk inte bor i området och att eventuella höga halter i ett 
sådant område därmed inte upplevdes som lika farligt.121 Det är även intressant om man gör 
avvägningen att det inte är lika viktigt att mäta i externhandelsområdet för att det inte bor 
något folk där, eftersom att miljökvalitetsnormerna gäller vid alla områden där människor 
vistas naturligt utomhus. 
 
Av svaren från de intervjuade politikerna och tjänstemännen i båda kommunerna går det även 
att utläsa en viss oro för de resultat som luftmätningarna kan medföra, samtidigt som 
kommunen enligt lag ska kunna säkerställa en god luftkvalitet där inte miljökvalitetsnormerna 
för utomhusluft överskrids. Men att överstiga miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kan 
innebära stora och kostsamma åtgärdsprogram för den kommun som överstiger normen. Ett 
överstigande innebär även att nya etableringar samt ny planläggning av mark inte får ske om 
det medför att miljökvalitetsnormen fortsätter att överstigas, vilket kan få ekonomiska 
konsekvenser för kommunen i form av uteblivna intäkter.  
 
Både politiker och tjänstemän från Kommun Y efterlyste mer ansvarstagande och kontroll 
från länsstyrelse och nationell nivå. Den intervjuade tjänstemannen på Miljökontoret kring 
kommunens roll: 
 

”Det är vi [förf. anm. kommunen] som ser till att MKN uppfylls. Tyvärr… Man 
kan tycka att det skulle vara på både regional och nationell nivå. Men därifrån så 
känner jag inte varken stöd eller press, utan det är ju vi härifrån som sätter press 

                                                 
118 Planeringsnämndens ordförande. Kommun X. Intervju 2008-04-16. 
119 5 Kap. 3 §. MB 
120 Intervju 3. 
121 Intervju 3. 
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på väghållaren, [förf. anm. kommunal väghållare] eller Vägverket. Vad gäller 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna”122 
 

Ordföranden i Planeringsnämnden i samma kommun:  
 
”Jag tror att man ska vara beredd på nationell nivå att ta sitt ansvar för de 
resultat som kommer fram, för det man ålägger kommunen i sina åtgärdsprogram 
och att man måste ta med det i den nationella planeringen. Sen tror jag också att 
man måste vara tydligare i vad man förväntar sig av kommunerna och vad 
kommunerna kan ha för verktyg” 123 

 
Ett problem som uppkom under intervjuerna är att trafiken vid externhandelsområdena, vilka 
är som de flesta andra svenska externhandelsområden belägna vid större riks- och 
europavägar, är trafik som till viss del inte härrör från kommunen utan istället utgörs av 
genomfartstrafik i det större nationella vägnätet. Men de luftproblem som trafiken skapar ska 
ändå lösas med kommunala medel, vilket fler respondenter upplevde som orättvist och 
efterlyste större ansvarstagande från nationell nivå.124 
 
Det uppkom under intervjuerna idéer och förslag på förändringar som skulle kunna leda 
förbättringar i arbetet med miljökvalitetsnormerna samt till att fler kommuner väljer att mäta 
luftkvaliteten: 
 

”Man måste premiera de kommuner [förf. anm. som mäter] på något sätt. Att det 
ska vara bra att man mäter och tar ansvar. Att man tittar på situationen. Det 
måste vara positivt. […] Det får inte vara att man väljer själv om man vill mäta 
eller inte mäta.” 125 

 
Delar av svaren som respondenterna gav under intervjuerna stärker resonemangen i Storbjörks 
studie. Ordföranden i Kommun Y tar bl.a. upp problematiken i att kommunen har fått ansvar 
från nationell nivå att mäta luftkvaliteten, men om man mäter och upptäcker att kommunen 
överskrider miljökvalitetsnormerna tvingas kommunen upprätta ett åtgärdsprogram utan att få 
några pengar från nationell nivå. Det överensstämmer med Storbjörks resonemang om att 
kommunens ökade ansvar inte alltid följs av ökad tilldelning av resurser.  

6.5  Förbättringar i arbetet med miljökvalitetsnormerna 
Samtliga intervjuer avslutades med en fråga till respondenten om hur arbetet med 
miljökvalitetsnormerna i den egna kommunen skulle kunna förbättras. Det gjordes för att ge 
respondenten en sista chans att ta upp brister i arbetet samt för att identifiera något som 
upplevdes som ett problemområde i arbetet i kommunerna för att på så sätt ge en förklaring 
till en eventuell skillnad i arbetet. 
 
