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1 Inledning 
Den industriella revolutionen har medfört att en mängd nya möjligheter skapats för oss 
människor, och vår välfärd har, åtminstone i västvärlden, ökat markant. Industrialismen har 
dock fört med sig ett ökat utnyttjande av naturen, främst genom det gångna seklets snabba 
ekonomiska tillväxt, ökade industriella produktion och transporter. De stora miljöproblem 
som uppkommit i samband med industrialismen, såsom exempelvis övergödning, försurning 
och spridning av miljögifter, började på allvar att uppmärksammas under 1960-talet. Sedan 
dess har miljöfrågorna förekommit i samhällsdebatten och därigenom uppmärksammats mer 
och mer i politiska sammanhang. Miljöfrågorna har dock under årens lopp ändrat karaktär, 
bland annat genom att fokus har flyttats från punktutsläpp till mer diffusa utsläppskällor.1 
 
År 1972 hölls FN:s första miljökonferens i Stockholm, och denna konferens omnämns ofta 
som en startpunkt för det internationella miljösamarbetet. I slutet av 1980-talet kom den så 
kallade Brundtlandkommisionens rapport Our Common Future, i vilken frågor om hållbar 
utveckling på allvar väcktes. Tanken om att vi måste nå ett långsiktigt hållbart samhälle har 
växt sig starkare med åren, bland annat genom FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992, då till 
exempel Agenda 21 kom till.2 I detta dokument slogs det bland annat fast att miljöhänsyn 
borde integreras på olika samhällsnivåer.3 Även på nationell nivå har begreppet hållbar 
utveckling fått allt större utrymme i politiska sammanhang, och således även i lagstiftningen. 
Det allmänna och övergripande målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö.  Begreppet hållbar utveckling innefattar tre olika delar, vilka är ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet. Riksdagen lade år 1999 fram 15 så kallade miljökvalitetsmål som är 
avsedda att definiera vad en ekologiskt hållbar utveckling innebär. Dessa mål beskriver det 
tillstånd i miljön som bedöms vara långsiktigt ekologiskt hållbart.4  
 
Viktiga delar i den svenska miljöpolitiken är förutom de nationella miljökvalitetsmålen 
sektorsansvaret. Riksdagen tog år 1988 beslutet att alla samhällssektorer skulle ha ett 
miljöansvar inom sitt verksamhetsområde. Detta ansvar förstärktes år 1998 för vissa sektorer, 
då regeringen gav 24 myndigheter ett särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling.5 
De utvalda myndigheterna ska integrera miljöhänsyn och resurshushållning i sin verksamhet 
samt verka för att arbetet mot ekologisk hållbar utveckling förs framåt inom hela 
myndighetens sektor. Det instrument som sektorsansvaret utgör är dock förhållandevis nytt. 
De olika myndigheterna får förhållandevis fria händer att organisera dessa ansvarsområden, 
och denna frihet kan föra med sig osäkerheter. Bland annat har de utvalda myndigheterna 
organiserat sitt arbete med det särskilda sektorsansvaret på olika sätt.6 Dessutom har de 
nationella miljökvalitetsmålen tillkommit i efterhand, vilket ytterliggare kan förvilla, i och 
med att det blir fler mål och ansvarsområden att förhålla sig till. Tanken med sektorsansvaret 
är att miljöproblemen ska angripas vid källan, i den verksamhet där de uppkommer.7  
 

                                                           
1 Ammenberg, J (2004), s. 19-35 
2 Ibid. s. 27-33 
3 Naturvårdsverket (2004), s. 15 
4 Naturvårdsverket (2000), s. 11-13 
5 Naturvårdsverket (2004), s. 3 
6 Ibid. s. 5-9 
7 Ibid. s. 15-20 
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En sektor som står för en stor miljöpåverkan är flygsektorn, och på grund av detta har 
Luftfartsverket (LFV) tilldelats ett sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling.8 Ansvaret 
är tänkt att tolkas på det sätt som myndigheterna finner lämpligt för att på ett tillfredsställande 
sätt påverka utvecklingen mot ekologisk hållbarhet. En del utvalda myndigheter tolkar 
huvuduppgiften med sektorsansvaret som att precisera de nationella miljökvalitetsmålen, 
medan andra ser som sin uppgift att skapa nätverk och samarbete kring dessa frågor inom 
sektorn. Med tanke på dessa olika tolkningar av sektorsansvaret, finns risken att frågor ramlar 
”mellan stolarna”.9 Naturvårdsverket konstaterar i en utredning att det är viktigt att hitta 
fungerande och effektiva arbetssätt för hur sektorsansvaret ska hanteras, för att undvika 
målkonflikter, något som Naturvårdsverket uppmärksammar som ett vanligt förekommande 
problem.10 Myndigheten fastslår även att det är viktigt att se över hur sektorsansvaret förhåller 
sig till myndigheternas arbete med miljökvalitetsmålen.11 För sektorsansvaret ska fungera på 
ett sätt som effektivt styr mot en hållbar utveckling anser jag att det är viktigt att analysera 
hur det fungerar idag och hur myndigheterna ser på denna nya uppgift. Utifrån detta vill jag 
identifiera problemområden och svårigheter vid genomförandet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utreda vad det finns för svårigheter och möjligheter när det särskilda 
sektorsansvaret för ekologisk hållbar utveckling ska omsättas i praktiken. För att undersöka 
denna fråga utför jag en fallstudie som berör flygsektorn, och eftersom Luftfartsverket är den 
myndighet som tilldelats särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling inom 
flygsektorn utreder jag hur detta sektorsansvar yttrar sig på LFV. Studien belyser hur 
sektorsansvaret uppfattas av LFV, samt hur myndigheten tycker att sektorsansvaret fungerar i 
praktiken, som instrument för att nå en hållbar utveckling. I och med att sektorsansvaret är 
kopplat till andra uppgifter berör jag även kopplingen till exempelvis miljömålsarbetet. 
 
För att strukturera upp syftet samt göra det tydligare har ett antal frågeställningar urskiljts, 
som kommer att genomsyra uppsatsen: 
 
• Vad innebär LFVs sektorsansvar och hur uppfattas det av olika aktörer på LFV och 

Naturvårdsverket? 
• Vad har sektorsansvaret fört med sig?  

–  Har miljöarbetet förändrats och i så fall på vilket sätt? 
–  Hur uppfattar dessa aktörer att sektorsansvaret fungerar som instrument för att 

nå en hållbar utveckling och en förbättring av miljöarbetet inom flygsektorn? 
–  Hur ser arbetet med miljökvalitetsmålen och övriga mål som LFV har inom 

miljöområdet ut jämfört med arbetet med sektorsansvaret?  
–  Vilken roll spelar målkonflikter när sektorsansvaret, miljökvalitetsmålen och 

övriga mål ska vägas samman? 
• Är sektorsansvaret ett viktigt instrument för den svenska miljöpolitiken på 

myndighetsnivå? 
–  Finns behov att förändra eller ta bort sektorsansvaret? 

 

                                                           
8 Naturvårdsverket (2004), s. 6 
9 Naturvårdsverket (2000) s. 5-6, 26-29  
10 Naturvårdsverket (2004), s. 15 
11 Ibid. s. 3 
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2 Metod 
Fallstudien berör hur sektorsansvaret har kommit till uttryck och uppfattas inom flygsektorn, 
mer specifikt på LFV, som ansvarar för den civila luftfarten. Kvalitativa intervjuer har 
kompletterats med litteraturstudier av interna dokument från LFV som berör arbetet med det 
särskilda sektorsansvaret. Ett alternativt utformningssätt av studien skulle kunna vara att 
genomföra en enkätundersökning. Fördelen med detta är att undersökningen då kan omfatta 
flera personers uppfattningar. Nackdelen, som jag ser det, är att det inte i samma utsträckning 
är möjligt att få den detaljgrad som jag vill ha med min undersökning, och det skulle i så fall 
antagligen bli svårare att få en fördjupad förståelse av problemet.  

2.1 Fallstudier 
Fallstudien är en undersökningsform som kan förbättra läsarens förståelse av ett problem eller 
en företeelse.12 Jag har, med hjälp av Ulla Ivarsson, miljökoordinator vid LFV Support, och 
Lars Ehnbom miljökoordinator vid Luftfart och Samhälle, LFV, identifierat ett 
problemområde som skulle behöva utredas och klargöras. Fallet rör hur LFV arbetar och ser 
på det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling som de blivit tilldelade.  
 
Fallstudier är en övergripande metodik och ingen metod för datainsamling, vilket innebär att 
fallstudier genomförs genom en eller flera andra metoder, antingen kvantitativa eller 
kvalitativa. Valet av metod vid utförandet av en fallstudie är mycket fritt. De metoder jag 
använder mig av för att uppnå syftet med studien är kvalitativa intervjuer och 
litteraturstudier.13 Det finns tre olika typer av fallstudier; deskriptiva, tolkande och 
värderande. De flesta fallstudier är dock en kombination av de tre typerna.14 Min fallstudie är 
i huvudsak en tolkande studie. Merriam skriver att tolkande fallstudier även rymmer 
beskrivningar, men att dessa syftar till att ge förutsättningar till tolkningar.15 En fallstudie kan 
beröra antingen ett specifikt fall, och kallas då för en single-case studie, eller flera fall, vilket 
benämns multiple-case studie.16 Vid en multiple-case studie finns en större möjlighet att göra 
jämförelser mellan fallen fullt ut, men å andra sidan tar de oftast längre tid att genomföra.17 
En svaghet med fallstudier är att de ofta förväntas beskriva fallet ”till fullo”.18 Denna 
fallstudie är därför klart avgränsad i tid och rum. En single-case studie, vilket denna studie är, 
kan både beröra ett extremt och unikt fall, eller ett representativt fall.19 Mitt fall är visserligen 
unikt, på grund av att alla myndigheter har en speciell organisation, men det innebär inte 
nödvändigtvis att det är extremt. Trots att det är en enskild fallstudie kan generella slutsatser 
ibland dras om författaren relaterar sitt resultat till tidigare studier, eller jämför med liknande 
fall.20 De slutsatser och observationer jag gör fokuseras främst på mitt specifika fall, men jag 
inriktar mig även på Naturvårdsverkets mer övergripande syn, samt drar paralleller till hur 
arbetet med sektorsansvaret har fungerat på Sjöfartsverket. 

                                                           
12 Merriam, S B (1994), s 20-30 
13 Ibid. s. 20-30 
14 Ibid. s. 40-42 och 48-49 
15 Ibid. s. 41 
16 Yin, R K (2003), s. 39 
17 Ibid. s. 46-47 
18 Merriam, S B (1994), s. 45-49 
19 Yin, R K (2003), s.40-41 
20 Merriam, S B (1994), s. 45-49 
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2.2 Kvalitativa intervjuer 
För att få en fördjupad förståelse för hur sektorsansvaret och miljökvalitetsmålen kommer till 
uttryck och uppfattas har jag genomfört kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med 
dessa frågor, varav två personer på LFV, en på Sjöfartsverket, med ett förflutet på LFV, och 
en på Naturvårdsverket. Anledningen till att jag intervjuade en person på Naturvårdsverket är 
för att ge bredd och ytterligare perspektiv till fallstudien. Detta på grund av att 
Naturvårdsverket har en samordnande och stödjande roll i arbetet med det särskilda 
sektorsansvaret för ekologisk hållbar utveckling hos de utvalda myndigheterna. Att 
genomföra en kvalitativ intervju innebär ofta att man vill ha svar på frågeställningar som 
gäller att förstå eller att hitta mönster.21 För att underlätta för intervjupersonerna valde jag att 
intervjua dem på deras arbetsplatser. Intervjuerna pågick i ungefär en timme. Intervjuerna är 
utförda efter en i förhand skriven frågemall. Intervjupersonerna på LFV har fått samma 
frågor. De övriga intervjuerna har delvis kompletterats med ytterligare frågor, för att täcka 
deras olika perspektiv och erfarenheter.22 Intervjuerna var halvstrukturerade i den meningen 
att de hade öppna svarsalternativ, men fast ställda frågor som endast berörde det givna ämnet. 
Frågorna sammanställdes för att i så liten grad som möjligt vara ledande. Intervjufrågorna 
bygger på mitt syfte och mina frågeställningar. Frågemallen följdes i så hög grad som möjligt, 
men vid behov ställdes följdfrågor eller förtydligande frågor. I vissa fall ändrades även 
frågeföljden i intervjun, på grund av att intervjupersonen kom in på frågor som senare skulle 
ställas. Min roll under intervjuerna var ganska tillbakadragen, för att låta intervjupersonerna 
tala fritt och för att styra dem så lite som möjligt.23 
 
I alla intervjuer förutom en utfördes en ljudupptagning. Anledningen till att en intervju inte 
ljudupptogs var att intervjupersonen inte ville bli inspelad. Detta medför att materialet från 
denna intervju behandlas på ett annorlunda sätt, bland annat genom att citat inte kan användas 
från intervjun. Jag förde dock anteckningar under intervjun, och för att öka validiteten 
skickades sammanställningen av anteckningarna till intervjupersonen, så att denne kunde 
granska och eventuellt komma med tillägg. Intervjupersonen kom med vissa förtydliganden, 
dock inga större förändringar. Transkriptionernas detaljnivå bör generellt bestämmas utefter 
syftet med analysen.24 De intervjuer som ljudupptogs transkriberades i princip ordagrant, det 
enda som uteslöts var utfyllnadsord, pauser och vissa ofärdiga meningar som inte hade någon 
innehållslig betydelse. I vissa fall ändrade jag även ordföljden för att göra en mening 
grammatiskt korrekt. Jag anser att dessa mindre förändringar inte påverkar budskapet eller 
andemeningen, vilket är det viktiga för min studie. Transkriptionerna skickades sedan till 
intervjupersonerna, så att de kunde läsa igenom och rätta till eventuella felaktigheter, 
förtydliga eller lägga till. Detta gör ytterligare att resultatet är trovärdigt. En intervjuperson 
rättade till två mindre felaktigheter, de övriga godkände resultatet utan förändringar. Alla 
intervjupersonerna har fått möjlighet att läsa igenom rapporten innan tryckning, för att 
säkerställa att ingenting skrivs om dem som de inte vill gå med på. En del kom med 
kommentarer, vilket har medfört att vissa citat och referat har förändrats, för att på ett bättre 
sätt spegla intervjupersonens åsikter. 
 
Personerna som har valts har stor kunskap om hur sektorsansvaret kommer till uttryck eller 
hur det är tänkt att se ut inom respektive myndighet. De har även ansvar för och kan påverka 
hur sektorsansvaret yttrar sig. Anledningen till att jag har valt personer på Luftfart och 
                                                           
21 Trost, J (1993), s. 7-14 
22 Frågemallarna återfinns i bilaga 1-3. 
23 Trost, J (1993), s. 15-18 
24 Linell, P (1994), s. 2 
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Samhälle, är att det är denna avdelning som har hand om dessa frågor på LFV. Jag har 
intervjuat Lars Ehnbom25, som arbetar som miljökoordinator på avdelningen Luftfart och 
Samhälle vid enheten Miljö och fysisk planering, samt Karin Sjölin26, miljöchef som fungerar 
som språkrör för Luftfartsverket i sektorns miljöfrågor, Luftfart och Samhälle, Samordning 
och stöd. Jag har även intervjuat Reidar Grundström27, miljöhandläggare som har arbetat med 
dessa frågor på LFV, men som nu arbetar på Sjöfartsverket på avdelningen Sjöfart och 
Samhälle med liknande frågor. På Naturvårdsverket har jag valt att intervjua Elisabeth 
Lidbaum28, som är handläggare och utredare på avdelningen för strategisk miljöplanering, vid 
enheten för hållbar samhällsutveckling och i sitt arbete ansvarar för frågor som rör 
sektorsansvar. Personerna har valts genom att jag har frågat mina kontaktpersoner Ulla 
Ivarsson och Lars Ehnbom på LFV vilka som har mest kunskap om sektorsansvaret. Ett annat 
val av personer skulle medföra att resultatet hade sett annorlunda ut, men det är svårt att säga 
hur mycket det skulle skilja sig. I analys- och resultatkapitlet och i slutreflektionerna 
använder jag mig av fingerade efternamn när jag refererar till intervjupersonerna. Detta med 
anledning av att en del av intervjupersonerna har uttryckt att de inte vill att det ska framgår 
vem som tycker vad, i och med att de har lite olika uppfattningar. 

