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Sammanfattning 
1999 fick Sveriges miljöpolitik en helt ny struktur; regeringen antog de femton nationella 
miljökvalitetsmålen som ett nytt angreppssätt för att verka för en hållbar utveckling. Sveriges 
miljöarbete är varje medborgares och myndighets ansvar men kommunen och länsstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för att möjliggöra genomförandet av miljömålen på en lokal och 
regional nivå. 
 
Denna studie behandlar kommunens och länsstyrelsens uppfattningar kring åtgärderna av 
genomförandet av de nationella miljökvalitetsmålen. Studien baseras på ett antal kvalitativa 
intervjuer som har analyserats med hjälp av Fredrik Burströms teori om kommunal 
miljömanagement. 
 
Studien visar att miljömålens struktur ger en bra möjlighet i det lokala miljöarbetet. Det 
största hindret är en allmän resursbrist, vilket hindrar en stor del av genomförandet i 
miljömålsarbetet. Medan ansvaret har delegerats till kommunen och länsstyrelsen har inte de 
ekonomiska möjligheterna att genomföra arbetet följt med. De viktigaste förutsättningarna för 
ett framgångsrikt miljömålsarbete är en delaktighet från många aktörer. På lokal och regional 
nivå är de viktigaste förutsättningarna en bättre förankring och integrering av miljömålen än 
vad som sker idag. Förutsättningarna på lokal och regional nivå är också mindre bra när det 
gäller de miljöproblem som är nationella och internationella till sin karaktär.
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Sedan 1997 när den första miljömålspropositionen1 kom är Sveriges övergripande 
miljöpolitiska mål en hållbar utveckling inom landet. Enligt Brundtlandkommissionen 1987 är 
hållbar utveckling en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.2 Med en hållbar utveckling 
ska vi till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. Det finns både en ekonomisk, en social och en ekologisk dimension i detta begrepp.  
 
Regeringen antog 1999 15 nationella miljökvalitetsmål för att uppnå en ekologisk dimension 
av hållbar utveckling. (Se bilaga 1) Målen är allmänt formulerade utifrån den miljöpåverkan 
naturen tål och anger ett tillstånd i svensk miljö som arbetet ska sikta mot och som krävs för 
en ekologisk hållbar utveckling.3 Målen ska vara vägledande för många myndigheters 
åtgärder på miljöområdet. Detta ger mer rum för lokala och regionala sektorer att välja hur 
åtgärderna ska genomföras.4 Den största skillnaden från tidigare miljömålsarbete är att antalet 
mål blivit kraftig begränsade och att en strukturerad uppföljning har tillkommit.5  
 
Det har nu gått fem år sedan riksdagen antog de 15 nationella miljökvalitetsmålen. Avsikten 
är att Sverige ska nå alla dessa till år 2020 utom Begränsad klimatpåverkan som ska nås till år 
2050. Det formulerades även delmål år 2000 som beskriver att en viss miljökvalitet ska vara 
uppnådd eller genomförda förändringar som ska ha skett vid en viss tidpunkt.6 Nästan 
samtidigt (år 1999) trädde miljöbalken i kraft och tar nu ett helhetsgrepp om Sveriges 
juridiska hantering av miljöfrågorna. Att uppnå miljökvalitetsmålen är en viktig del i arbetet 
för hållbar utveckling.7 Det övergripande generationsmålet tillsammans med den nya 
strukturen på miljöarbetet visar på ett helt nytt sätt att arbeta i svensk miljöpolitik. 
 
Regeringen bildade år 2002 ett miljömålsråd som ska vara ett organ för samråd och 
samverkan av arbetet med miljömålen. De ansvarar också för uppföljningen.8 
Naturvårdsverket har skapat ett system för uppföljning med indikatorer som har blivit relativt 
använt.9 Myndigheter på nationell och regional nivå har utvecklat indikatorer för uppföljning 
men detta har inte skett på lokal nivå än. Det har inte heller skett någon utvärdering av andra 
sektorer eller aktörer i samhället.10 
 
Att förbättra miljösituationen är enligt regeringen allas ansvar.11 Länsstyrelserna har en 
övergripande och samordnande roll regionalt. De ska anpassa, precisera och konkretisera 14 
av 15 miljökvalitetsmål på regional nivå och säkra att miljökvalitetsmålen och delmålen får 
genomslag i länen. Det femtonde miljömålet, Levande skogar, är Skogsvårdsstyrelserna 

                                                 
1 Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart Sverige, proposition 1997/98:145 
2 ibid., s 34  
3 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, proposition 2000/01:130, s 11 
4 Burström, 2000, kap 3 
5 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, sammanfattning av proposition 2000/01:130, s 11 
6 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, proposition 2000/01:130, s 14 
7 ibid., s 1 
8 ibid., s 14 
9 www.miljomal.nu (040527) 
10 Miljömålen – allas vårt ansvar, 2004, s 11 
11 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, proposition 2000/01:130, s 232-234 
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ansvariga för. De flesta länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser har nu antagit regionala 
miljömål. De 4 sista länen kommer att anta sina under 2004. Nästa steg i arbetet är nu 
upprättandet av åtgärdsprogram.12 
 
Kommunerna ska i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag till och hjälpa att 
formulera lokala mål och åtgärdsprogram.13 Kommunerna har emellertid ett övergripande 
ansvar för att lokalt anpassa de nationella målen och skapa förutsättningar för ett lokalt 
miljöarbete. Kommunerna har många ansvarsområden. De har ett ansvar att åstadkomma en 
god livsmiljö lokalt men också ansvar för myndighetsarbete, åtgärder i den egna 
verksamheten, åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering.14 Kommuner och 
länsstyrelser har således en viktig roll i själva genomförandet av miljömålen.  
 