Det som respondenterna upplevde kunde förbättras i arbetet skiljde sig åt mellan samtliga 
respondenter. Bland respondenterna i Kommun X uppkom bl.a. önskemål om mer tydligare 
målsättning men med större flexibilitet, kunskapsuppbyggnad och tydligare rollfördelning.126 
I Kommun Y efterfrågades mer samtal mellan kommunal och nationell nivå i planeringen 
                                                 
122 Tjänsteman. Miljökontoret. Kommun Y. Intervju 2008-04-28 
123 Planeringsnämndens ordförande. Kommun Y. Intervju 2008-04-21. 
124 Intervju 2 och 6. 
125 Planeringsnämndens ordförande. Kommun Y. Intervju 2008-04-21. 
126 Intervju 1, 3 och 5. 
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samt större ansvarstagande från nationell nivå för de resultat som luftkvalitetsmätningar ger 
på sådana platser i kommunen som tar emot mycket genomfartstrafik från det nationella 
vägnätet. I Kommun Y efterfrågades även mer lättanvända simuleringsprogram för 
luftkvalitetsberäkningar så att fler i kommunens organisation kan använda programmen. Det 
sista förbättringsområdet som togs upp av respondenterna för kommunen var att ta med 
miljökvalitetsnormerna tidigare i planeringsprocessen samt att bli bättre på att göra 
trafikanalyser för att bättre kunna leda trafiken i kommunen.127  
 
När respondenterna i intervjuerna fick redogöra förbättringsområden i arbetet med 
miljökvalitetsnormerna redogjorde varje respondent för olika förbättringsområden. Detta 
tolkas som att det i fler delar av kommunernas organisation inte upplevs finnas något enhälligt 
problemområde. En iakttagelse som kan göras är att ingen av respondenterna upplever några 
problem i arbetet med miljökvalitetsnormerna i den egna delen av kommunens organisation, 
utan problem upplevs i organisationen som helhet eller i några fall i en annan del av den 
kommunala organisationen.  

7  Avslutande diskussion 
I det här kapitlet presenteras det som framkommit i uppsatsen i en avslutande och 
sammanfattande diskussion. Slutsatserna presenteras även i punktform. Kapitlet avslutas med 
förslag på nya studier på området. 
 
Det som framkommit under intervjuerna med tjänstemän och politiker till denna uppsats är att 
organisationens struktur upplevs påverka arbetet med miljökvalitetsnormerna. Den upplevda 
betydelsen av organisationsstrukturen varierar även mellan de intervjuade politikerna och 
tjänstemännen. Organisationsstrukturen upplevs av politikerna vara viktig eller helt avgörande 
för att få med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i planeringsarbetet. De 
intervjuade tjänstemännen upplever dock inte den formella organisationsstrukturen som lika 
avgörande för arbetet och de var även mer öppna för andra sätt att organisera kommunen. Det 
framfördes dock en skepsis mot att en annan organisationsstruktur skulle fungera i den egna 
kommunen med argument om att den egna kommunen var för stor, vilket är intressant i och 
med att de båda studerade kommunerna är av ungefär samma storlek. De intervjuade 
tjänstemännen upplevde inte heller att den formella strukturen påverkade arbetet i så stor 
utsträckning i och med att en stor del av kontakterna mellan olika kontor sker direkt mellan 
tjänstemännen. Det tyder på att den informella organisationsstrukturen kan vara lika viktig 
eller viktigare än den formella organisationsstrukturen. En intressant slutsats är att politikerna, 
vilka är de som bestämmer den formella organisationsstrukturen i kommunen, upplever att 
organisationsstrukturen har större betydelse för arbetet än tjänstemännen som inte har samma 
möjlighet att påverka den formella organisationsstrukturen. Tjänstemännen har dock 
möjlighet att påverka den informella organisationsstrukturen vilken de upplever som 
betydelsefull för arbetet. Hur organisationens struktur faktiskt påverkar arbetet verkar stämma 
överens med Storbjörks forskningsrapport. Dock behöver det genomföras djupare studier där 
bl.a. planeringsprocessen och planeringsdokument studeras mer ingående, för att kunna dra 
säkrare slutsatser kring organisationsstrukturens faktiska påverkan på arbetet. Det som ändå 
iakttagits i denna studie är att Kommun X val att ha en förvaltningsnivå i sin kommun, där 
miljö och planering ingår, verkar ha medfört att miljöfrågor tydligare finns med under hela 
arbetet vid planeringen men miljöfrågorna upplevs sakna tyngd i jämförelse med Kommun Y. 
I Kommun Y där man har valt att tydligare särskilja myndighetsutövningen verkar det som, i 

                                                 
127 Intervju 2, 4 och 6. 



 26

enlighet med Storbjörks studie, att miljön inte lika tydligt finns med i hela planeringsarbetet 
men upplevs å andra sidan ha en större tyngd i arbetet. 
 