2.3 Litteraturstudier 
Min analys bygger dels på resultaten av mina intervjuer och dels på interna dokument. Dessa 
interna dokument har jag tilldelats av mina kontaktpersoner på LFV, på grund av att 
dokumenten berör hur LFV ser på arbetet med sektorsansvaret. Detta material utgör min 
empiri. För att ge ytterligare perspektiv på frågan använder jag mig av rapporter från 
Naturvårdsverket som berör sektorsansvar. Dessa rapporter ger framför allt att en större 
inblick i hur sektorsansvaret har fungerat och upplevts generellt på de utvalda myndigheterna. 
Naturvårdsverkets rapport Myndigheternas miljöansvar. Vidareutveckling av det särskilda 
sektorsansvaret redovisar verkets uppdrag att stödja myndigheternas arbete med det särskilda 
sektoransvaret för ekologiskt hållbar utveckling, samt uppdraget att sammanställa, analysera 
och ge förslag till vidareutveckling och eventuella behov av att förtydliga sektorsansvaret.29  

2.4 Analys av material 
Egentligen påbörjas analysen redan vid den första intervjun, då tankarna börjar cirkulera, 
medvetet eller undermedvetet.30 Även om syftet med studien är uttalat från början, formas 
slutresultatet av hur datamaterialet ser ut samt av vad som framkommer i analysen.31 
Exempelvis har analyserandet av datamaterialet gjort att mitt syfte har gått ifrån att studera 
endast sektorsansvarets kopplingar till miljökvalitetsmålen till att studera integrering med och 
målkonflikter mellan såväl miljökvalitetsmål som transportpolitiska mål. Att analysera data 
innebär tolkning samtidigt som inte helheten går förlorad.32 Analysen bör även anpassas till 
det aktuella datamaterialet.33 Det är en skillnad mellan det datamaterial som intervjuerna 
utgör och de interna dokumenten, vilket innebär att transkriptionerna inte behandlades riktigt 
på samma sätt som data ur interna dokument. Skrivna texter ser jag som mer definitiva, 
                                                           
25 Ehnbom, L (2004) 
26 Sjölin, K (2004) 
27 Grundström, R (2004) 
28 Lidbaum, E (2004) 
29 Naturvårdsverket (2004) 
30 Merriam, S B (1994), s. 133-135 
31 Ibid. s. 136-139 
32 Hellspong, L & Ledin, P (1997), s. 47 
33 Ibid. s. 48 
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eftersom det som skrivs oftast formuleras noga. Vid analys av datamaterial från intervjuerna 
tar jag även hänsyn till vad jag utläste vara intervjupersonens åsikt genom hela intervjun, 
vilket innebär att helheten av intervjun är viktigare än enstaka ordval. Merriam skriver att en 
analys av ett fall ofta innebär att urskilja kategorier eller teman, som visar på 
regelbundenheter.34 Jag har analyserat mitt material genom att läsa igenom transkriptionerna 
för att söka efter kategorier, samt likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. De 
kategorier jag identifierat är i stort sett samma rubriker som jag hade i mina frågemallar, men 
vissa kategorier har tillkommit eftersom många intervjupersoner tog upp dessa frågor under 
intervjuerna. Dessa kategorier utgör rubrikerna i analyskapitlet. Efter detta gjorde jag en 
första råanalys, då jag plockade ut en mängd citat och tog upp likheter och skillnader under 
respektive kategori. Vid behov lyfte jag även in citat från interna dokument, som ytterligare 
belyste en ståndpunkt, eller motsade vad någon person sagt. Vid själva analysprocessen är det 
viktigt att sålla och sammanfatta sin analys, samt att vara kreativ.35 Denna råanalys kortades 
således ned för att bli överblickbar, och texten gjordes mer läsvänlig. Många citat säger 
nämligen i princip samma sak, vilket gör att de citat som på bästa sätt belyste det mönster jag 
såg valdes. Lantz skriver att en kvalitativ analys syftar till att både beskriva och reflektera 
kring studiens syfte.36 I analysen reflekterar jag fortlöpande över de resultat som presenteras.  
 
3 Bakgrund 
I denna del berörs LFVs organisation och bakgrunden till hur sektorsansvaret tilldelades 
myndigheten. Jag tar även kort upp hur arbetet med sektorsansvaret organiserats i förhållande 
till de nationella miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen, samt hur myndigheten 
kommer att förändras i framtiden. Även Naturvårdsverkets roll i och med det särskilda 
sektorsansvaret berörs. Intervjupersonerna i denna studie skiljer på vad flera av dem kallar 
allmänt sektorsansvar och särskilt sektorsansvar. När jag i denna studie använder mig av 
begreppet sektorsansvar syftar jag på det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar 
utveckling. 

3.1 Luftfartsverkets organisation 
LFV är ett affärsdrivande statligt verk som driver 19 flygplatser samt ansvarar för 
flygledningen, tillsyn av säkerheten och kontrollen av den civila luftfarten i Sverige.  
 
LFV har sju huvuduppgifter: 

• Främja utvecklingen av den civila luftfarten 
• Ansvara för drift och utveckling av statens flygplatser för civil luftfart 
• Utöva tillsyn för flygsäkerheten för den civila luftfarten 
• Svara för skyddet av miljön mot föroreningar från civil luftfart 
• Ansvara för flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart 
• Ombesörja beredskapsplanering för civila flygtransporter samt 
• Verka för att hänsyn tas till funktionshindrades behov inom den civila luftfarten.37 

 
För att genomföra dessa uppgifter har LFV tre roller. Säkerhetsrollen innebär ansvar för norm 
och tillsyn av säkerhet och kontroll av den civila luftfarten. För denna roll ansvarar 

                                                           
34 Merriam, S B (1994), s. 145 
35 Hellspong, L & Ledin, P (1997), s. 48 
36 Lantz, A (1993), s. 70-72 
37 Luftfartsverket (2003c), s. 13 
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Luftfartsinspektionen. Produktionsrollen innebär drift och utveckling av de statliga 
flygplatserna. Sektorsrollen tas om hand av enheten Luftfart och Samhälle. Denna avdelning 
har bland annat som uppgift att tillgodose människors och näringslivets behov av resor och 
transporter, samt skapa förutsättningar för ett effektivt och säkert flyg. Sektorsansvaret tas 
omhand av denna enhet. Sektorsrollen har större omfattning än produktionsrollen, eftersom 
den rör all flygverksamhet, medan flygplatserna, och därmed produktionssidan, enbart 
ansvarar för den flygtrafik som starter och landningar utgör.38 
 
Regeringen har föreslagit en delning av LFV, där en del kommer att utgöra myndighetsdelen, 
vilket kommer att utgöras av Luftfart och Samhälle och Luftfartsinspektionen, och den andra 
delen kommer att vara produktionsdelen. Regeringen anser att LFVs nuvarande 
organisationsstruktur är olämplig, eftersom myndighets- och produktionsverksamheterna har 
olika uppgifter och förutsättningar. Idag är LFV inte friställd sin egen roll som 
marknadsaktör, vilket kan skapa dels målkonflikter och dels problem med trovärdigheten och 
att utomstående blandar samman rollerna. Delningen kommer att genomföras tidigast i januari 
2005.39  

3.2 Luftfartsverkets arbete med ekologisk hållbarhet 
I sektorsredovisningen för år 2002 har de två miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan 
och Skyddande ozonskikt utpekats som de mål som flyget påverkar direkt eller indirekt. 
Därutöver är flygbuller en viktig faktor för målet En god bebyggd miljö vid vissa flygplatser. 
Flygsektorn påverkar annars i princip alla miljökvalitetsmål direkt eller indirekt.40 LFV bryter 
sedan ner de olika målen i övergripande miljömål för LFV, och de ändras varje år.41 De 
transportpolitiska målen gäller hela transportsektorn, och är skapade för att säkerställa ett 
transportsystem som är effektivt och långsiktigt hållbart. Det transportpolitiska mål som är av 
intresse vid tillämpandet av det särskilda sektorsansvaret är målet En god miljö.42 De 
nationella miljökvalitetsmålen är en typ av externa mål som vägleder myndigheten. Verket 
har dock tolkat det som att det transportpolitiska målet En god miljö är en nedbrytning av 
miljökvalitetsmålen, och arbetar därför i huvudsak efter detta mål.43 
 
Begrepp som samhällssektor och sektorsansvar används idag i en mängd olika miljöpolitiska 
sammanhang. Naturvårdsverket definierar hur sektorsgränserna ska dras i sin utredning 
Myndigheternas miljöansvar. Vidareutveckling av det särskilda sektorsansvaret, då de 
beskriver att det som bör avses med en sektor i detta fall är myndighetens ordinarie 
verksamhetsområde, vilket beskrivs i myndighetens styrdokument, exempelvis instruktionen 
och regleringsbrevet. Naturvårdsverket påpekar att de aktörer som myndigheten har beröring 
med i sin ordinarie verksamhet även tillhör dess sektor.44 Den definition som LFV använder 
sig av när det gäller hur myndighetens miljöansvar för flygsektorn ser ut, omfattar 
miljöpåverkan som uppkommer vid flygplatserna genom själva flygverksamheten, 
markverksamheterna och i samband med transporter till och från flygplatserna.45 LFV kan 
genom sin sektorsroll till en viss del påverka flygbolag och flygplatser att väga in ekologisk 

                                                           
38 Luftfartsverket (2003c), s. 12-14 
39 Regeringen (2003), Utgiftsområde 22: Kommunikationer, Kapitel 7: Luftfart 
40 Luftfartsverket (2003a), s. 1 
41 Ibid. s. 14 
42 Luftfartsverket (2003c), s. 3-5 
43 Luftfartsverket (2003a), s. 4 
44 Naturvårdsverket (2004), s. 37 
45 Naturvårdsverket (1997a), s. 19-24 
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hållbarhet i sin verksamhet. Myndigheten kan dock inte direkt styra deras verksamhet på 
annat sätt än att sätta upp regler för flygandet. Genom att medverka i internationella fora som 
exempelvis ICAO (International Civil Aviation Organisation) och ECAC (European Civil 
Aviation Conference) kan myndigheten påverka de miljömässiga villkoren för flyget mer 
direkt.46  
 
LFV tilldelades ett särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling av regeringen 
1998. Sektorsansvaret utdelades som ett separat uppdrag.47 LFV anser att det särskilda 
sektorsansvaret inte har ändrat definitionen av vad som ingår i flygsektorn utan enbart betonat 
den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Arbetet med det särskilda sektorsansvaret 
ingår därför i allt miljöarbete inom LFV och är organiserat på samma sätt.48 LFV har inte satt 
upp några särskilda mål och handlingsplaner för miljöarbetet inom flygsektorn som inkluderar 
det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling.49 
 
Naturvårdsverket fick i sitt regleringsbrev 2003 i uppdrag att stödja myndigheternas arbete 
med särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling. Myndigheten fick även som 
uppgift att sammanställa och analysera myndigheternas rapporter och ge förslag till hur 
sektorsansvaret kan förändras eller förtydligas.50  
 
4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultat och analys av intervjuerna, samt analys av de interna 
dokument som studerats. Resultaten belyses ur olika synvinklar, och skillnader och likheter 
mellan hur de olika intervjupersonerna uppfattar sektorsansvaret lyfts fram. Resultaten 
relateras även till tidigare studier på angränsande områden. Kapitlet är uppdelat efter de 
frågeområden som identifierats vid analyserandet av materialet. Inledningsvis berörs 
uppfattningar kring sektorsansvaret och roller kring det. Efter det presenteras resultaten kring 
hur sektorsansvaret integreras med arbetet med miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska 
målen. Sektorsansvarets användning i praktiken berörs sedan, och efter detta kommer ett 
stycke som berör målkonflikter som uppstår vid olika tillfällen. Slutligen presenteras 
intervjupersonernas syn på eventuella förändringar i utformandet av sektorsansvaret. Mina 
egna reflektioner belyses i det avslutande kapitlet.  

4.1 Uppfattningar kring syftet med det särskilda sektorsansvaret 
Intervjupersonerna har i huvudsak samma syn på syftet med det särskilda sektorsansvaret, 
nämligen att ansvar för miljöfrågorna förs ut i sektorerna, där arbetet ska bedrivas. 
Andersson, som tidigare arbetat på LFV, men som nu arbetar på Sjöfartsverket, säger att det 
särskilda sektorsansvaret innebär att verket ska väga in ansvar för ekologisk hållbarhet vid 
sidan av de övriga målen, vilka är de transportpolitiska målen och uppgifterna i verkets 
instruktion. Sektorsansvaret riktar sig även utanför själva kärnverksamheten, utöver det 
myndigheten inte riktigt rår över, men som ändå hör till det transportslag myndigheten 
ansvarar för, menar han. Johansson påpekar dock: ”Egentligen ser inte jag det här som ett 
ansvar, utan det här är nu mer ett direktiv.” Uppfattningen av ansvaret är samma när jag 

                                                           
46 Luftfartsverket (2003c), s. 6 
47 Naturvårdsverket (2004), s. 3 och 49 
48 Luftfartsverket (2003a), s. 12-13 
49 Ibid. s. 5-6 
50 Naturvårdsverket (2004), s. 5 
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frågar en annan representant för LFV, Karlsson. Denne betonar dock att syftet med 
sektorsansvaret, som denne ser det, är att uppfylla miljökvalitetsmålen. Sektorsansvaret 
innebär att myndigheternas miljöansvar är tydligare uttalat än tidigare. Karlsson tycker att 
arbetet känns mer motiverat när LFV får större delaktighet och inte bara blir delegerade 
uppgifter. Jag ser en gradskillnad i hur fritt intervjupersonerna upplever sektorsansvaret, samt 
i hur positivt inställda de är till det, då Johansson använder begrepp som ”direktiv”, något 
som jag uppfattar som att denne ser det som mindre fritt och därmed mindre motiverande, 
medan Karlsson upplever att ansvaret gör att miljöarbetet känns mer motiverat. 
Sektorsansvaret var tidigare formulerat som sektorsansvar för miljö. Försvaret var en av de 
myndigheter som var tilldelade ansvaret på den tiden, och i Riksrevisionsverkets studie om 
hur detta sektorsansvar har tagits emot på försvaret, framkom det att försvaret ansåg att 
sektorsprincipen var otydlig och att det rådde osäkerheter om innebörden av ansvaret. I 
studien framgår det även att det var oklart vilka miljömål som gäller för försvarssektorn.51 
Detta problem tycks inte kvarstå idag, åtminstone inte inom LFV. 
  
Nilsson, Naturvårdsverket, tycker att det är viktigt att inte miljömyndigheter ska sitta och mer 
detaljerat styra sektorernas verksamhet ur miljösynpunkt, utan ansvaret ska istället föras ut till 
dem som kan frågorna bäst och som har större möjlighet att påverka direkt. Nilsson säger att 
miljöfrågorna kommer närmare de som ska arbeta med dem genom att de förs ut i sektorerna, 
och hon tror att detta kan skapa mer incitament att jobba med miljöfrågorna när 
myndigheterna själva har ansvar, något som även Karlsson ovan belyste att sektorsansvaret 
faktiskt gör. Nilsson förmedlar en talande bild om hur det kunde se ut tidigare, då det satt 
någon med pekpinnar på avstånd och bestämde, men att det har förändrats under 1990-talet, 
och att frågorna mer och mer förts ut från exempelvis Naturvårdsverket till en mer 
decentraliserad nivå. Hon tycker att detta är en viktig fråga. En annan anledning till att 
decentralisera miljöpolitiken berör Andrea Lenschow i sin studie om nya sätt att reglera 
miljöpolitiken inom EU. Det gamla sättet att utforma miljöpolitiken, det vill säga genom mer 
detaljerad styrning, tycktes kosta mycket pengar samtidigt som de förväntade miljömässiga 
förbättringarna inte erhölls i förväntad grad. Hon menar att det därför inte är förvånande att 
miljöarbetet har decentraliserats52, vilket sektoriseringen av miljöarbetet är ett exempel på. 
Nilsson tycker dock att det kan vara svårt att förmedla till myndigheterna exakt vad det 
särskilda sektorsansvaret innebär. En anledning till det är att det finns olika sorters 
sektorsansvar, det allmänna och det särskilda. I dessa stycken ges en ganska positiv bild 
överlag av sektorsansvaret, och det framgår att det är ganska enkelt att avgöra hur arbetet sak 
gå till, något som står i kontrast med vad intervjupersonerna uttryckte när de besvarade frågor 
som berör de senare styckena om exempelvis målkonflikter och hur sektorsansvaret fungerar i 
praktiken, vilket framkommer i senare kapitel.   

4.1.1 Myndigheternas ansvar 
Representanterna för LFV ser deras ansvar som att påverka och ansvara för flygsektorn. 
Naturvårdsverkets representant har samma syn: ”Luftfartsverket har en roll att ta in 
miljöfrågan i allt sitt ordinarie arbete och att jobba för den, införa styrmedel och genomföra 
åtgärder för att nå mot olika mål som finns.” Med andra ord är alla intervjupersonerna 
överens om vad som är LFVs ansvar, åtminstone på ett generellt plan.  
 
När det gäller Naturvårdsverkets ansvar menar Larsson att: ”Naturvårdsverket ska vara 
pådrivande, samlande, samordnande och vägledande, i vissa fall stödjande och vid behov 
                                                           
51 Riksrevisionsverket (1993), s. 8 
52 Lenschow, A (2002), s. 21 
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utvärderande och uppföljande. /…/ Vi kan samordna mellan sektorer, olika målkonflikter /…/ 
bidra med kunskap om miljöfrågor som är sektorsövergripande /…/ som kanske inte varje 
myndighet eller sektor kan bygga upp en egen kunskap om.” Naturvårdsverkets roll har 
förändrats i och med sektorsansvaret, och Nilsson tycker att myndigheten får en annan typ av 
frågor att arbeta med. Hon anser att sektorsansvaret har inneburit att regeringen har gett 
myndigheterna nya typer av uppgifter. Denna omfördelning har gjort att Naturvårdsverket får 
en annan typ av arbete, verket har gått från att vara genomförande till att vara uppföljande, 
stödjande och samordnande, säger hon. Representanterna för LFV har samma syn på 
Naturvårdsverkets roll.  
 
Andersson, Sjöfartsverket, menar att Naturvårdsverket i många år har drivit tanken om att 
sektorisera miljöarbetet, på grund av att de inte har resurser att sköta allt miljöarbete i 
Sverige. Detta kan alltså vara ytterligare ett motiv till att sektorisera miljöarbetet. Han ser 
dock både fördelar och nackdelar med Naturvårdsverkets förändrade roll: ”Ju mer centrala 
Naturvårdsverket blir, ju mindre kan de om verkligheten ute i de olika sektorerna. /…/ Men 
fördelen är att de kan koncentrera sig på de stora, viktiga frågorna.” Jag uppfattar de 
ovanstående styckena som att alla parter är överens om vilka ansvarsområden de olika 
myndigheterna har. Dock påvisar Andersson vad Naturvårdsverkets nya roll kan innebära i 
praktiken. Problemet att Naturvårdsverket inte längre har lika stor kunskap om de olika 
sektorerna får här vägas mot den förhoppningsvis förhöjda kunskapen inom de olika 
sektorerna. Denna avvägning kan underlättas av den gemensamma rapportering som 
Naturvårdsverket föreslår, vilket berörs i kapitel 4.5. Intervjupersonerna upplever dock 
omfördelningen av ansvar på olika sätt. Karlsson tycker att det är bra att ansvar förskjuts från 
Naturvårdsverket till LFV, eftersom LFV då kommer då närmare de aktörer man ska påverka. 
Att Karlsson tycker att arbetet känns mer motiverat står i klar motsats mot hur Johansson ser 
på det hela, vilket belyses i kapitel 4.3.  

4.1.2 Gränsdragningar mellan sektorer 
Påverkar gränsen för sektorn hur sektorsansvaret och miljöarbetet kommer till uttryck? I 
Naturvårdsverket rapport Myndigheternas miljöansvar - Vidareutveckling av det särskilda 
sektorsansvaret konstaterar Naturvårdsverket att många myndigheter uppfattar det som 
otydligt vad som tillhör deras sektor och inte.53 Riksrevisionsverket pekar i sin utredning av 
sektorsansvar inom försvaret att försvaret då uppfattade att det fanns klara problem med att 
avgränsa det civila flyget från det militära.54 Detta problem tycks dock inte finnas kvar idag, 
åtminstone belyste inte intervjupersonerna i denna studie detta som ett problem. 
  
Naturvårdsverket representant tror inte heller att gränsdragningar för sektorer är ett stort 
problem. Hon belyser dock det eventuella problemet i ett större sammanhang, nämligen hur 
olika sektorer samverkar: ”Jag tycker inte att det är ett jättestort problem, men det är ett 
problem i och med att det skapar förvirring och lite oklarhet. /…/ Om det är frågor som går 
in i flera myndigheter så behöver man ju prata om det mellan myndigheterna – vem som gör 
vad på varandras områden.” Hon tror dock att gränsdragningar kan påverka hur 
sektorsansvaret yttrar sig, och att Naturvårdsverket tycker att gränsen ska dras vid det som 
myndigheten arbetar med i det vanliga uppdraget. Representanterna för LFV ser dock inte 
gränsdragningar för sin sektor som något problem, utan upplever att det inom flygsektorn är 
ganska tydligt eller relativt självklart. Andersson tror inte att gränsdragningar för vad som 
tillhör sektorn är så viktigt: ”Det behövs inte en så skarp gräns. Det räcker med att säga att 
                                                           
53 Naturvårdsverket (2004), s. 37 
54 Riksrevisionsverket (1993), s. 9 
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det är alla aktörer som finns inom det här transportslaget. Då inbegriper man 
transportköparna och bolag som bedriver trafiken. Man inbegriper i viss mån tillverkare av 
fordonen. /…/ Men då börjar man närma sig den här gränsen för var sektorsansvaret slutar 
någonstans.” Men han tror inte att man behöver vara så noga med vad myndigheten ska 
greppa om och inte. Han säger att om myndigheten orkar greppa så långt som i citatet ovan, 
ska den nog inte försöka inbegripa mer, eftersom det då kan bli ett alltför omfattande och 
komplext område att hålla reda på. Någonstans går en praktisk gräns för hur mycket 
myndigheten kan ansvara för, säger Andersson. Han säger även att ju längre bort man 
kommer från kärnverksamheten, desto svagare verktyg har man för att påverka. Tillslut 
återstår endast opinionsbildning, men även det kan vara verksamt om det får genomslag.  

4.2 Integrering av olika målarbeten och arbetet med det särskilda 
sektorsansvaret 

Myndigheternas miljöarbete styrs av många faktorer, ofta såväl lagstiftning och 
miljöprövning som miljöledningssystem och transportpolitiska mål. Myndigheterna kan 
genom de olika mål och ansvarsområden som finns få en komplicerad bild att hålla reda på 
och förhålla sig till. Ett sätt att underlätta hur miljöarbetet går till i praktiken på myndigheten 
är att integrera olika målarbeten med varandra. Detta innebär i praktiken på LFV att flera 
olika mål styr mot samma resultat, eller omvänt att en aktivitet är beroende av flera olika mål 
som har samverkat. Intervjupersonerna i denna studie berättar att arbetet med de 
transportpolitiska målen, de nationella miljökvalitetsmålen och det särskilda sektorsansvaret 
har integrerats med varandra. I detta stycke vill jag belysa hur denna integrering upplevs och 
om det uppstår svårigheter.  
 
Integration används ofta som lösning på konflikter mellan krav på miljöhänsyn och 
ekonomisk utveckling, skriver Eva Asplund i antologin Arena för hållbar utveckling. Hon 
frågar sig dock om integration verkligen är nyckeln till att nå en hållbar utveckling, och 
påpekar att om integration används som lösning måste man veta vad det innebär i praktiken.55 
I min studie förekommer två typer av integrering, dels mellan olika mål på miljöområdet, och 
dels integrering av miljöarbetet i allt arbete på myndigheten. Integreringen av sektorsansvaret 
och miljökvalitetsmålen är en bra lösning som känns naturlig, säger Karlsson på LFV. Även 
de transportpolitiska målen har fått stort utrymme på myndigheten. Andersson förklarar att 
dessa mål styr mycket av både LFVs och Sjöfartsverkets verksamhet. Det transportpolitiska 
målet En god miljö styr mot den ekologiska dimensionen av hållbarhet, vilket även det 
särskilda sektorsansvaret gör. Skillnaden är att det särskilda sektorsansvaret ytterligare 
betonar sektorstänkandet, vilket innebär att myndigheten ska försöka påverka hela sin sektor 
och inte endast det som den kan styra direkt förklarar Andersson. Naturvårdsverkets 
representant menar att det för LFV kan var svårt att avgöra hur En god miljö förhåller sig till 
miljökvalitetsmålen. Andersson förklarar hur LFV har löst detta problem, då han säger att En 
god miljö ses som en tillämpning för transportsektorn av miljökvalitetsmålen. Andersson 
anser att det särskilda sektorsansvaret är ett ansvar att väga in ekologisk hållbarhet vid sidan 
av de övriga målen som myndigheten har. Johansson har en liknande syn, men pekar även på 
hur mycket myndighetens huvuduppgifter och regeringsbrev styr miljöarbetet. Denne berättar 
att det i regleringsbrevet hänvisas det till de nationella miljökvalitetsmålen, och att LFV den 
vägen har ansvar för dem. Johansson berättar om hur denne ser på kopplingen mellan 
miljökvalitetsmålen och det särskilda sektorsansvaret: ”Egentligen är det ju samma frågor 
man arbetar med. Fast miljökvalitetsmålen handlar om en uppdelning av miljöeffekter, och 
                                                           
55 Asplund, E i Asplund, E & Hilding-Rydevik, T (2001), s. 29-30 
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sektorsansvaret handlar om en uppdelning av organisationer för att täcka hela Sveriges 
myndighetsarbete.” För att det ska vara motiverat att myndigheterna har så många mål att 
förhålla sig till krävs det att de alla har ett syfte. Här visar Johansson att trots att arbetet med 
de olika målen har integrerats, finns det lite olika syften med de olika instrumenten, vilket kan 
vara ett skäl till att sektorsansvaret bör finnas kvar. Det gemensamma med instrumenten är att 
de är tänkta att bidra till ett bättre miljöarbete. Helt klart har LFV, och även de övriga 
myndigheterna många mål att förhålla sig till, varför en integrering av målen kan vara en 
förutsättning för att praktiskt kunna hantera dem.  
 
Integrering av mål kan dock innebära problem, något som Riksrevisionsverket pekar på i en 
studie av försvarets arbete med sektorsansvaret. Försvaret har använt de dåvarande nationella 
miljömålen som utgångspunkt för att beskriva och analysera sitt miljöarbete utifrån ett 
sektorsansvar. Detta kan ses som en integrering av olika målarbeten. Riksrevisionsverket 
påpekar dock att denna avgränsning inte är självklar, utan att det är oklart om arbetet utefter 
miljölagstiftningen ska ingå i begreppet sektorsansvar. Detta visar på att det kan vara svårt att 
avgöra vad som är rätt och fel när det gäller att lägga upp arbetet med sektorsansvar, och att 
det finns olika uppfattningar om integrering av olika mål och ansvarsområden är bra eller 
inte.56 Att integrera innebär att förena och samordna olika delar till en helhet, genom 
ömsesidig anpassning. Asplund menar att integrering inte enbart är en addering av någonting 
till någonting redan existerande.57 Detta upplever jag dock vara fallet med sektorsansvaret då 
det integrerats med övriga mål, utan att för den skull förändra innehållet i arbetet, något jag 
återkommer till senare. 
 
Bilden som myndigheterna har att förhålla sig till, med många olika mål, upplevs även av 
Naturvårdsverkets representant som komplicerad. Denne säger att miljökvalitetsmålen är de 
övergripande målen som allt miljöarbete i Sverige ska sträva mot, och därmed även de 
myndigheter som arbetar med miljöfrågor. Men hon anser att det inte är helt lätt att arbeta 
med målen, på grund av att alla inte är överens om vad som ingår i dem och inte. Olika 
myndigheter har till exempel olika uppfattningar om internationella miljöfrågor samt frågor 
om energi- och resurseffektivitet ingår. Nilsson säger att det kan vara problematiskt när man 
inte är överens om vad som ingår i målen eller inte, och att en myndighet då kan utföra 
miljöarbete som faller utanför de mål som finns. Eftersom LFV har omsatt arbetet med 
miljökvalitetsmålen i arbetet med En god miljö underlättas det dagliga arbetet genom att det 
blir färre mål att förhålla sig till. Det kan dock tänkas att andra myndigheter upplever 
problem. Jag tror dock att det kan finnas en risk att alla delar i miljökvalitetsmålen inte tas 
omhand av LFV, eftersom de olika målen är formulerade på olika sätt, vilket gör att det är 
viktigt att fundera över detta vid integreringen av målen. Naturvårdsverkets representant 
tycker att det är en bra lösning att göra som LFV har gjort, nämligen att integrera arbetena 
med miljökvalitetsmålen, de transportpolitiska målen och sektorsansvaret, så länge denna 
lösning är väl genomtänkt, vilket hon tror att den är. Hon säger vidare att andra myndigheter 
har samordnat sektorsansvaret även med arbetet med miljöledningssystemen, och att det bästa 
är att hitta en bra lösning så att man får allt gjort, utan dubbelarbete.  
Ytterligare en anledning till att den målbild som LFV har att förhålla sig till är komplex är det 
internationella miljöarbetet på flygområdet. LFV har valt att fokusera mycket av sitt 
miljöarbete på det internationella miljöarbetet inom flygsektorn, och myndigheten skriver i 
rapporten Det särskilda sektorsansvaret för hållbar utveckling att de bedömer att särskilda 
nationella miljömål för flygsektorn ska vara mindre drivande än de internationella 
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överenskommelser som finns. Detta för att myndigheten anser att dessa överenskommelser 
mer direkt påverkar aktörerna i sektorn.58 Jag upplever dock inte att LFV tycker att de 
nationella miljömålen inte är viktiga. Det kan dock tänkas att de nationella mål som finns på 
miljöområdet komplicerar arbetet för myndigheten, eftersom LFV har valt att lägga stor vikt 
vid det internationella arbetet. Men för att driva på arbetet även nationellt kan det vara viktigt 
att även ha nationella mål, även om de skapar konflikter. Jag upplever att LFV, åtminstone till 
en viss del, uttrycker att bilden blir komplicerad just för att det är många mål att förhålla sig 
till. 
 
Vissa myndigheter är även miljömålsansvariga, vilket innebär att de ansvarar särskilt för hur 
arbetet med ett specifikt miljökvalitetsmål fungerar i hela landet, säger Nilsson, 
Naturvårdsverket. Hon berättar att dessa myndigheter kan vara samma som de som är 
tilldelade särskilt sektorsansvar. Ett exempel på en sådan myndighet är Jordbruksverket, som 
har ansvar för målet Ett rikt odlingslandskap, samtidigt som de har ett sektorsansvar för 
jordbrukssektorn. Hon säger att dessa arbeten går in i varandra, men att det sker på olika 
ledder, dels arbete för jordbrukssektorn och dels för hela Sverige arbete för målet om 
odlingslandskapet. Detta är målarbeten som ytterligare kan tänkas komplicera den bild som 
myndigheterna har att arbeta efter, vilket även Nilsson påpekar. Detta är något som LFV dock 
inte behöver förhålla sig till. Jag tror att det kan finnas skäl att underlätta detta arbete för 
myndigheterna. När det gäller integrering av olika målarbeten och ansvar upplever jag alla 
intervjupersonerna vara överens. Integreringen ses av intervjupersonerna som positivt och i 
viss mån nödvändigt för att få ihop miljöarbetet på ett bra sätt. Jag tror att dessa 
organisatoriska förenklingar underlättar mycket, men det är viktigt att se till att alla frågor 
berörs och att inga glöms bort på grund av detta. Täcker exempelvis de nationella 
miljökvalitetsmålen och En god miljö allt det som sektorsansvaret är tänkt att täcka? 
Dessutom framkommer det i senare kapitel att målkonflikter ofta uppstår, vilket är ett tecken 
på att det inte är så enkelt väga olika mål mot varandra. 

4.3 Det särskilda sektorsansvarets praktik 
Här presenterar jag hur intervjupersonerna tycker att sektorsansvaret har kommit till uttryck i 
praktiken, både på LFV, Sjöfartsverket och generellt. Även om intervjupersonerna ser ungefär 
samma syfte med sektorsansvaret, går meningarna isär huruvida det fungerar bra i praktiken 
eller inte. Sektorsansvaret har även uppfattats och kommit till uttryck på olika sätt på olika 
myndigheter. Jag börjar med att utgå från hur det ser ut på LFV. Sedan relaterar jag det till 
hur ansvaret kommer till uttryck på Sjöfartsverket, för att slutligen genom Naturvårdsverkets 
erfarenheter dra generella slutsatser om hur sektorsansvaret har fungerat i praktiken. 

4.3.1 Luftfartsverket 
Sektorsansvaret har inte inneburit någon större förändring av miljöarbetet på LFV, och 
faktum är att intervjupersonerna är oeniga om huruvida ansvaret alls har inneburit 
förändringar på myndigheten. En mängd olika anledningar har samverkat till att ansvaret inte 
har fått så stor utrymme. En anledning är att det har integrerats med arbetet med övriga mål 
på miljöområdet, vilket berörts i föregående kapitel. En annan anledning är att det uppstår 
målkonflikter och svårigheter genom att sektorsansvaret innebär ett annat angreppssätt än 
tidigare styrningar, exempelvis flygplatsernas prövningsplikt. Detta belyses under kapitel 4.4. 
I följande citat belyses hur LFV formulerar sin syn på varför de inte behöver sektorsansvaret. 
Här framgår det att sektorsansvaret som det idag är formulerat innebär problem för 
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myndigheten: ”LFV anser att begreppet ’särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar 
utveckling’ kan avskaffas. Begreppet förvirrar omvärlden och tynger mer än det driver LFVs 
miljöarbete framåt. Befintliga verksinstruktioner och transportpolitiska mål är fullt 
tillräckliga motiv för att driva miljöarbetet via de regleringsbrev som årligen specificerar 
vilka uppgifter verket skall fokusera på.”59 Denna skrivelse tycker jag dock kontrasterar mot 
den mer positiva bild som två av representanterna har60, vilket återges senare i detta kapitel. 
 
LFV har inte satt upp några särskilda mål eller handlingsplaner till följd av det särskilda 
sektorsansvaret. Detta på grund av att myndigheten tycker att de transportpolitiska målen är 
tillräckligt vägledande, och dessa används därför istället.61 Denna bild förstärker Andersson, 
då han säger att när LFV blev tilldelade det särskilda sektorsansvaret såg de det som ett 
konstaterande att de skulle arbeta med den ekologiska dimensionen mer: ” ’Jaha, nu har vi 
/…/ett särskilt ansvar för ekologiskt hållbar utveckling.’ Jaha, och så hamnade det i hyllan, 
så att säga.” Han säger att detta beror på att myndigheten redan hade det transportpolitiska 
målet En god miljö att förhålla sig till, samt att en av huvuduppgifterna är att svara för 
skyddet av miljön från föroreningar från civil luftfart. Han säger vidare att innebörden av 
ansvaret blev att LFV uppfattade att regeringen betonade att verket skulle arbeta med 
miljöfrågorna, samt att ansvaret gick utanför kärnverksamheten och syftade till att driva på 
arbetet i hela sektorn. Han menar att på grund av att sektorsansvaret innebär en betoning av 
arbetet, går ansvaret att använda internt som argument för att sträcka sig utanför 
kärnverksamheten vid hanteringen av miljöfrågorna, vilket kan ses som en fördel med 
ansvaret. Dock uppfattades ansvaret i viss mån som onödigt, i och med att det 
transportpolitiska målet enligt LFV redan täckte in de frågor som sektorsansvaret syftar till att 
täcka in. Andersson förklarar ytterliggare hur han ser på sektorsansvaret som instrument: 
”Det har egentligen inte inneburit något mer än en morot eller ett argument att jobba 
hårdare med det vi gjorde. Utan det som har drivit ner till aktiviteter, det är de mål som finns, 
regerings- och riksdagsmål, de transportpolitiska och de nationella miljömålen.” Han tycker 
inte att man kan dra någon tydlig linje från sektorsansvaret ner till en specifik aktivitet. 
 