Samtliga respondenter upplevde en mer eller mindre tydlig målkonflikt mellan externhandeln 
och arbetet med att säkerställa en god luftkvalitet. Politikerna försvarade externhandeln 
genom att hävda att den var nödvändig eftersom den genererade tillväxt och arbetstillfällen. 
Det är dock tämligen uppenbart att man tillåtit externhandeln att växa för fort och 
okontrollerat i de båda studerade kommunerna, i och med att Kommun Y har uppmätt höga 
PM10-halter i sitt externhandelsområde och i Kommun X förväntas den övre 
utvärderingströskeln överskridas år 2010 enligt scenarioberäkningar av luftkvaliteten i 
externhandelsområdet. Enligt en av de intervjuade politikerna krävs det en externhandel som 
genererar tillväxt för att få de ekonomiska resurser som krävs för att kunna bedriva 
miljöarbete i en kommun. Att handeln prioriteras före miljön av politikerna i kommunerna får 
även medhåll av flera av de intervjuade tjänstemännen i studien som upplevde att politikerna 
fokuserar för mycket på tillväxt. Att tillåta externhandeln att växa och därmed skapa problem 
med bl.a. dålig luftkvalitet för att generera resurser till att bedriva miljöarbete i kommunen 
framstår som ett kontraproduktivt arbetssätt att bedriva miljöarbete. Men det är ändå 
intressant att utökad externhandel försvaras politiskt med miljöargument. Utöver att generera 
resurser som kan användas till miljöarbete så framställs det som viktigt att utöka 
externhandeln i den egna kommunen för att motverka att kommuninvånarna reser till andra 
kommuner för att handla. Motiveringen till att man vill förhindra att kommuninvånarna reser 
till andra kommuner uppges inte vara risken för uteblivna intäkter i den egna kommunen, utan 
motiveringen är istället att det är viktigt ur miljösynpunkt att förhindra onödigt resande och 
ökade utsläpp. Huruvida man politiskt vill utöka externhandeln ur ett miljöperspektiv eller ej 
går inte att dra några slutsatser om. Det går däremot att se att miljö används politiskt på olika 
sätt för att legitimera en utökning av verksamheter som bidrar till försämrad miljö i form av 
sämre luftkvalitet. Att miljöhänsyn används istället för ekonomiska argument för en utökad 
externhandel kan ses som att miljöbegreppet har fått större och bättre status. 
 
Kunskapen kring miljökvalitetsnormerna för utomhusluft upplevdes som god hos de flesta 
intervjuade politiker och tjänstemän. Dock noterades en viss osäkerhet hos några respondenter 
kring var och hur miljökvalitetsnormerna gäller.128 Ett exempel på det är att en tjänsteman 
uppgav att en möjlig anledning till att man inte mäter utan istället enbart beräknar 
luftkvaliteten i externhandelsområdet, är att folk inte bor i området och att man därmed inte 
tyckte att eventuella höga halter i ett sådant område är lika farligt.129 Lagstiftningen kring 
miljökvalitetsnormerna kräver dock att luftkvaliteten utreds i alla områden där människor 
naturligt vistas utomhus, vilket även inkluderar externhandelsområden. Detta leder till att en 
möjlig förklaring på skillnader i kommuners hänsyn till miljökvalitetsnormerna är skillnader i 
kunskapen om hur och var miljökvalitetsnormerna gäller. Det krävs dock ytterligare studier, 
där fler tjänstemäns och politikers kunskap studeras, för att kunna konstatera att så verkligen 
är fallet.  
 
Ansvarsproblematiken var tydlig under flera intervjuer där det framgick att både politiker och 
tjänstemän på kommunal nivå upplevde att det inte ställdes tillräckligt med krav på 
kommunerna i arbetet med miljökvalitetsnormerna från nationell nivå. Flera intervjuade 
politiker och tjänstemän upplevde även att det finns en skillnad i vilken hänsyn som tas till 
miljökvalitetsnormerna i olika kommuner, vilket skulle kunna vara ett tecken på bristande 
tillsyn och krav från nationell nivå. Om det generellt sett tas olika hänsyn till 
                                                 