Det särskilda sektorsansvaret har alltså enligt intervjupersonerna inte inneburit någon större 
förändring på LFV, om man bortser från att det kan ha drivit på arbetet något i och med att 
det kunde användas som ett argument för att göra mer på miljöområdet. Intervjupersonerna är 
dock oeniga om det särskilda sektorsansvaret verkligen har inneburit förändringar av verkets 
miljöarbete eller inte. Johansson tycker inte att sektorsansvaret har medfört några 
förändringar alls på LFV, samt att ansvaret inte skapar något tillägg till de uppgifter verket 
redan har: ”Så jag upplever det särskilda sektorsansvaret som ett slag i luften.” Här ger 
Johansson en tydlig bild av att denne inte tycker att sektorsansvaret fungerar i praktiken på 
LFV, och att myndigheten skulle klara sig lika bra utan det. Detta stämmer även överens med 
den bild som målas upp i det inledande citatet i kapitlet. Även om Johansson tycker att 
sektorsansvaret kan tas bort, och även säger att LFV vill att det ska avskaffas, trycker denne 
på att det inte innebär att LFV inte vill arbeta med miljöfrågor, utan endast att det särskilda 
sektorsansvaret inte tillför någonting. Andersson tror istället att det är bra att sektorsansvaret 
finns, åtminstone generellt sett, eftersom myndigheter annars kan smita ifrån ansvar. Han 
påpekar dock att han tycker att det är onödigt för LFVs del. Det kan tyckas lite märkligt att 
LFV i sina skrivelser uttrycker att sektorsansvaret kan tas bort, när många av dem som arbetar 
där, eller arbetade där under tiden dokumenten skrevs, faktiskt inte upplever ansvaret som en 
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nackdel. Andersson förklarar dock i efterhand att detta beror på att rapporteringen som följer 
med ansvaret kräver resurser som istället skulle kunna gå till arbete som syftar till att 
verkligen åstadkomma ekologiskt hållbar utveckling. Även Karlsson återger en mer positiv 
bild då denne säger att delaktigheten har ökat och att miljöarbetet har fått ett ökat genomslag i 
hela organisationen, men denne säger även att det är svårt att avgöra om detta enbart är 
beroende av sektorsansvaret. Karlsson säger vidare att innehållet i arbete inte har förändrats 
på LFV sedan sektorsansvaret kom, men ansvarsrollerna har tydliggjorts. Andersson 
poängterar även att det sektorstänkande som sektorsansvaret eftersträvar kom långt innan det 
särskilda sektorsansvaret tilldelades LFV.62 Med andra ord upplevs sektorsansvaret som ett 
instrument som kan ha pådrivit miljöarbetet inom LFV, men det upplevs inte som ett 
avgörande argument. Andersson säger att det helt enkelt inte har använts speciellt mycket. Att 
ansvaret upplevs som betungande är dock en stor nackdel. 
 
Intervjupersonerna kan dock peka på aktiviteter som kan ha haft samband med 
sektorsansvaret, eller som åtminstone bidrar till att syftet med ansvaret uppfylls. Johansson 
exemplifierar med det internationella miljöarbetet, avgiftsstrukturer och avgasavgifter.63 
Karlsson tror att införandet av emissionavgifter för NOX, dialoger om handel med 
utsläppsrättigheter och med flygbolagen samt utredningar om koldioxidavgifter är exempel 
åtgärder som kan ha ett samband med arbetet med sektorsansvaret och de olika miljömålen. 
Den typ av aktiviteter då myndigheten kontaktar övriga aktörer i sektorn eller när verket 
stödjer exempelvis forskningsprojekt om nya bränslen, går lättare att koppla till 
sektorsansvaret, säger Andersson. Men han anser inte att dessa aktiviteter är beroende av 
ansvaret, utan att de mer beror på målet En god miljö. Men andra ord tror Andersson att dessa 
aktiviteter hade uppnåtts oberoende av sektorsansvaret. Johansson säger dock att om LFV inte 
hade ett fungerande miljöarbete när sektorsansvaret blev tilldelat dem, så hade de nog 
utvecklat det som de redan nu utvecklat av andra skäl. Med andra ord skulle sektorsansvaret 
enligt Johansson ha fungerat som pådrivare i fall att LFV inte hade kommit så långt i sitt 
miljöarbete när de fick ansvaret, vilket kan tyda på att det säkert kan fungera som en 
pådrivare för andra myndigheter. Johansson tycker dock att sektorsansvaret inte har inneburit 
någon förändring alls på LFV, och denne tror inte att det skulle kunna göra det heller, i och 
med att verket har de uppgifter de har. Johansson ser det som självklart att LFV arbetar på det 
sätt som sektorsansvaret pekar på, eftersom LFV är sektorsmyndighet på flygsidan, och 
eftersom de har de uppgifter de har. Denne säger vidare att ”det som vi avrapporterat vad 
gäller sektorsansvaret, det är sådant som hade gjorts oberoende om vi hade haft det här eller 
inte. Och det behöver, och skall inte, resultera i några andra styrningar än det vi redan har.” 
I detta stycke framgår tydligt hur svårt det är att koppla sektorsansvaret till specifika 
aktiviteter, samt även att det finns olika uppfattningar om sektorsansvarets förmåga att leda 
till aktiviteter.  
 
Även om ingen av representanterna på LFV anser att sektorsansvaret har inneburit någon 
större förändring på verket, ser jag en stor skillnad mellan den syn som Andersson och 
Karlsson har, nämligen att ansvaret kan fungera som pådrivare och argument, och den syn 
som Johansson har då han upplever ansvaret som ett slag i luften (vilket även kan vara en 
tolkning av det inledande citatet i kapitlet). Vad som har skapat dessa skilda uppfattningar är 
svårt att säga, men det som går att konstatera är att sektorsansvarets mindre framträdande roll 
gör att det är svårt att få grepp om hur det egentligen har fungerat på myndigheten, och att det 
även har varit svårt för myndigheterna att komma underfund med hur sektorsansvaret ska 
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komma in i deras verksamheter, något som kan ha medfört att uppgiften har upplevts som 
betungande enligt vissa tolkningar. Det ter sig även självklart för intervjupersonerna på LFV 
att utgå från det sektorsperspektiv som Naturvårdsverket eftersträvar, främst genom att de 
övriga mål som finns tolkas som att de pekar på detta perspektiv. Frågan är hur tydliga 
instruktionerna behöver vara? Som jag ser det eftersträvar såväl Naturvårdsverket som LFV 
(åtminstone intervjupersonerna, som arbetar med miljöfrågor) samma mål, nämligen att 
miljöarbetet ska vara så väl fungerande som möjligt. Det är dock svårt att avgöra vilka 
åtgärder som är ett resultat av vilka mål eller ansvarsfördelningar, vilket jag tror är 
anledningen till att intervjupersonerna har olika bilder av vad sektorsansvaret har medfört. 
 
Sektorsansvaret upplevdes dock som förvirrande innan LFV hade satt sig in i hur det är tänkt 
att fungera, något som Andersson påpekar: ”Det särskilda sektorsansvaret har vi svårt att se 
någon annan funktion med än just den här pådrivande. Så därför kan det vara förvirrande. 
Men är man bara medveten om det så innebär det inget problem att ha det där ansvaret. /…/ 
Så kan man plocka fram det här när man vill argumentera för att man ska jobba med 
någonting. /…/ Även om det kanske inte används så mycket, på LFV i alla fall, så är det ju 
kanske inte en direkt nackdel”64 Här tycker jag dock att han gör en viktig betoning, då han 
säger att om man är medveten om sektorsansvarets funktion som pådrivare, så innebär det 
ingen nackdel. Alla intervjupersoner tycker att det idag är ganska lätt att avgöra hur arbetet 
med sektorsansvaret ska gå till, vilket kan tyckas märkligt i och med att det i senare avsnitt 
framgår att ansvaret är förenade med en mängd konflikter som då upplevs försvåra arbetet. 
Andersson förklarar att detta beror på att de tycker att det är lätt att avgöra hur det går till, 
men att det inte betyder att det är lätt att genomföra i praktiken. Han tycker snarare det är så 
att arbetet måste göras just för att det finns konflikter som måste hanteras och lösas. Flera av 
intervjupersonerna tycker samtidigt att sektorsansvaret borde få större utrymme på LFV, 
vilket tyder på att det faktiskt fyller en funktion. Andersson säger att han tycker att ansvaret 
borde få mer utrymme på LFV, men att detta är hans personliga syn, och att det beror på att 
han arbetar med just miljöfrågor.65 Satt i relation till de uppfattningar som vissa 
intervjupersoner har speglat ovan, det vill säga att ansvaret inte har förändrat miljöarbetet på 
myndigheten kan detta tyckas märkligt. Jag tror dock att det här gäller att ha i åtanke att mina 
intervjupersoner alla arbetar med miljöfrågor på myndigheten, och därför försöker trycka på 
dessa frågor mer än andra. Sen är det uppenbart att olika personerna är olika positivt inställda 
till sektorsansvaret som instrument, och jag tror att dessa skilda uppfattningar kan göra det 
svårare för ansvaret att få stort utrymme. Förankras inte en ny process i alla led fungerar 
egentligen inte implementeringen fullt ut.66 
 
Alla intervjupersonerna anser att delningen av LFV kommer att påverka hur arbetet med 
sektorsansvaret kommer att gå till. Karlsson och Andersson tror att delningen kommer att 
innebära många positiva konsekvenser, Karlsson tror att det kommer att bli tydligare hur 
arbetet ska gå till och att frågorna även kan komma att stärkas. Men det finns dock även 
nackdelar med delningen, något som Andersson påpekar: ”Tidigare, när LFV var ett, då hade 
du ju direkta kanaler med verksamheten på flygplatserna, och därmed kanske också lättare 
att få kontakt med flygbolag och kommunala flygplatser och så. Det fanns många fora och 
nätverk där man knöt samman de här, men om man drar en gräns mellan sektorsrollen och 
resten, då blir det lite svårare att kommunicera.” Han säger att eftersom kommunikationen 

                                                           
64 Även Johansson säger att det kan vara svårt att sätta sig in i begreppet sektorsansvar. 
65 Även Karlsson anser att sektorsansvaret borde få mer utrymme. 
66 Svensson, K (1998), s. 1-5 
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minskar så har sektorsmyndigheten mindre möjlighet att påverka sin sektor. Jag uppfattar 
dock att intervjupersonerna överlag anser att fördelarna överväger nackdelarna. 

4.3.2 Sektorsansvarets konsekvenser generellt 
I detta avsnitt förmedlar jag först Sjöfartsverkets representants bild av hur arbetet med 
sektorsansvaret har fungerat på denna myndighet, för att sedan jämföra denna bild med hur 
det har fungerat på LFV. Slutligen drar jag generella slutsatser för hur sektorsansvaret 
fungerar praktiskt. Slutsatserna baseras på de erfarenheter jag har dragit från LFV och från 
Sjöfartsverket, samt de erfarenheter jag har fått genom Naturvårdsverket.  
 
Andersson uppfattar att det särskilda sektorsansvaret har fått större konsekvenser för 
Sjöfartsverket än för LFV: ”Här hade man tidigare definierat vad man skulle syssla med, och 
då var det i princip bara det som Sjöfartsverket rår över. Det vill säga att egentligen så 
uteslöt man hamnarna, därför att Sjöfartsverket äger inga hamnar, utan det man sköter är 
farlederna. /…/ Men när det här ansvaret kom vidgade man det här och sa att 
sektorsansvaret, det är naturligtvis vad vi sysslar med och har full koll på, men det är då även 
resten. Så här innebar det något annat /…/ en roll som går utöver kärnverksamheten.” 
Andersson berättar att Sjöfartsverket nu har skrivit in i sin treårsplan vad sektorsansvaret 
syftar till, och det är att ge en samlad överblick och ett bättre underlag för åtgärder som leder 
mot de transportpolitiska målen, även om de inte direkt kan påverkas av Sjöfartsverket. 
Anledningen till att sektorsansvaret inte har fått lika stora konsekvenser för LFV som för 
Sjöfartsverket kan vara att LFVs miljöarbete redan var definierat så att det nådde utöver 
kärnverksamheten, vilket beskrivs ovan. Andersson anser vidare att det särskilda 
sektorsansvaret är tydligare på Sjöfartsverket än på LFV, just på grund av att Sjöfartsverket 
har definierat om sin sektor utefter ansvaret. Han menar dock att det även på Sjöfartverket är 
svårt att dra direkta paralleller från ansvaret till specifika aktiviteter, utan även här har 
ansvaret främst fungerat som en pådrivare. Sektorsansvaret har alltså inneburit en förändring 
av synen på vilken sektor Sjöfartsverket ska påverka, en förändring som inte behövdes på 
LFV. Däremot har sektorsansvaret betytt ungefär samma sak när det handlar om att driva på 
aktiviteter. Kanske medför utformningen av sektorsansvaret att det inte leder till aktiviteter 
direkt, utan mer fungerar som en pådrivare? 
 
Naturvårdsverkets representant berättar att det har varit väldigt olika för olika myndigheter 
hur de har tagit emot sitt sektorsansvar: ”De som började jobba med miljöfrågor innan det 
särskilda sektorsansvaret kom har kanske haft svårt att ställa om till att jobba med det 
uppdraget, jämfört med vad de har jobbat med tidigare. Medan de som har börjat jobba med 
miljöfrågor samtidigt som det särskilda sektorsansvaret kom, har kanske använt sig av det, 
som någon sorts instrument.” Vissa myndigheter har precis börjat, och håller därmed som 
bäst på att definiera hur arbetet ska utformas, säger Nilsson. Hon upplever att LFV har 
kommit långt i sitt miljöarbete och att arbetet fungerar bra. Här ger hon sin syn på hur arbetet 
med sektorsansvaret har uppfattats av LFV: ”/…/ jag upplever att de tycker att /…/ 
sektorsansvaret krånglar till det litegrann. De är en av myndigheterna som har börjat 
tidigare med miljö, och det stämmer inte riktigt med hur de har lagt upp det och tänker sig 
frågan. /…/De jobbar bra med miljöfrågan, men /…/sektorsansvaret har kanske inte passat 
dem”. Jag tror som Nilsson att det kan vara så att sektorsansvaret från LFVs sida uppfattas 
som onödigt just på grund av att miljöarbetet jämförelsevis har kommit långt, och att det av 
vissa intervjupersoner ses som onödigt för att det gör att myndigheten får en ny sak att 
förhålla sig till. Johansson uttryckte i kapitel 4.3.1 att sektorsansvaret skulle ha fungerat som 
pådrivare om LFV inte hade kommit så långt i sitt miljöarbete. Detta anser jag pekar på att 
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sektorsansvaret mycket väl kan vara ett väl fungerande instrument för de myndigheter där 
miljöarbetet ännu ej är så utvecklat. Nilsson berättar att ansvaret har betytt väldigt mycket för 
vissa myndigheter, och att vissa har lagt upp hela sitt miljöarbete utefter det särskilda 
sektorsansvaret. Hon säger att dessa myndigheter anser att det är sektorsansvaret som driver 
deras miljöarbete framåt, och att ansvaret har upplevts som en sorts bemyndigande att arbete 
med miljöfrågan. Nilsson exemplifierar med Fiskeriverket, som upplever det särskilda 
sektorsansvaret som mycket positivt, och arbetar med det som ett slags paraply över sin 
verksamhet. Anledningen till att sektorsansvaret har betytt olika saker och fått mer eller 
mindre konsekvenser på olika myndigheter är alltså beroende av hur mycket myndigheten har 
arbetat med miljöfrågor tidigare, samt hur myndighetens situation ser ut i övrigt, det vill säga 
vilka andra mål eller styrningar som verket har att förhålla sig till. Jag tror även att det vara 
beroende av hur myndigheten tolkar ansvaret. 
 
Det finns ytterligare skäl till att sektorsansvaret har fungerat olika bra på olika myndigheter, 
något som Naturvårdsverkets representant belyser. Hon säger att vissa myndigheter 
representerar en sektor som inte har en så tydlig miljöpåverkan, vilket medför att de kan ha 
svårare att se sin roll i sektorsansvaret och hur de ska lägga upp sitt miljöarbete. Exempel på 
sådana myndigheter är Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen, säger Nilsson. 
Detta problem upplever hon dock inte att LFV har. Hon säger att även gränsdragningar kan 
spela in, något som berörs i kapitel 4.1.2. Osäkerheter för hur arbetet med sektorsansvaret ska 
gå till kan enligt Nilsson få konsekvensen att vissa frågor faller mellan och därför inte 
behandlas av någon myndighet. När det är otydligt kan det även vara svårare att komma igång 
med miljöarbetet. Vissa myndigheter har även haft svårt att få gehör i hela myndigheten, och 
att få alla att förstå att dessa frågor ska beröra alla, säger Nilsson. Naturvårdsverket försöker 
att undvika osäkerheter genom sin stödjande, pådrivande och samlande roll.  

4.4 Målkonflikter 
I detta avsnitt berörs målkonflikter som uppstår i arbetet med sektorsansvaret. Målkonflikter 
uppstår ofta då miljöpolitiska styrmedel som till exempel lagar, skatter, information och olika 
mål ska vägas samman. Konflikter mellan miljömål och övriga mål kallas för externa 
konflikter, medan konflikter mellan olika mål inom miljöområdet kallas för interna 
konflikter.67 I arbetet med sektorsansvaret uppstår konflikter av båda sorterna. Vissa av dessa 
konflikter kan lösas genom bättre teknik, men många kräver etiska eller politiska 
överväganden.68 Den målkonflikt som de flesta intervjupersoner berörde var den mellan 
kärnverksamheten och miljöfrågorna. Vissa intervjupersoner upplever att målkonflikter 
uppstår mellan alla de olika aspekterna av hållbarhet. Många pekade även på konflikter i och 
med flygplatsernas prövningsplikt och sektorsansvaret.  

4.4.1 Konflikter mellan kärnverksamheten och miljöfrågorna 
Naturvårdsverket och LFV har i rapporten Miljöarbete inom den civila flygsektorn. Ansvar, 
roller och samverkan, slagit fast att vi långsiktigt måste skapa ett samhälle som är både 
ekonomiskt och socialt hållbart, och som samtidigt fungerar inom de ramar som ges av vad 
människa och natur långsiktigt tål. Transporter är nödvändiga, men de måste anpassas efter 
naturens förutsättningar, och miljöbelastningen måste minska.69 Idag, då flygtrafiken är 

                                                           
67 Wandén, S (1997), s. 7 
68 Ibid. s. 7 
69 Naturvårdsverket (1997a), s. 3  
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beroende av fossila bränslen, är det enligt mig självklart att målkonflikter uppstår, något som 
många intervjupersoner bekräftar. 
 
Andersson, Sjöfartsverket, anser att det för båda verken är viktigt att hitta en balans mellan 
miljöfrågorna och kärnverksamheten. Han berättar att eftersom de flesta som arbetar på 
myndigheten arbetar med att se till att myndighetens kärnverksamhet fungerar, det som 
myndigheten traditionellt har arbetat med, så kan det bli en typ av intern kamp. Att Andersson 
använder ord som ”intern kamp” anser jag är ett tecken på att det kan vara svårt att få gehör 
för miljöfrågorna i hela organisationen. Att införa en ny process i en organisation tar tid, och 
det är viktigt att ledningen därför tror på den förändringsprocess som ska genomföras och 
arbetar aktivt för den, vilket Svensson påpekar i sin studie Implementering av strategier och 
visioner – en fallstudie av Östgöta Enskilda Bank. Han skriver vidare att det i denna process 
är viktigt att få alla i organisationen att verka mot samma mål.70 Eftersom LFV har 
organiserat arbetet så att sektorsansvaret har integrerats med det övriga miljöarbetet, är det 
inte konstigt att det inte har fått så stort utrymme. I de myndigheter där ansvaret har fått en 
större betydelse har antagligen ledningen tyckt att uppgiften varit givande. Detta kan alltså 
vara en anledning till att sektorsansvaret inte har fått så stort utrymme på LFV.  
 
Andersson säger att ”miljöfrågorna på trafikverken har kommit in i efterhand, när det har 
blivit aktuellt, när problemen har uppmärksammats”. Han säger att miljöarbetet mer har gått 
från att skydda naturen och städa upp, till att det har blivit ett ansvar att driva på utvecklingen. 
Andersson förklarar att när ett verk får nya uppgifter successivt anställs inte en 25 personer 
genast för att ha hand om frågorna. Först formulerar verket vad som ska göras, och sen 
anställs fler och fler personer ju mer man tycker att man behöver och kan göra: ”Fortfarande 
så är ju miljöverksamheten på trafikverken relativt sett en nykomling. Det jag tycker man 
skulle kunna förbättra på trafikverken /…/. Det är en ständig avvägning mellan de uppgifter 
som man har – men det är fortfarande så att det är få människor som håller på med 
miljöfrågorna, jämfört med dem som håller på med kärnverksamheten. Och så ska det nog 
vara också, men det gör att när man är så få, då måste man försöka att göra mycket /…/.” 
Detta anser jag speglar svårigheter med att få gensvar för miljöfrågorna på myndigheterna, en 
bild som jag tycker kontrasterar mot den positiva bild intervjupersonerna visar upp i 
analysens inledande kapitel. Jag tror att eftersom miljöfrågorna på något sätt ses som 
nykomlingar, eller frågor som tillkommit och därför måste ”slå lite från underläge” gör att det 
kan vara svårt för sektorsansvaret att helt och hållet komma till uttryck. Asplund skriver att 
miljöfrågorna traditionellt sett har fått slagit sig in på områden där den uppfattats som 
bromskloss för utveckling.71 Det ter sig som att trots att intervjupersonerna överlag anser att 
LFV har kommit långt i sitt miljöarbete, finns det mer att göra för att frågorna ska bli en 
naturlig del i allt arbete på myndigheten. Andersson upplever dock att miljöledningssystemet 
underlättar arbetet med att engagera de anställda på myndigheterna, eftersom många annars 
inte förstår hur de påverkar miljön i sitt dagliga arbete. Jag tror att det traditionellt är på det 
här sättet, i både myndigheter och företag, att miljöfrågorna inte får lika stort utrymme som 
övriga frågor, i och med att de har kommit in senare i verksamheten, samt att det är färre 
personer som arbetar med frågorna. Dock har Andersson en poäng när han säger att det nog 
ska vara färre personer som arbetar med miljöfrågor än med själva kärnverksamheten. Det 
betyder dock inte att sektorsansvaret inte kan genomsyra allt arbete på myndigheten, och 
behandlas som en slags horisontell policy, vilket kan vara en fördel för denna typ av mål.72 

                                                           
70 Svensson, K (1998), s. 1-5 och 71 
71 Asplund, E i Asplund, E & Hilding-Rydevik, T (2001), s. 32 
72 Lenschow, A (2002), s 19-20 
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Intervjupersonerna upplever målkonflikter som vanliga, vilket är ett tecken på att det kanske 
inte är så enkelt att integrera olika mål som tidigare antytts. Johansson upplever att 
målkonflikter uppstår när det särskilda sektorsansvaret, miljökvalitetsmålen och övriga mål 
ska vägas samman. Karlsson anser att målkonflikter alltid är en svår fråga att ta ställning till. 
Denne ser ekonomi- och säkerhetsfrågor som ständigt viktiga frågor, men hänsyn till dessa 
aspekter ska inte ske på bekostnad av till exempel miljöaspekten. Karlsson upplever dock att 
det ibland genomförs åtgärder som ska vara till fördel för miljön, men som istället kan ha 
motsatt effekt. Ett exempel på detta är det avgastak som införts på Arlanda. Denne anser att 
avgastaket enbart får som konsekvens att utsläppsnivåerna minskar på Arlanda, men det 
behöver inte betyda att den totala mängden utsläpp minskar. Karlsson säger vidare att många 
miljökrav får ekonomiska följder och att problem är vanliga. Ett exempel är att om EU har 
höga miljökrav så gynnas luftfarten i USA i en högre grad. Konkurrensfrågor prioriteras 
därför ofta. Det är ofta så att förslag finns på miljöförbättringar, men att andra frågor spelar in 
vid avgörandet, så miljön får ofta stå tillbaka vid konflikter, säger Karlsson, något som tyder 
på att det inte alltid är så enkelt att få genomslag för miljöfrågorna. Johansson berättar att om 
två mål är helt motstående så uppstår kaos: ”Det resulterar i att de som inte vill göra något, 
de hittar argument för att inte göra någonting. Och när man har den här konflikten, då 
behöver man inte ens en gång läsa vad innebörden i de olika målen är för någonting, man 
kommer liksom ingen vart.” Jag tolkar detta citat som att de som vill hitta kryphål mycket väl 
kan finna anledningar till att låta miljöarbetet stå tillbaka i och med de målkonflikter som 
finns. Johansson tycker därför att statsmakterna ska vara lite mer försiktiga när de formulerar 
mål, eftersom det är förödande att formulera konfliktande mål. Johansson säger att det finns 
många konflikter att peka på, och exemplifierar med en målkonflikt som uppstår när de mål 
som finns för bullernivåer ska vägas mot flygverksamheten. Johansson menar att om man 
skulle följa de bullermål som finns fullt ut så skulle en stor del av flygverksamheten behöva 
läggas ner. Målkonflikterna blir svåra att komma åt när olika mål inte alls är förenliga.  
 
Naturvårdsverkets representant upplever att det i de flesta sektorer uppstår målkonflikter 
mellan myndigheternas olika miljömål och produktionsmålen. Hon ger sin syn på 
målkonflikter inom flygsektorn: ”Flygtrafik i sig är ju en hel målkonflikt kan man säga /…/ 
det är ju i huvudsak dåligt för miljön. Att samtidigt jobba för miljön, med en verksamhet som 
stör miljön, skapar målkonflikter.” Nilsson menar att det hela tiden gäller att göra 
avvägningar för vad man kan göra inom luftfarten för att gå mer mot de miljömål som finns, 
utan att lägga ner verksamheten. Det är en intressant synvinkel som Nilsson ger då hon pekar 
på att flygtrafik alltid medför en målkonflikt, och den visar även på hur viktigt det är för 
myndigheter som LFV att därför arbeta med miljöfrågor, dels för att minska sin 
miljöpåverkan, dels för att få trovärdighet i det de gör. Nilsson tycker inte att 
Naturvårdsverket har någon speciell roll att spela när det gäller att besluta vid målkonflikter, 
men de kan bidra med sin syn, samt med information eller verktyg för att jobba med frågorna. 
Det är upp till myndigheterna eller regeringen att avgöra vad som väger tyngst vid konflikter. 
Hon tror vidare att målkonflikter ofta är mer framträdande på myndigheter med mer 
miljöstörande verksamhet. Hon säger även att vissa myndigheter representerar en sektor som 
inte står för någon direkt miljöpåverkan alls, vilket innebär att det inte uppstår målkonflikter 
på samma sätt. Nilsson tror att delningen av LFV kommer att underlätta arbetet med 
sektorsansvaret, åtminstone för sektorsmyndigheten, där målkonflikterna kommer att minska. 
Hon tror dock att målkonflikterna fortfarande kan komma att finnas kvar på det blivande 
affärsverket. 
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Det är intressant att se hur svaren som berör målkonflikter skiljer sig från de svar som 
intervjupersonerna gav på frågor som berörde syftet med sektorsansvaret och hur det har 
fungerat i praktiken på myndigheterna, jämfört med de svårigheter som nu kommer fram när 
det gäller sammanvägningar mellan olika mål. Jag upplever att intervjupersonernas svar kring 
syftet med sektorsansvaret var positiva, och även när flera av dem berättade om hur de tycker 
att sektorsansvaret fungerar i praktiken. Undantaget är Johansson som upplever att 
sektorsansvaret inte alls fungerar i praktiken. I detta kapitel belyser alla intervjupersonerna 
svårigheter med att arbeta med de olika mål och ansvarsområden som finns, något som 
kontrasterar mot den positiva bild som återges i analysens första kapitel. Även om syftet med 
sektorsansvaret tydligt framgår och upplevs som positivt, förekommer alltså svårigheter i 
praktiken. 

4.4.2 Konflikter mellan de olika aspekterna i begreppet hållbar utveckling 
Det finns även delade meningar om huruvida flygtrafik alls är förenligt med en hållbar 
utveckling. Enligt Paul Upham, en av författarna till boken Towards Sustainable Aviation är 
flyget en förutsättning för att nå en hållbar utveckling, främst av ekonomiska och sociala skäl. 
Upham anser dock att avgörandet om flygtrafik är hållbart eller ej är beroende av vad man har 
för definition på hållbarhet.73 Nedan visar exempelvis en intervjuperson på att flygtrafik kan 
vara en förutsättning för att nå en hållbar utveckling, i och med de positiva konsekvenser som 
flygtrafiken medför för de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. 
Intervjupersonerna identifierar att målkonflikter kan vara svåra att hantera vid arbetet med 
sektorsansvaret och de olika mål som finns.  
 
I LFVs rapport Det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling beskrivs 
ytterliggare hur målkonflikter kan påverka arbetet: ”Det särskilda sektorsansvaret för 
ekologiskt hållbar utveckling inkluderas i hela sektorsansvaret för hållbar utveckling. Det 
innebär att det är svårt att skapa utrymme för kreativa verksamheter och aktiviteter som 
syftar till ekologiskt hållbar utveckling om de inte samtidigt främjar luftfartens utveckling. 
Exempelvis skulle ekonomiska styrmedel ibland kunna motverka möjligheterna att nå andra 
transportpolitiska mål än det om en god miljö.”74 Här framgår det tydligt att de åtgärder som 
genomförs på miljöområdet hela tiden måste avvägas mot ekonomiska och sociala aspekter, 
och att detta skapar problem för miljöfrågornas genomförande. Dock behöver inte åtgärder 
som genomförs på miljöområdet innebära att ekonomiska eller sociala eftergifter, tvärtom kan 
åtgärder gynna exempelvis ekonomin. Ett exempel på detta är att LFV och Naturvårdsverket 
tror att målkonflikterna kommer att minska när marknads- och opinionskraven skärps. Då det 
blir ekonomiskt lönsamt att minska miljöbelastningen, främjas mindre miljöbelastande 
teknik.75 Detta anser jag dock visar på att det ibland krävs att även andra dimensioner av 
hållbarhet främjas än enbart den ekologiska för att åtgärder ska genomföras.  
 
Andersson berättar att klimatproblematiken är svår att komma tillrätta med, eftersom 
flygsektorn idag är beroende av fossila bränslen:76 ”Det finns tekniska lösningar, men de är 
inte riktigt ekonomiskt gångbara än. Då blir det svårt att se en lösning. /…/ lösningen om 
man bara skulle se till det ekologiska, det är ju att sluta flyga, vilket inte är rimligt som det 
ser ut idag. Det kan bli det, när katastroferna blir tillräckligt stora, och man kan bevisa att 
det beror på klimateffekten. Då är nog flera i världen beredda att betala väldigt mycket för 
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att bara flyga /…/ vid vissa tillfällen, högprioriterade saker. Annars är just att resa, att få 
människor att träffa varandra /…/det bästa sättet att bevara fred och att ha förståelse för 
andra sätt att tänka i världen.” Han säger att detta är synnerligen viktigt idag, med de krig 
och motsättningar som finns i världen, och att detta verkligen betonar den sociala aspekten av 
flyget. Här belyser Andersson tydligt vilka konflikter som finns för att nå en hållbar 
utveckling utan att någon av de tre hållbarhetsaspekterna blir lidande. Han säger vidare att 
företagsflygandet är viktigt för den ekonomiska aspekten: ”Detta kommer då att stå rätt emot 
de ekologiska målsättningarna. Så visst blir det konflikter!” Han säger att det för både 
Sjöfartsverket och LFV gäller att hitta balansen mellan de tre dimensionerna av hållbarhet, en 
balansgång som även Robert Caves betonar. Det finns både sociala och ekonomiska fördelar 
med en ökad flygtrafik. Flygtrafik har samtidigt negativa konsekvenser för den ekologiska 
dimensionen av hållbarhet både lokalt, regionalt och globalt, men de svåraste frågorna ses 
ofta som de globala, något som många intervjupersoner påpekat. De positiva konsekvenserna 
för den sociala och ekonomiska dimensionen är ofta mer regionala eller lokala, i form av 
välfärd och ekonomisk tillväxt i regioner, vilket kan skapa fler arbetstillfällen.77 Caves menar 
att det är svårt att beräkna de sociala och ekonomiska fördelarna med en ökad flygtrafik, men 
att man ändå på något sätt måste väga fördelarna mot nackdelarna, och att i detta arbete 
försöka hitta konsensus.78 Denna balansgång ter sig svår. Detta stycke visar enligt mig 
verkligen på hur svårt det kan vara att göra avvägningar mellan dessa olika aspekter, just för 
att flygtrafiken har både så positiva konsekvenser för den sociala och ekonomiska aspekten, 
men ändå klart negativa konsekvenser för den ekologiska dimensionen. Definitionen av 
hållbarhet verkar även kunna omdefinieras om en miljökatastrof skulle inträffa. 

4.4.3 Konflikter mellan sektorsansvaret och flygplatsernas prövningsplikt 
LFVs representanter ser ett problem i att sektorsansvaret och miljöprövningen av flygplatser 
inte fungerar så bra tillsammans. Det system som finns idag för miljöprövning av flygplatser 
grundar sig på den första miljöprövningen som genomfördes på en flygplats, vilket var på 
Landvetter 1970.79 Sedan dess har såväl miljöbalken som de nationella miljökvalitetsmålen 
och det särskilda sektorsansvaret tillkommit, vilket kan tänkas komplicera bilden och 
eventuellt göra att miljöprövningen som den ser ut i dag behöver ses över. 
 