128 Intervju 1 och 3. 
129 Intervju 3. 
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miljökvalitetsnormerna i olika kommuner går inte att dra slutsatser om utifrån denna studie. 
Det är dock tydligt att det i de två studerade kommunerna finns en skillnad i hur de som 
arbetar med miljökvalitetsnormerna förhåller sig till miljökvalitetsnormerna, men även i 
arbetet med övervakningen av luftkvaliteten. Under flera intervjuer noterades även en rädsla 
för de konsekvenser som ett överskridande av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft medför 
i form av kostsamma åtgärder samt uteblivna intäkter. Det efterlystes här mer ekonomiskt 
stöd från nationell nivå till åtgärder i de kommuner som uppmäter höga luftföroreningshalter. 
Rädslan hos kommunerna för resultaten av luftkvalitetsmätningarna skulle kunna vara en 
möjlig förklaring på skillnaden i bl.a. antal mätstationer i de båda studerade kommunerna. Ett 
sådant antagande stärks även av uttalandet, ifrån ordföranden i Planeringsnämnden i Kommun 
X, om varför man inte mäter i externhandelsområdet i Kommun X.  
 
Det är inte möjligt att dra generella slutsatser om arbetet och förhållningen till 
miljökvalitetsnormerna i dessa kommuner är representativt för fler kommuner, dock är det 
inget som tyder på att de kommunerna som studerats i denna studie skulle utmärka sig ifrån 
andra svenska kommuner, vilket gör att det därmed är ett rimligt antagande att det förhåller 
sig på samma sätt i andra kommuner. 

7.1  Slutsatser 
- Arbete och förhållningssätt till miljökvalitetsnormerna skiljer sig åt hos de intervjuade 

politikerna och tjänstemännen i de studerade kommunerna. 
 

- Organisationsstrukturen upplevs av de intervjuade politikerna och tjänstemännen 
påverka arbetet med miljökvalitetsnormerna. 
 

- Det upplevs finnas en målkonflikt mellan externhandel och uppfyllandet av god 
luftkvalitet. 
 

- Det finns en rädsla i kommunerna för resultaten av luftmätningarna i och med att de 
kan medföra stora kostnader för kommunen vid de fall miljökvalitetsnormerna 
överskridits. 
 

- Större ansvarstagande från nationell nivå efterfrågas. Såväl ekonomiska resurser till 
åtgärder vid överskridande av miljökvalitetsnormerna. 

7.2  Uppslag till nya studier 
Som en fortsättning på den här studien skulle det bl.a. vara intressant att studera hur olika 
kommuner hanterar miljökvalitetsnormerna i olika dokument i planeringsprocessen. D.v.s. hur 
planeringschecklistor m.m. behandlar miljökvalitetsnormerna samt hur 
miljökvalitetsnormerna berörs i detaljplaner m.m. 
 
En viktig aktör på kommunal nivå i arbetet med miljökvalitetsnormerna som inte intervjuades 
är väghållaren. Väghållarens roll är viktig i och med att de har ett stort ansvar i uppfyllandet 
och arbetet med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, vilket skulle göra en studie av deras 
arbete intressant. Särskilt i och med att det framhölls av båda kommunerna i den här studien 
att det var svårt att få med de kontoren som arbetar med väghållningsfrågorna i arbetet med 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Ytterligare ett område för nya studier är länsstyrelsens roll att övervaka kommunens arbete 
med miljökvalitetsnormerna. Till den här studien var det tänkt att även intervjua en 
tjänsteman från en länsstyrelse, men den tjänstemannen fick förhinder vilket medförde att 
länsstyrelsens perspektiv uteblev. Så en framtida studie på det här området skulle kunna 
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handla om länsstyrelsen roll som övervakare och granskare av kommunernas arbete med 
miljökvalitetsnormerna. Målet med en sådan studie skulle bl.a. kunna vara att se om 
länsstyrelsen ställer samma krav på olika kommuner. 
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Bilaga 1. Intervjuguide – Politiker kommun (Planering) 
Inledning: 
Intervjun börjar med att syftet med uppsatsen förklarades, samt hur intervjun är tänkt att 
hjälpa till att möjliggöra syftet med uppsatsen. Därefter informerades om hur intervjun 
kommer att användas. Fråga ställs om respondenten har invändningar mot att kunna 
identifieras i uppsatsen. Slutligen tillfrågades respondenten om det gick bra att diktafon 
användes under intervjun. 
 
Inledande frågor om respondentens yrke och bakgrund.  

- Vad är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
 
- Vad har du för bakgrund 

o Vad har du arbetat med tidigare, utbildning etc. 
 
Frågor om arbetet med miljökvalitetsnormerna och kommunens roll 

- Vilken roll har politikerna i kommunen i arbetet med miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft?  

o Vad finns det för ambitioner och mål? 
o Kommer miljötänkandet från tjänstemännen eller politikerna? 
o Känner du dig nöjd med arbetet eller finns det några problem?  