En anledning till att sektorsansvaret inte har förändrat så mycket av miljöarbetet på LFV 
(dock visas det tidigare i analysen att intervjupersonerna är oense på denna punkt) är enligt 
Johansson, LFV, just konflikten med prövningsplikten. Johansson upplever denna målkonflikt 
som ett stort problem: ”Huvudproblemet /…/är att Luftfartsverket har ju egentligen inte något 
mandat att styra verksamheterna från miljösynpunkt, eftersom flygplatsverksamheterna är 
prövningspliktiga.” Här visar Johansson hur problematiskt det kan vara med målkonflikter i 
en myndighet som har ”två ben att stå på”, vilket blir konsekvensen av att LFV både har en 
produktions- och sektorsroll. Detta kan dock underlättas då verket delas. Denne visar även 
exempel på det stora problem som verket upplever i och med prövningsplikten. Johansson 
menar att i och med att flygplatserna utsätts för miljöprövning, hamnar LFV i en 
försvarssituation, eftersom de ska företräda flygplatserna, ett problem som inte övriga 
myndigheter, som exempelvis Banverket och Vägverket har. Denne säger att dessa 
myndigheter därför kan agera mycket rakare, mer logiskt med utgångspunkt från sina 
uppgifter. Jag kan förstå att det uppstår problem med att sektorsansvaret inte kommer till 
uttryck och att LFV inte försöker påverka flygplatsernas miljöarbete så mycket, i och med att 

                                                           
77 Caves, R i Upham, P et al (ed) (2003), s. 36-37 
78 Ibid. s. 45 
79 Luftfartsverket (2003a), s. 10 
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det redan ställs krav i och med prövningen. Johansson tror vidare att om flygplatserna inte 
hade varit prövningspliktiga hade LFV kunnat arbeta med miljöfrågorna mer med 
utgångspunkt från sektorsansvaret. Denne förklarar att i och med att miljöprövningen av 
flygplatserna är ett så pass effektiv system för att få saker och ting gjorda, så har ansvaret inte 
någon funktion i dagsläget på LFV. Detta uttalande kontrasterar dock mot att övriga 
intervjupersoner upplever att ansvaret har en funktion på LFV. 
 
Även Andersson förklarar att sektorsansvaret och flygplatsernas prövningsplikt rimmar illa 
med varandra, i och med att när flygplatserna prövas enligt miljöbalken tar de inte själva 
ansvaret, utan andra tar ansvar åt dem, vilket han tycker är olyckligt. Han förklarar att detta 
beror på att den sökande, i detta fall flygplatshållaren, åtar sig att göra vissa aktiviteter för att 
undvika miljöpåverkan, men gör en avvägning för vad som är rimligt. Efter samråd med 
allmänheten är det sedan upp tillsynsmyndigheten att avgöra om dessa åtgärder är tillräckliga. 
I denna process är alltid den sökande och tillsynsmyndigheten motparter, och Andersson 
uppfattar att tillsynsmyndigheten ofta förutsätter att den sökande gör så lite som möjligt, och 
pressar därför den sökande att göra mer. ”Då får man en konflikt i den processen, och den 
sökande kommer alltid att vara boven där, därför att motparten kommer alltid att kunna säga 
att: ’ja det där var bra, men ni måste gå lite längre’.” Detta kan resultera i att den sökande 
börjar tänka taktiskt, och inte bjussar på det bästa alternativet direkt, säger Andersson. Han 
säger vidare att motparten ofta tyckts förutsätta att den sökande även gör så lite som möjligt. 
Med andra ord bildar detta en slags ond cirkel, där motpartsförhållandena förstärks. 
Andersson menar att denna process innebär att de olika parterna är motståndare, medan 
sektorsansvaret mer talar för samarbete och att visa på det positiva som görs, även om detta är 
en något polariserad bild, och att det även finns samarbete i den. Han säger vidare att den 
”gamla” synen som prövningsplikten innebär för med sig att många tror att myndigheten, 
eftersom den är en del av sektorn, endast verkar för det som är bra för sektorn. Andersson tror 
dock att LFV är vuxna nog att väga in frågorna på rätt sätt. Frågan är om myndigheten är det, 
i och med att det tidigare framgått att miljöfrågan ofta får stå tillbaka vid konflikter? 
Johansson säger att Naturvårdsverket förutsätter att myndigheterna agerar självständigt, och 
de tänker sig inte in i den situationen som LFV befinner sig i genom prövningsplikten. Om 
sektorsansvaret verkligen ska fungera behövs prövningsplikten tas bort, alternativt att 
prövningsplikten gäller alla transportverk, menar denne. Det finns dock nackdelar med att 
prövningsplikten tas bort, vilket berörs i slutkapitlet. Denna målkonflikt tror jag är ytterligare 
en anledning till att sektorsansvaret inte har fått så stora konsekvenser på LFV. Konflikten 
kan dock tänkas minska i och med delningen, i och med att endast det blivande affärsverket 
kommer att vara inblandat i prövningsprocessen, säger Andersson. Han tror att detta är den 
största orsaken till delningen. 

4.5 Sektorsansvarets framtid: förändringar, tydliggöranden eller 
borttagande? 

Här presenteras förslag som intervjupersonerna har gett på framtida lösningar om hur 
sektorsansvaret kan utformas för att bli ett bättre instrument för myndigheterna, samt för att 
skapa färre målkonflikter. Intervjupersonernas förslag på hur sektorsansvaret ska definieras 
och utdelas skiljer sig åt i många avseenden. Jag visar först vad Naturvårdsverket har lagt 
fram som förslag i sin utredning, för att sedan gå över till hur LFVs representanter ser på 
dessa förslag. Definitionen av det särskilda sektorsansvaret är idag ganska övergripande, 
eftersom den ska passa alla de myndigheter som den gäller. Nilsson, Naturvårdsverket, tror att 
det måste finnas någonting övergripande som gäller för alla myndigheter, och att det sedan är 
upp till varje myndighet att, tillsammans med sitt departement, gå ner mer detaljerat och 
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bestämma hur man ska arbeta och hur sektorsansvaret ska förhålla sig till andra mål. Detta 
kan vara en anledning till att sektorsansvaret även fortsättningsvis ska formuleras på ett 
övergripande sätt, i och med att ytterligare mål kan tillkomma i framtiden. 
 
I ett regeringsuppdrag som rapporterades i februari 2004 har Naturvårdsverket gett förslag på 
hur sektorsansvaret ska vidareutvecklas och förtydligas. Naturvårdsverket konstaterar att det 
är viktigt att syftet med ansvaret tydligt framgår, något som dock inte representanterna på 
LFV har upplevts som ett problem, men som enligt Naturvårdsverket har varit problematiskt 
för många myndigheter. Myndigheten fastslår även att det är viktigt att ingen orimlig 
arbetsbelastning läggs på myndigheterna, och att insatsen därför måste vägas mot nyttan. 
Många myndigheter har föreslagit att sektorsansvaret ska omfatta alla de olika aspekterna av 
hållbar utveckling. Naturvårdsverket anser att det särskilda sektorsansvaret endast ska omfatta 
den ekologiska dimensionen, men att det inte hindrar att myndigheten även kopplar detta 
arbete till att även omfatta de övriga dimensionerna.80  
 
Larssons tolkning av Christie och Warburton visar på att det kan vara svårt att skilja på de 
olika aspekterna av hållbarhet, eftersom deras samband är så starka. Hon skriver även att om 
politiker fortsättningsvis isolerar tillväxtfrågorna från den ekologiska och den sociala 
dimensionen blir det svårt att arbete mot det gemensamma målet att nå en hållbar 
utveckling.81 Relaterat till detta är en koppling även till de övriga dimensionerna av hållbarhet 
en fördel. Hon skriver vidare att detta dock ofta görs för att göra begreppen praktiskt 
hanterbara, men att risken finns att begreppet sektoriseras och att helheten på så sätt går 
förlorad.82 Detta kan vara ett problem då det särskilda sektorsansvaret endast är definierat för 
den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Larsson anser dock att det står klart att 
tillväxten är det centrala i den svenska politiken, även om tillväxtbegreppet i högre 
utsträckning nu berör även kvalitet och inte bara kvantitet.83 Detta kan medföra att det finns 
större behov av att betona den ekologiska dimensionen, men även den sociala torde vara 
viktig. För att tydliggöra ansvaret i förhållande till det allmänna sektoransvaret, föreslår 
Naturvårdsverket att ansvaret fortsättningsvis bör kallas ett särskilt miljöansvar för sektorn. 
Verket föreslår vidare att det tydligare bör framgå vad ansvaret ska innebära för 
myndigheterna, vilka aktiviteter som ska genomföras och vad som ska rapporteras.84 Om 
Naturvårdsverkets föreslagna förändringar genomförs kommer uppdraget bli tydligare för 
myndigheterna. Naturvårdsverket uttrycker dock att situationen för myndigheterna fortfarande 
kommer att vara komplex, i och med alla miljöuppdrag de har.85 Detta innebär för LFV att det 
som inte upplevdes som särskilt problematiskt, nämligen syftet med sektorsansvaret, blir ett 
än mindre problem, medan det som enligt vissa tolkningar upplevdes som problematiskt 
kvarstår. Detta kan dock underlättas av att dialogen mellan myndigheterna och deras 
departement förbättras, vilket Nilsson ger förslag på.  
 
Hur uppdraget delas ut kan ha en viss betydelse för hur uppdraget tas omhand, och eftersom 
sektorsansvaret delades ut som ett separat uppdrag kan det tänkas att det inte tas omhand på 
samma sätt som om det hade kommit via myndighetens instruktion eller regleringsbrev. 
Naturvårdsverket förordar att ansvaret fortsättningsvis skrivs in i myndigheternas 
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instruktion,86 något som Naturvårdsverkets representant tror skulle underlätta för 
myndigheterna. Intervjupersonerna har skilda uppfattningar om huruvida det verkligen skulle 
underlätta om sektorsansvaret skrevs in i exempelvis instruktionen eller inte. Karlsson tycker 
att sektorsansvaret är tydligt idag, men att det skulle kunna innebära ännu större tydlighet om 
det exempelvis skrevs in i myndighetens instruktion. Andersson ser det som att det i praktiken 
redan är inskrivet idag, i och med att det står att LFV ska svara för skyddet av miljön. Men 
han tycker ändå att det vore bra om det skrevs in, eftersom det inte är bra att ha ett ansvar vid 
sidan av de uppgifter myndigheten har. Detta kan nämligen medföra att ansvarstagandet 
försvinner i och med att det inte omsätts i aktiviteter.  
 
Andersson tycker vidare att generella uppdrag av den här typen är svåra att arbeta med, 
eftersom myndigheten själv måste lista ut vad som ska genomföras genom uppdraget. Även 
om man kan lista ut vad som ska genomföras så är det en tolkning från myndighetens sida. 
Han tycker istället att det är bättre att det klart och tydligt står i regleringsbrevet vilka 
åtgärder som ska genomföras, eftersom det då inte går att komma undan. Andersson kan här 
tyckas förorda en tydligare styrning, vilket kan ses som ett steg tillbaka mot hur 
myndighetsarbete tidigare har utförts. Han påpekar dock i efterhand att han tycker att 
sektorisering och utökat miljöansvar för myndigheterna är en bra utveckling för framtiden, 
men att instruktionerna ändå kan bli tydligare. Andersson säger att om sektorsansvaret utdelas 
via instruktion eller regleringsbrev kommer det att styra verket starkare.  Det är dock viktigt 
att det inte är två olika formuleringar i instruktionen, eftersom det skulle förvirra 
myndigheterna, påpekar han. Alla intervjupersoner förordar dock inte att sektorsansvaret ska 
skrivas in i instruktionen. Johansson tycker inte att det skulle underlätta, det gör varken från 
eller till. Detta motiverar denne med att LFV redan har ansvaret genom övriga mål och 
uppgifter. Inskrivningen ser Johansson alltså inte som en lösning på grund av att denne inte 
tycker att sektorsansvaret fungerar som ett bra instrument i den situation som LFV befinner 
sig i. Andersson säger att man kan tycka att det är två motstående åsikter som 
Naturvårdsverket och LFV har när Naturvårdsverket tycker att sektorsansvaret ska vara kvar 
och skrivas in i instruktionen, medan LFV tycker att det ska tas bort för att det förvirrar, men 
att slutresultatet ändå blir detsamma, så att de båda verken är i grunden överens. Detta är en 
intressant invändning, då den enligt mig visar på att det inte behöver vara svårt att hitta en 
gemensam linje för hur sektorsansvaret ska utvecklas i framtiden, åtminstone utifrån 
intervjupersonernas synvinkel. 
 
Johansson reflekterar över vad som skulle behöva göras för att ansvaret skulle bli tydligare. 
Dennes förslag skiljer sig mycket från vad Andersson tidigare har uttryckt. Johansson säger 
att om sektorsansvaret ska utformas som ett ansvar så ska det också vara ett ansvar att tolka 
de politiska ambitionerna i miljölagstiftningen. Denne menar att om uppgiften ska vara 
utformad som ett ansvar så bör myndigheten vara beslutande i miljöfrågor, om uppgiften ska 
bli tydlig. Kanske vore det bättre om ännu mer ansvar på detta sätt försköts ut till 
myndigheterna? Detta förutsatt att det inte skapar ytterligare målkonflikter, samt att 
myndigheten på ett bra sätt kan hantera de avvägningar som krävs, vilket kanske inte är fallet 
helt och hållet idag, med tanke på de målkonflikter som uppstår. Jag ser en skillnad i hur 
dessa både personer ser på hur ansvaret bör förändras i framtiden, när Johansson förordar mer 
eget ansvar och Andersson mer detaljerad styrning.  
 
Naturvårdsverket har även ett förslag om en gemensam rapportering för alla de utvalda 
myndigheterna, något som skulle kunna samordnas med miljömålsuppföljningen, berättar 
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Nilsson. Syftet med denna samlade rapportering är att se hur miljöarbetet fungerar i olika 
sektorer och identifiera målkonflikter, så att regeringen får ett stort underlag att ta beslut 
utifrån om den fortsatta miljöpolitiken. I Naturvårdsverkets utredning framgår det att fyra 
myndigheter, varav LFV är en, tydligt ifrågasätter om de ska ha uppdraget i framtiden.87 Dock 
står detta i motsats mot vad både Andersson och Karlsson uttryckte vid intervjuerna. I dessa 
intervjuer fick jag intrycket att intervjupersonerna såg sektorsansvaret mer som en fördel än 
en nackdel, genom att ansvaret var bra att ta till som argument. I de interna dokument där 
sektorsansvaret berörs framgår det att uppgiften inte behövs. Naturvårdsverket föreslår i sin 
utredning att 16 myndigheter tilldelas sektorsansvaret i framtiden. Dessa myndigheter är 
utvalda på grund av att deras sektor har en negativ miljöpåverkan, eller för att de kan påverka 
ett stort antal viktiga aktörer. Naturvårdsverket föreslår att LFV även fortsättningsvis kommer 
att tilldelas ansvaret, på grund av sin negativa miljöpåverkan.88 Naturvårdsverket har i sin 
utredning berört vad ett borttagande av sektorsansvaret skulle kunna få för konsekvenser. 
Fördelen, som myndigheten ser det, är att myndigheterna får en mindre komplicerad bild att 
förhålla sig till. Några nackdelar som myndigheten pekar på är att incitamenten att arbeta med 
sektorsövergripande frågor minskar, att frågor som är svåra att placera inom ramen för 
miljökvalitetsmålen kanske inte behandlas, samt att Naturvårdsverket inte på samma sätt får 
information om myndigheternas inblandning i internationellt miljöarbete inom sektorn. 
Sektorsansvaret är även ett sätt för Naturvårdsverket att identifiera målkonflikter mellan 
sektorer, en möjlighet som skulle minska vid ett borttagande. Naturvårdsverket skriver att om 
sektorsansvaret skulle tas bort, skulle sektorsperspektivet behöva komma in tydligare någon 
annanstans i det nationella miljöarbetet, exempelvis skulle miljökvalitetsmålen kunna 
utökas.89 
 
5 Möjligheter och hinder som sektorsansvaret medför 
I detta avslutande kapitel presenterar jag de viktigaste slutsatserna som framkommit i 
analysen, och diskuterar utifrån hur sektorsansvaret idag kommer till uttryck, och olika 
alternativ till hur det skulle kunna utformas i framtiden. Dessa slutsatser är dock baserade på 
ett fåtal intervjuer samt studier av interna dokument och övrig litteratur. Detta innebär att 
förslagen ska ses som just förslag, och inte som färdiga lösningar. Vissa förslag kräver även 
att utredas ytterligare genom fortsatta studier. Eftersom alla intervjupersonerna i huvudsak har 
samma syn på syftet med det särskilda sektorsansvaret, samt att alla tycker att LFV har detta 
sektorsperspektiv på sitt miljöarbete idag, formulerar jag detta slutkapitel utefter 
utgångspunkten att tankarna bakom sektorsansvaret även i framtiden ska finnas kvar. Detta 
behöver dock inte innebära att uppgiften utformas som den gör idag, eller ens att den innebär 
ett separat uppdrag.  
 
Naturvårdsverket konstaterar i sin utredning90 att det är viktigt att syftet med ansvaret tydligt 
framgår, något som dock inte representanterna på LFV har upplevt som ett problem, men som 
enligt Naturvårdsverket har varit problematiskt för många myndigheter. Detta är ett problem 
som även Larsson uppmärksammar, då hon skriver att när begreppet hållbar utveckling ska 
tillämpas delegeras uppgiften oftast ut till myndigheter, länsstyrelser och kommuner, som 
sedan själva får fundera ut hur de ska integrera dessa tankar i sitt arbete.91 Detta är även fallet 
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med det särskilda sektorsansvaret. Arbetet underlättas av att det skapas förutsättningar för att 
hitta bra sätt att angripa frågorna i myndigheten, och Larsson anser det då vara viktigt att det 
från central nivå ges kraftfulla och tydliga signaler samt en bra dialog om begreppens 
betydelse,92 något som jag anser att dessa förslag tydligare gör. Naturvårdsverket fastslår även 
att det är viktigt att ingen orimlig arbetsbelastning läggs på myndigheterna, och att insatsen 
därför måste vägas mot nyttan. Detta tror jag är en bra utgångspunkt vid vidareutveckling av 
det särskilda sektorsansvaret. Sektorsperspektivet på miljöfrågorna bör enligt mig säkerställas 
på alla de utvalda myndigheterna, men sektorsansvaret ska helst inte betraktas som onödigt 
eller belastande, vilket det idag gör på många håll inom LFV. Frågan är bara hur detta ska 
undvikas? Ett sätt att underlätta kan vara att sektorsansvaret skrivs in i myndighetens 
instruktion, något som såväl Naturvårdsverket som två av tre intervjupersoner förordar. 
Viktigt är dock att ansvaret formuleras på ett sätt så att konflikter mellan exempelvis 
kärnverksamheten och miljöfrågorna i möjligaste mån undviks. Eftersom gränsdragningen för 
flygsektorn inte upplevs som ett problem, är inte detta någonting som kräver en tydligare 
definition för LFV, men jag tycker dock att det är bra att Naturvårdsverket tydligt definierar 
hur sektorsgränserna ska dras, främst på grund av att många andra myndigheter ansvarar för 
en mer svårdefinierad sektor. 
 
Naturvårdsverket förslag att sektorsansvaret fortsättningsvis bör kallas ett särskilt miljöansvar 
för sektorn är visserligen endast en omformulering, men jag tror ändå att denna förändring är 
bra, eftersom formuleringen är tydligare, samt att risken är mindre att det blandas ihop med 
myndigheternas allmänna sektorsansvar. Myndigheten föreslår vidare att det tydligare bör 
framgå vad ansvaret ska innebära för myndigheterna, vilka aktiviteter som ska genomföras 
och vad som ska rapporteras.93 Detta kommer säkert att underlätta arbetet för många 
myndigheter, och jag tror att LFVs problem med att avgöra vad sektorsansvaret har fått för 
konsekvenser kan minska i och med detta. Om Naturvårdsverkets föreslagna förändringar 
genomförs kommer uppdraget bli tydligare för myndigheterna. Naturvårdsverket uttrycker 
dock att situationen för myndigheterna fortfarande kommer att vara komplex, i och med alla 
miljöuppdrag de har.94 Detta innebär för LFV att det som inte upplevdes som ett problem, 
nämligen syftet med sektorsansvaret, blir ett än mindre problem, medan det som upplevdes 
som problematiskt kvarstår. En övrig punkt som vid förändring skulle kunna komma att 
underlätta, enligt Naturvårdsverkets representant, är att dialogen mellan myndigheterna och 
deras departement om hur de olika målen förhåller sig till varandra, förbättras. Då kanske 
även detta problem skulle minska? 
 
Intervjupersonerna är överens om vilka roller de olika myndigheterna har. Det skiljer dock 
mycket i hur positivt inställda intervjupersonerna på LFV är till sektorsansvaret, då vissa 
upplever det som fritt och motiverande, och andra omtalar det som ett direktiv. I de interna 
dokument där sektorsansvaret berörs framgår det att uppgiften inte behövs, men vid två av tre 
intervjuer upplevs sektorsansvaret i viss mån som någonting positivt. Det är svårt att avgöra 
om sektorsansvaret har fungerar som instrument för att styra mot en hållbar utveckling, i och 
med att intervjupersonerna är oeniga om huruvida sektorsansvaret har inneburit en förändring 
av LFVs miljöarbete eller inte. Alla intervjupersonerna upplever dock att det är svårt att peka 
på aktiviteter som sektorsansvaret har lett till. Vissa intervjupersoner upplever att ansvaret har 
inneburit en betoning av arbetet, samt att det går att använda som argument internt för att 
genomföra åtgärder på miljöområdet som sträcker sig utanför kärnverksamheten. En av 
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93 Naturvårdsverket (2004), kap. 3 
94 Ibid. s. 53 
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personerna upplevde istället sektoransvaret som helt onödigt, och att det inte hade förändrat 
miljöarbetet alls. Jag upplever det därför som svårtolkat huruvida de som arbetar på LFV 
verkligen vill avskaffa det särskilda sektorsansvaret eller inte. Vad som har skapat de skilda 
uppfattningarna om vad sektorsansvaret har fått för konsekvenser på LFV är svårt att säga, 
men helt klart gör ansvarets mindre framträdande roll det svårt att få grepp om hur det 
egentligen har fungerat på myndigheten. Det har även varit svårt för många myndigheter att 
komma underfund med hur sektorsansvaret ska komma in i deras verksamheter, något som 
kan ha medfört att uppgiften av vissa har upplevts som betungande. Svårigheten att avgöra 
vad som är ett resultat av sektorsansvaret och inte gör att det är svårt att säga om 
sektorsansvaret är ett bra instrument eller inte, såväl på LFV som på övriga myndigheter. 
Sektorsansvaret har dock inneburit en större förändring på Sjöfartsverket, i och med att synen 
på vad verkets miljöarbete ska omfatta omdefinierades, en förändring som enligt 
intervjupersonerna inte behövdes på LFV, eftersom sektorsperspektivet redan fanns. Dock är 
det även på Sjöfartsverket svårt att dra direkta paralleller till aktiviteter. Jag tror att 
sektorsansvaret, i och med dess utformning, i praktiken mer fungerar som en pådrivare, och 
det kan då överlag vara svårt att dra direkta paralleller.  
 
Sektorsansvaret har dock inneburit stora förändringar för många myndigheter, främst för dem 
som inte hade ett så utvecklat miljöarbete innan, vilket visar på att sektorsansvaret mycket väl 
kan fungera på ett bra sätt. Anledningen till att sektorsansvaret har betytt olika saker och fått 
mer eller mindre konsekvenser på olika myndigheter är beroende av hur mycket myndigheten 
har arbetat med miljöfrågor tidigare, samt hur myndighetens situation ser ut i övrigt, det vill 
säga vilka andra mål eller styrningar som verket har att förhålla sig till. Myndigheterna 
befinner sig i olika situationer där sektorsansvaret passar olika bra in. Jag tror även att det är 
beroende av hur myndigheten tolkar ansvaret. Implementeringen av sektorsansvaret är enligt 
mig även beroende av hur mycket man tycker att det ska eller bör förändra, samt om man tror 
på sektorsansvar som instrument överhuvudtaget. Att sektorsansvaret inte uppfattas som 
positivt av alla på LFV, gör att det inte får genomslag i hela organisationen, vilket gör att det 
inte får så stort utrymme. Det framgår att sektorsansvaret i sig kanske inte skapar så många 
nya möjligheter just på LFV, men att ansvaret ändå har gjort det på många andra 
myndigheter. Det skulle även ha kunnat innebära mer på LFV om inte myndigheten, enligt 
intervjupersonerna, redan utvecklat ett sektorsperspektiv på miljöfrågorna. Sektorsansvaret 
skulle kanske kunna utformas på ett sätt så att Naturvårdsverket får sin vilja igenom, 
nämligen att alla sektorer tar sitt ansvar, men även så att LFV upplever att ansvaret inte 
krånglar till deras arbete? Både Naturvårdsverket och LFV har i grunden samma uppfattning, 
nämligen att syftet med sektorsansvaret ska uppfyllas. Detta visar enligt mig på att det inte 
behöver vara svårt att hitta en gemensam linje för hur sektorsansvaret ska utvecklas i 
framtiden, förutsatt att hänsyn tas till de målkonflikter som ansvaret idag bidrar till. Många av 
dessa verkar dock vara svåra att komma åt. 
 
Vissa intervjupersoner förordar en tydligare styrning genom att det klart och tydligt står att 
läsa i regleringsbrevet vilka aktiviteter myndigheten ska utföra, medan andra pekar på att det 
skulle underlätta om myndigheten hade mer ansvar att tolka miljölagstiftningen och vara 
mindre styrda av exempelvis miljöprövningen. Vid en första anblick kan önskemål om 
tydligare riktlinjer ses som en önskan om tydligare styrning, men det har i analyskapitlet visat 
sig att så inte behöver vara fallet, eftersom intervjupersonerna i studien har efterfrågat 
tydligare instruktioner samtidigt som de vill att mer ansvar ges till myndigheterna. Dessa 
önskemål behöver alltså inte vara motstående. Fördelen med en tydligare styrning är att det 
blir enklare för myndigheterna att avgöra hur deras miljöarbete ska gå till, och de slipper 
tolka. Nackdelen, om riktlinjerna skulle vara utformade mer som direktiv, är som jag ser det 
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att incitamenten och friheten för myndigheterna minskar. Men enbart tydligare riktlinjer, som 
även ger utrymme för mer eget ansvar, tolkar jag utefter intervjupersonernas svar, inte 
behöver betyda att incitamenten minskar. Ett problem som skulle kunna uppstå om 
myndigheterna fick än mer frihet att bedriva sitt miljöarbete och de facto vara beslutande i 
miljöfrågor, vilket efterfrågats av en intervjuperson, är att de målkonflikter som trots allt 
uppstår kan få till följd att miljöarbetet får stå tillbaka om det hindrar ekonomiska och sociala 
mål. Faktum är en intervjuperson påpekade att miljöfrågor ofta får stå tillbaka vid konflikter. 
Alla intervjupersonerna tycker dessutom att miljöfrågorna får för litet utrymme på LFV, 
vilket är en stark anledning till att dessa frågor behöver stärkas om verket ska ges mer eget 
ansvar. 
 
Även internationellt blir sektorisering av miljöarbete alltmer vanligt. Andrea Lenschow 
skriver att EU på senare år har börjat pröva nya former av styrande. Exempelvis har 
integrationen av övergripande miljöhandlingsplaner för olika sektorer bidragit till ett mer 
flexibelt sätt att styra miljöarbetet. Hon skriver dock att miljöarbetet inom EU går sämre än 
det skulle kunna göra, vilket bland annat är beroende av att många mål på miljöområdet inte 
implementeras tillräckligt i många medlemsstater.95 Detta kan jämföras med sektorsansvaret 
och dess implementering på myndighetsnivå i Sverige, där alla de mål och ansvarsområden 
som finns inom miljöområdet skapar problem, vilket påvisas i denna studie. En anledning till 
att det är svårt att avgöra vad sektorsansvaret har inneburit på LFV är integreringen med det 
övriga miljöarbetet, exempelvis arbetet med de transportpolitiska målen och de nationella 
miljömålen. Integreringen ser intervjupersonerna dock som positivt och i viss mån nödvändigt 
för att få ihop miljöarbetet på ett bra sätt. Även på Sjöfartsverket har sektorsansvaret 
integrerats med andra målarbeten, och Naturvårdsverkets representant berättar att de flesta 
myndigheter har genomfört integreringar. Det myndigheterna bör eftersträva är en bra lösning 
så att de får allt gjort, utan dubbelarbete, vilket jag upplever att alla intervjupersonerna är 
överens om.  
 
Det är dock viktigt att vid integration av mål tänka på att alla delar i de olika målen 
behandlas, och att inte integreringen enbart är en ensidig avpassning,96 vilket jag tolkar kan 
vara fallet vid integreringen av miljökvalitetsmålen i En god miljö, samt även av 
sektorsansvaret i allt det övriga miljöarbetet på LFV. Även om intervjupersonerna i denna 
studie uppfattar integreringen som positiv, tror jag att det är viktigt att vara uppmärksam på 
att alla delarna av de olika målen behandlas, så att integreringen inte enbart görs för att 
underlätta arbetet, utan att lösningen faktiskt gör att alla delar av målen kommer till uttryck i 
praktiken. Jag tror dock att dessa organisatoriska förenklingar underlättar myndigheternas 
arbete mycket, men det är viktigt att se till att alla frågor berörs och att inga glöms bort på 
grund av detta. Täcker exempelvis de nationella miljökvalitetsmålen och en god miljö allt det 
som sektorsansvaret är tänkt att täcka? Även om två av intervjupersonerna anser att 
sektorsansvaret inte behövs för LFVs del, tror jag att det ändå kan behövas i någon form, just 
för att trycka på hur viktigt det är att ha ett sektorsperspektiv på miljöarbetet. Det är även 
anmärkningsvärt att en del av intervjupersonerna, samt de interna dokumenten, pekar på att 
sektorsansvaret inte fungerar just för LFV, när en del personer påpekar att ansvaret kan vara 
positivt för andra myndigheter. Det har i denna studie framkommit att LFV befinner sig i en 
speciell situation, bland annat i och med prövningsplikten, men är den så speciell att 
sektorsansvaret inte kan anpassas även till dem? 
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LFV har valt att lägga stor vikt vid det internationella miljöarbetet, och nationella miljömål 
och ansvarsområden komplicerar i viss mån arbetet för myndigheten. Men för att driva på 
arbetet även nationellt tror jag att det är viktigt att även ha nationella mål. Jag upplever att 
LFV tycker att bilden blir komplicerad just för att det är många mål att förhålla sig till. Det 
framgår även att allmänt hållna mål kan vara svåra att förhålla sig till för en myndighet. 
Eftersom miljömålen är allmänt hållna är de även tolkningsbara, exempelvis har olika 
människor olika uppfattningar om vad som kännetecknar en god miljö.97 Jag ser miljömål och 
sektorsansvar som pådrivare och riktlinjer för vad myndigheten ska sträva mot, och i det 
arbetet gäller det att göra så mycket som är möjligt för myndigheten. De myndigheter som 
utöver sektorsansvaret även ansvarar för ett specifikt miljökvalitetsmål, har ytterliggare en 
sak att förhålla sig till. Jag tror att det kan finnas skäl att underlätta detta arbete för 
myndigheterna. Det tar även tid för en myndighet att komma underfund med hur arbetet ska 
organiseras utifrån de mål och ansvarsområden som finns.  
 
I och med ovanstående svårigheter kan en lösning vara att de olika målen integreras med 
varandra redan innan de skickas ut till de olika myndigheterna, från regeringens eller 
Naturvårdsverkets sida. Detta skulle dock minska de olika myndigheternas möjlighet att 
organisera sitt arbete fritt, men det skulle kanske kunna underlätta, såvida den nya styrningen 
är klar och tydlig och innefattar allt den ska? Naturvårdsverket har, som tidigare nämnt, på 
förslag att om sektorsansvaret ska tas bort så skulle miljökvalitetsmålen kunna omformuleras 
på ett sätt som uppfyller tankarna bakom sektorsansvaret. Detta ser jag som en form av 
integrering av mål och ansvarsområden redan innan de utdelas till de berörda myndigheterna. 
En annan möjlighet är att sektorsansvaret integreras med de transportpolitiska målen. Kanske 
kan det transportpolitiska målet En god miljö omformuleras så att det tydligt framgår vad 
miljöarbetet ska omfatta och inte? Det är trots allt detta mål som LFV främst utgår från i sitt 
arbete, vilket innebär att om sektorsansvaret skulle integreras på det sätt som 
Naturvårdsverket har föreslagit, är det ändå inte säkert att arbetet förändras på LFV. Detta är 
ett förslag som därför skulle kunna analyseras i framtida studier, exempelvis genom att 
analysera skrivningarna i de olika målen samt om och i så fall hur de kan integreras med 
varandra. Detta förslag kan även tänkas föra med sig nackdelar i och med att myndigheterna 
får mindre möjlighet att organisera sitt miljöarbete fritt, vilket även det kan utredas i framtida 
studier. Förslaget att ansvaret integreras med de transportpolitiska målen omfattar dock endast 
transportmyndigheterna, så för övriga myndigheter får problemet med många olika mål lösas 
på annat sätt genom integrering med andra mål, om behov finns. Även om Naturvårdsverkets 
representant upplever att det kan vara svårt att förhålla sig till alla de mål som finns, är det 
inte heller säkert att alla myndigheter upplever detta som ett problem. 
 
Det framgår att sektorsansvaret är förknippat med en mängd svårigheter, bland annat genom 
de målkonflikter det är förknippat med. Alla intervjupersoner menar att målkonflikter är 
vanligt förekommande vid arbetet med sektorsansvaret och övriga mål. Konflikter uppstår 
mellan miljöarbetet och myndighetens kärnverksamhet, samt mellan de tre aspekterna av 
hållbarhet. Detta stämmer överens med den bild Asplund förmedlar, då hon skriver att en 
mängd svårigheter uppstår när olika kompetensområden ska samverka, och att retoriken om 
att miljöfrågan integreras i alla område inte alltid stämmer överens med verkligheten.98 Dessa 
målkonflikter kan göra att argument skapas för att inte utveckla miljöarbetet. Lenschow 
skriver dock att idén med hållbarhetsbegreppet är att de tre dimensionerna ska gå att uppnå 
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utan konflikter, de ska inte vara motsägelsefulla.99 I ett längre perspektiv är det antagligen så, 
eftersom en fungerande ekologisk dimension är en förutsättning för de övriga delarna. I ett 
kortare perspektiv uppstår dock konflikter, vilket framgår tydligt i denna studie. Att det i ett 
internt dokument framgår att det ibland krävs att även andra aspekter än den ekologiska ska 
uppfyllas för att åtgärder ska genomföras, pekar enligt mig på att miljöfrågorna kan behövas 
stärkas på myndigheten.  
 