 
- Hur mycket går det att bygga ut externhandeln i kommunen? 

o Vad tycker du om att man mäter/inte mäter luftkvalitet i externhandelsområdet?  
o Upplever du att det finns några målkonflikter i arbetet med miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft och utökad externhandel? 
 

- Vilken vikt tycker du att politikerna lägger vid underlaget från tjänstemännen vid 
beslutandet av detaljplaner? 

 
- Upplever du att det sätt som kommunen är organiserad på underlättar eller försvårar 

hänsyn till miljökvalitetsnormerna i planarbetet? 
 

- Hur ser du att din kommuns hänsyn till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i 
planarbetet skiljer sig från andra kommuners?  
 

- Hur fungerar samarbetet mellan länsstyrelsen och kommunerna i arbetet med 
miljökvalitetsmålen för utomhusluft? 

o Har kommunerna för stort ansvar i arbetet med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft? 
 
Resurser och framtiden: 

- Hur skulle arbetet med miljökvalitetsnormerna i kommuners planarbete kunna 
förbättras?  
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Bilaga 2. Intervjuguide – Tjänstemän kommun (Planering) 
 
Inledning: 
Intervjun börjar med att syftet med uppsatsen förklarades, samt hur intervjun är tänkt att 
hjälpa till att möjliggöra syftet med uppsatsen. Därefter informerades om hur intervjun 
kommer att användas. Fråga ställs om respondenten har invändningar mot att kunna 
identifieras i uppsatsen. Slutligen tillfrågades respondenten om det gick bra att diktafon 
användes under intervjun. 
 
Inledande frågor om respondentens yrke och bakgrund:  

- Vad är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
 

- Vad har du för bakgrund? 
o Vad har du arbetat med tidigare, utbildning etc. 

 
Frågor om arbetet med miljökvalitetsnormerna i kommunens planarbete: 

- Hur arbetar ni med miljökvalitetsnormerna i planarbetet? 
o När ställs det krav på att utreda luftsituationen i planeringsarbetet? 
o Görs det mätningar eller beräkningar av miljökvaliteten i externhandelsområdet? 
o Vilken vikt upplever du läggs i utlåtanden från miljö i planeringen? 
o Vilken vikt upplever du att politikerna lägger i ert underlag till detaljplanerna? 

 
- Upplever du att det finns några målkonflikter i arbetet med miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft i planarbetet av externhandelsområdena? 
 

- Hur upplever du att samarbetet kring miljökvalitetsnormerna fungerar i kommunen?  
o Tror du att lika stor hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i andra kommuners 

planarbete? 
o Känner du dig nöjd med arbetet eller finns det några problem? 
o Hur fungerar samarbetet med länsstyrelsen? 
o Har kommunerna för stort ansvar i arbetet med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft? 

 
Resurser och framtiden: 

- Hur skulle arbetet med miljökvalitetsnormerna i kommuners planarbete kunna 
förbättras?  
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Bilaga 3. Intervjuguide – Tjänstemän kommun (Miljö) 
 
Inledning: 
Intervjun börjar med att syftet med uppsatsen förklarades, samt hur intervjun är tänkt att 
hjälpa till att möjliggöra syftet med uppsatsen. Därefter informerades om hur intervjun 
kommer att användas. Fråga ställs om respondenten har invändningar mot att kunna 
identifieras i uppsatsen. Slutligen tillfrågades respondenten om det gick bra att diktafon 
användes under intervjun. 
 
Inledande frågor om respondentens yrke och bakgrund:  

- Vad är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
 

- Vad har du för bakgrund? 
o Vad har du arbetat med tidigare, utbildning etc. 

 
Frågor om arbetet med miljökvalitetsnormerna och kommunens roll: 

- Vilken roll har kommunen i arbetet med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft?  
o Hur arbetar man med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i kommunen på miljökontoret? 
o Görs det mätningar eller beräkningar av miljökvaliteten i externhandelsområdet? 
o Hur ser du på tillförlitligheten på mätningar jämfört med beräkningar? 
o Känner du dig nöjd med arbetet eller finns det några problem?  

 
- Upplever du att kommunens organisering underlättar för att få in 

miljökvalitetsnormerna i planarbetet? 
o Upplever du att miljökontoret får gehör för sina synpunkter i planärenden? 

 
- Tror du att lika stor hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i andra 

kommuners? 
o Har kommunerna för stort ansvar i arbetet med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft? 

 
Resurser och framtiden: 

- Hur skulle arbetet med miljökvalitetsnormerna i kommuners kunna förbättras?  
o Upplever du att kommunen får de resurser som krävs för att kunna arbeta med 

miljökvalitetsnormerna i den utsträckningen som man vill? 
 

 