En annan konflikt som framkom vid intervjuerna var den mellan sektorsansvaret och 
flygplatsernas prövningsplikt. LFV ser ett problem i att sektorsansvaret och miljöprövningen 
av flygplatser inte fungerar så bra tillsammans. Prövningsplikten är ett äldre verktyg än 
miljökvalitetsmålen och sektorsansvaret, och de har mycket skilda utgångspunkter, vilket 
skapar konflikter. Själva idén om att miljöarbetet ska utgå från samhällets olika sektorer och 
samarbete mellan dess aktörer är en mycket annorlunda syn mot det mer traditionella sättet att 
bedriva miljöarbete, nämligen genom miljöprövningen. Om nu miljöarbetet ska utgå från att 
ansvar förskjuts ut till de olika myndigheterna kan prövningsprocessen att behöva ses över, så 
att den konfliktsituation som finns idag undviks. Det finns dock nackdelar med att mer ansvar 
läggs på myndigheterna och mindre på tillsynsmyndigheterna, vilket vissa intervjupersoner 
eftertraktar, och det är att det säkerligen finns verksamhetshållande som vill göra så lite som 
möjligt. I många fall tror jag att miljöprövningen fyller ett viktigt syfte, och i och med att 
många intervjupersoner pekar på att det kan vara svårt att prioritera mellan miljöfrågor och 
andra för myndigheten viktiga frågor, tror jag att det kan vara riskabelt att helt och hållet ta 
bort denna kontroll. Som i så många andra fall gäller det därför att hitta en balans här, där 
prövningen inte upplevs som en motpartssituation, utan mer som det samarbete som 
sektorsansvaret syftar till. Intervjupersonerna tror dock att denna konflikt minskar i och med 
delningen, genom att endast det blivande affärsverket kommer att vara inblandad i 
prövningsprocessen.  
 
Några anledningar till att sektorsansvaret inte har fått så stort utrymme på LFV är att det har 
integrerats med det övriga miljöarbetet, samt att sektorsansvaret inte har fått genomslag i hela 
organisationen och inte hanteras som ett ansvar som genomsyrar hela verksamheten. Detta 
problem har Lenschow uppmärksammat, då hon pekar på är att de mål som finns på 
miljöområdet inte integreras med övriga politikområden och inte behandlas som ”horisontella 
policies” som går in i alla relevanta beslut.100 Även sektorsansvaret kan ses som en horisontell 
policy, som är tänkt att genomsyra allt arbete, vilket dock målkonflikterna samt bristen på 
genomslag av sektorsansvaret i hela organisationen visar på att så inte alltid är fallet. Denna 
studie pekar på att sektorsansvaret åtminstone är tänkt att skapa incitament för ett nytt 
angreppssätt av miljöfrågorna på myndighetsnivå, men att inte alla uppfattar ansvaret som 
motiverande på grund av de målkonflikter och svårigheter som finns. Dessa problem medför 
därför att ansvaret inte genomsyrar organisationen på det sätt det är tänkt att göra, vilket gör 
att kanske den viktigaste möjligheten som det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar 
utveckling skapar, nämligen incitamenten att arbeta enligt ett sektorsperspektiv, minskar.  
 
Om sektorsperspektivet genomsyrar den svenska miljöpolitiken som den sorts horisontella 
policy Lenschow menar är fördelaktigt för miljömål, vilket det inte gör idag fullt ut på LFV, 
tror jag att sektorsansvaret, eller åtminstone sektorsperspektivet, mycket väl kan fungera som 
en stark pådrivare för att nå en hållbar utveckling. De många hinder som uppstår på vägen 
från formuleringen av ansvaret till att sektorsperspektivet omsätts i praktiken gör att jag anser 
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att ansvaret kan behöva förändras, just för att arbetet inte ska upplevas som mer omständligt 
och betungande än det gör nytta, samt för att minimera de målkonflikter som uppstår. Detta 
bygger dock på vad intervjupersonerna vid LFV anser om arbetet, och i och med att 
myndigheterna med sektorsansvar har använt sig av ansvaret på olika sätt kan det även variera 
om de tycker att det har upplevts som betungande. Om sektorsansvaret integreras med andra 
mål redan innan det når myndigheterna kan myndigheternas miljöarbete underlättas om det 
upplevs som betungande. Målkonflikter mellan de olika aspekterna av hållbarhet ter sig svåra 
att ta hänsyn till, genom att flygtrafiken har både så positiva konsekvenser för den sociala och 
ekonomiska aspekten, men ändå klart negativa konsekvenser för den ekologiska dimensionen. 
Om aspekterna, vilket Lenschow pekar på, inte ska skapa konflikter, krävs enligt mig 
antingen nya, mindre miljöpåverkande bränslen, eller att den ekologiska aspekten ses som en 
förutsättning för de övriga hållbarhetsaspekterna. Vid en omformulering av ansvaret finns en 
mängd faktorer att ta hänsyn till, vilket denna studie visar. Studien är dock baserad på ett fåtal 
intervjuer, samt dokumentstudier, vilket gör att resultatet endast kan ses som vägledande. 
Formerna för sektorsansvaret behöver enligt mig ses över, både på myndighetsnivå och 
centralt, exempelvis om möjlighet finns att integrera målen innan de når myndigheterna. Om 
miljöfrågorna ska integreras på myndigheterna är en förutsättning att de får genomslag och 
inte får stå tillbaka vid målkonflikter. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor Luftfart och Samhälle 
 
 Jag berättar kort om syftet med uppsatsen. 
 Berätta kort om din roll/ditt arbete på LFV? 

 
Uppfattning av sektorsansvarets innebörd 
 Vad betyder sektorsansvaret för dig?  

– Vad är syftet som du ser det med sektorsansvaret?  
– Vilken är Naturvårdsverkets respektive LFVs roll/ansvar? 

 Tycker du att det är lätt eller svårt att avgöra hur arbetet med sektorsansvaret ska gå till? 
– På vilket sätt? När uppstår eventuella osäkerheter?  

 Vad får dessa eventuella osäkerheter för praktiska konsekvenser för ert arbete? Finns det 
en risk att frågor glöms bort eller är svåra att behandla på grund av eventuella 
osäkerheter? Om ja: har du exempel på detta? 

 Vad krävs för att ansvaret ska bli tydligare? 
 Tycker du att sektorsansvaret behöver tydliggöras?  

– Skulle det underlätta om det skulle skrivas in i myndighetens instruktion eller 
till den ordinarie styrningen av verksamheten? Fördelar/nackdelar med detta?  
– Behövs en bättre dialog med Naturvårdsverket? 

 Upplever du att det är det svårt att definiera vad som tillhör sektorn och vad som inte gör 
det? 

 
Sektorsansvar och miljökvalitetsmål som instrument 
 Hur jobbar ni på LFV med sektorsansvaret? Vilka åtgärder har genomförts/ska 

genomföras, som kan sägas ha samband med sektorsansvaret? 
 Har du förslag på vad som skulle kunna genomföras som inte görs idag? 
 Finns det åtgärder som ni vill genomföra, men som inte är möjliga? Varför i så fall? 
 Upplever du att vissa miljöfrågor inom flygsektorn glöms bort eller är svåra att behandla?   

– Vilka och varför är de svåra i jämförelse med andra frågor?    
– Gör sektorsansvaret att detta underlättas/undviks?  

 Hur ser du på kopplingen mellan miljökvalitetsmålen och sektorsansvaret på LFV? Har de 
integrerats med varandra? 

– Är detta en bra lösning som du ser det?  
– Kompletterar de varandra på ett bra sätt? Varför/varför inte? 
– Skulle det kunna fungera på något annat sätt? 

 Tror du att sektorsansvaret har påverkat hur arbetet med miljökvalitetsmålen går till? 
 Tycker du att sektorsansvaret har fått tillräckligt med utrymme på LFV? Mer eller 

mindre? Vad tror du är anledningen till att sektorsansvaret inte fått så stort utrymme (alt. 
har fått stort utrymme) på LFV? (vad försvårar/möjliggör) 

 Bedömer du att sektorsansvaret har medfört en förbättring av miljöarbetet inom 
flygsektorn? Om ja: på vilket sätt/vad har förändrats? Om inte – skulle det kunna göra 
det?  
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Målkonflikter 
 Upplever du att det uppstår det målkonflikter när sektorsansvaret, miljökvalitetsmålen och 

övriga mål ska vägas samman? Ex. konflikter mellan LFVs kärnverksamhet och 
miljöaspekten.  

– Om nej: Varför/hur lyckas ni undvika detta (det är ju vanligt på andra håll)? 
– Om ja: Vad blir det för konflikter (ge exempel)? Är målkonflikter 
problematiska för arbetet med miljöfrågor på LFV? Är de vanliga? Hur hanterar 
ni dem? Vad prioriteras/väger tyngre? Vem avgör hur konflikterna faller ut i 
sammanvägningar? 
 

Konsekvenser av delningen av LFV 
 Tror du att delningen av LFV kommer att påverka hur arbetet med sektorsansvaret och 

miljömålen kommer att gå till? (Underlätta eller försvåra?) 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till Naturvårdsverket 
 
 Jag berättar kort om syftet med uppsatsen. 
 Berätta kort om din roll på Naturvårdsverket? 

 
Uppfattning av sektorsansvaret 
 Vad betyder sektorsansvar för dig/NV? Vad är syftet med sektorsansvaret? Vilken är 

Naturvårdsverkets respektive LFVs roll/ansvar? 
 Ser du sektorsansvaret som en form av utdelegering av ansvar från Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna? Ger det Naturvårdsverket mer eller mindre arbete? 
 Har det varit lätt att förmedla vad sektorsansvar innebär och få gehör för detta ansvar ute i 

olika sektorer?  
 Har du upplevt att LFV har haft svårigheter att tolka/avgöra hur arbetet med 

sektorsansvaret ska gå till? 
– På vilket sätt? När uppstår de eventuella osäkerheterna? 
– Hur är det med de övriga myndigheterna, skiljer sig LFV?  

 Vad får dessa eventuella osäkerheter för praktiska konsekvenser som du ser det? Tror du 
att det finns en risk att frågor glöms bort eller är svåra att behandla på grund av eventuella 
osäkerheter? Om ja: har du exempel på detta? 

 Hur jobbar du för att motverka osäkerheter hos olika myndigheter och sektorer? Finns det 
som ni ser det behov av att förtydliga vad detta sektorsansvar innebär?  

– Hur: ska det i så fall skrivas in i myndighetens instruktion eller i den ordinarie 
styrningen av verksamheten? Behövs en bättre dialog med sektorerna?  
– Fördelar/nackdelar med detta?  

 Vad är anledningen till att sektorsansvaret ej är tydligt definierat från början? Vore det en 
fördel om sektoransvaret skulle skräddarsys för de olika myndigheterna? 

 Ser ni det som ett problem att det kan vara svårt att definiera vad som tillhör de olika 
sektorerna och vad som inte gör det?  

– Hur skulle ni definiera flygsektorn?  
– Tror du att gränsdragningar kan påverka hur sektoransvaret yttrar sig – vad 
göra åt det?  

 
Sektorsansvar och miljökvalitetsmål som instrument 
 Vilken betydelse har detta sektorsansvar som verktyg för att implementera den svenska 

miljö- och hållbarhetspolitiken generellt? (bra verktyg?) 
 Hur tycker du att sektorsansvaret fungerar i praktiken inom olika sektorer? 
 Hur tycker du att arbetet med sektorsansvaret fungerar på LFV?  

– Styrkor och svagheter? 
– Vad är det som försvårar/förhindrar? 
– Har ni förslag på vad som skulle kunna genomföras som inte görs idag? 

 Hur ser du på kopplingen mellan miljökvalitetsmålen och sektorsansvaret på LFV? Har de 
integrerats med varandra? 

– Är detta en bra lösning som du ser det? Kompletterar de varandra på ett bra 
sätt? 
– Skulle det kunna fungera på något annat sätt?  
– Hur har andra myndigheter gjort? 
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 Tror du att sektorsansvaret har påverkat hur arbetet med miljökvalitetsmålen går till på 
LFV och generellt?  

 Bedömer du att sektorsansvaret har medfört en förbättring av miljöarbetet inom 
flygsektorn? Om ja: på vilket sätt, vad har förändrats? Om inte – skulle det kunna göra 
det? Vad saknas idag? 

 Har du förslag på vad som skulle kunna genomföras som inte görs idag? 
 Anser du att sektorsansvaret har medfört en förbättring av miljöarbetet inom flygsektorn? 

(Om inte – skulle det kunna göra det?) 
 
Målkonflikter 
 Är sektorsansvaret förknippat med målkonflikter som du ser det? 
 Tror du att det uppstår målkonflikter när sektorsansvaret, miljökvalitetsmålen och övriga 

mål ska vägas samman på LFV? (Ex. konflikter mellan LFVs kärnverksamhet och 
miljöaspekten.)  

– Vad blir det för konflikter, kan du ge exempel? 
– Hur upplever du att LFV hanterar ev. konflikter? 
– Har Naturvårdsverket någon särskild roll att spela vid sådana konflikter? 
– Hur ser det ut på de utvalda myndigheterna i allmänhet? 

 
Konsekvenser av delningen av LFV 
 Tror du att delningen av LFV kommer att påverka hur arbetet med sektorsansvaret och 

miljömålen kommer att gå till? I så fall på vilket sätt? 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor Sjöfartsverket 
 

 Jag berättar kort om syftet med uppsatsen: 
 Berätta kort om din roll/ditt arbete på Sjöfartsverket? Vad hade du för roll på LFV? 

 
Uppfattning av sektorsansvarets innebörd 
 Vad betyder sektorsansvaret för dig?  

– Vad är syftet som du ser det med sektorsansvaret?  
– Vilken är Naturvårdsverkets respektive de olika myndigheternas ansvar? 

 Tycker du att det är lätt eller svårt att avgöra hur arbetet med sektorsansvaret ska gå till? 
– På vilket sätt? När uppstår eventuella osäkerheter? Relatera gärna till både 
LFV och Sjöfartsverket. 

 Vad får dessa eventuella osäkerheter för praktiska konsekvenser för ert arbete? Finns det 
en risk att frågor glöms bort eller är svåra att behandla på grund av ev. osäkerheter? Om 
ja: har du exempel på detta? 

 Tycker du att sektorsansvaret behöver tydliggöras? Vad krävs för att ansvaret ska bli 
tydligare? 

– Skulle det underlätta om det skulle skrivas in i myndighetens instruktion eller 
till den ordinarie styrningen av verksamheten? Fördelar/nackdelar med detta? 
– Behövs en bättre dialog med NV? 

 Upplever du att det är det svårt att definiera vad som tillhör sektorn och vad som inte gör 
det? 

 
Sektorsansvar och miljökvalitetsmål som instrument 
 Hur jobbade ni på LFV med sektorsansvaret? Vilka åtgärder har genomförts/ska 

genomföras, som kan sägas ha samband med sektorsansvaret? 
 Hur jobbar ni på Sjöfartsverket med sektorsansvaret? Likheter/skillnader? 
 Har du förslag på vad som skulle kunna genomföras som inte görs idag på LFV och 

Sjöfartsverket? 
 Finns det åtgärder som ni vill genomföra, men som inte är möjliga? Varför i så fall? 
 Upplever du att vissa miljöfrågor inom flygsektorn eller inom sjöfarten glöms bort eller är 

svåra att behandla?   
– Vilka och varför är de svåra i jämförelse med andra frågor?    
– Gör sektorsansvaret att detta underlättas/undviks?  

 Hur ser du på kopplingen mellan miljökvalitetsmålen och sektorsansvaret? Har de 
integrerats med varandra på LFV? På Sjöfartsverket? 

– Är detta en bra lösning som du ser det?  
– Kompletterar de varandra på ett bra sätt? Varför/varför inte? 
– Skulle det kunna fungera på något annat sätt? 

 Tror du att sektorsansvaret har påverkat hur arbetet med miljökvalitetsmålen går till? 
 Tycker du att sektorsansvaret har fått tillräckligt med utrymme på LFV? Mer eller 

mindre? Vad tror du är anledningen till att sektorsansvaret inte fått så stort utrymme (alt. 
har fått stort utrymme) i LFV? (vad försvårar/möjliggör)  

 Medför sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling någonting nytt? 
 Bedömer du att sektorsansvaret har medfört en förbättring av miljöarbetet inom 

flygsektorn? Om ja: på vilket sätt/vad har förändrats? Om inte – skulle det kunna göra 
det?  
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Målkonflikter 
 Upplever du att det uppstår det målkonflikter när sektorsansvaret, miljökvalitetsmålen och 

övriga mål ska vägas samman? Ex. konflikter mellan kärnverksamheten och 
miljöfrågorna.  

– Om nej: Varför/hur lyckas ni undvika detta (det är ju vanligt på andra håll)? 
–Om ja: Vad blir det för konflikter (ge exempel)? Är målkonflikter 
problematiska för arbetet med miljöfrågor på LFV och på Sjöfartsverket? Är de 
vanliga? Hur hanterar ni dem? Vad prioriteras/väger tyngre? Vem avgör hur 
konflikterna faller ut i sammanvägningar? 
 

Konsekvenser av delningen av LFV 
 Tror du att delningen av LFV kommer att påverka hur arbetet med sektorsansvaret och 

miljömålen kommer att gå till? (Underlätta eller försvåra?) 
 
 