Miljömålsrådets första fördjupade utvärdering kom februari 2004 och visar på att 4 av 15 mål 
kommer att vara svåra att uppnå: Levande skogar, Ingen övergödning, Giftfri miljö och 
Begränsad klimatpåverkan. Att de två första är svåra att uppnå beror på att naturen återhämtar 
sig långsamt, Giftfri miljö för att vi har en diffus spridning av och en lång nedbrytningstid för 
kemikalier och Begränsad klimatpåverkan eftersom målet är beroende av internationella 
överenskommelser.15 Utvärderingen pekar på att det krävs större insatser, nya åtgärder och 
styrmedel och att de åtgärder som formulerats också genomförs.16 
 
Arbetet med miljömålen har hittills varit fokuserat på formulering av mål och delmål samt 
framtagning av indikatorer och system för uppföljning av miljömålen. I tidigare 
undersökningar saknar jag uppsatser som behandlar själva åtgärdsarbetet, genomförandet av 
målen. Detta kan bero på att arbetet med miljömålen på regional och lokal nivå är 
förhållandevis nytt. Som tidigare nämnts har det inte skett någon systematisk uppföljning av 
Sveriges kommuners miljömålsarbete och det finns inga utvecklade indikatorer för detta.17 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att identifiera möjligheter och hinder i miljömålsarbetet samt att 
identifiera förutsättningar som är viktiga i det arbetet.  
 
Vägledande frågeställningar för studien har varit: 
• Vilka möjligheter och begränsningar finns det i miljömålsarbetet? 
• Finns det några hinder eller utmaningar i det fortsatta arbetet? 
• Vilka faktorer och förutsättningar är viktiga för ett lyckat miljömålsarbete? 
• Vilka förutsättningar finns på regional och lokal nivå i miljömålsarbetet? 
• Hur skulle miljömålsarbetet kunna förbättras? 
 

1.3 Avgränsning och källkritik 
Studien innefattar främst genomförandet av åtgärder på kommunen och länsstyrelsen, snarare 
än formuleringen av eller uppföljningen av målen och delmålen på de olika administrativa 

                                                 
12 Miljömålen – allas vårt ansvar, 2004, s. 37-38 
13 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, proposition 2000/01:130, s 238-340 
14 Miljömålen – allas vårt ansvar, 2004, s. 35 
15 ibid., s 8 
16 ibid., s 10 
17 ibid., s 11 
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nivåerna. Studien fokuserar på de erfarenheter som representanter från den valda länsstyrelsen 
och kommunen har av miljömålsarbetet. En utveckling av verktyg och styrmedel har inte 
behandlats. 
 
Analysen kommer att genomföras med hjälp av den teori Fredrik Burström använder sig av i 
sin avhandling; kommunal miljömanagement. Min ambition har inte varit att kritiskt pröva 
denna teori utan att använda endast de aspekter i teorin som jag ser som fruktsamma för det 
analysmaterial och de teman jag valt och för att få en struktur på det. Jag ser det som relevant 
dels för att avhandlingen relativt ny och dels för att teorin behandlar just miljöstrategi på ett 
lokalt administrativt plan. Däremot har Fredrik Burström inte utvecklat teoriaspekten så 
grundligt som skulle vara önskvärt för denna uppsats. Han har också ett annat, mycket bredare 
fokus där miljömålen inte behandlas i sig. 
 

1.4 Tidigare studier 
Det finns redan många studier kring uppföljning och val av indikatorer till uppföljning av 
miljömålen, t ex Naturvårdsverkets System med indikatorer för nationell uppföljning av 
miljökvalitetsmålen18 och Miljömålen – når vi fram?19 Det finns också en del studier kring 
formuleringen av mål och delmål t ex Kommunerna och miljömålen – en utvärdering20 Den 
behandlar hur man tagit fram och beslutat om de kommunala delmålen och inte åtgärder och 
resultat.  
 
Flera tidigare uppsatser på Miljövetarprogrammet har behandlat miljömålen på olika sätt. 
Miljömål i Östergötlands län – en studie av konfliktområden inom ramen för det regionala 
miljömålsarbetet21 behandlar länsstyrelsen i Östergötland och fokuserar på hinder i form av 
målkonflikter i processen att bryta ner de nationella miljömålen med fokus på jordbruket. 
Miljömål – inte så enkelt som det låter. En studie av roller och kommunikation i det svenska 
miljömålsarbetet22 behandlar målstyrning, kommunikation och roller i implementeringen av 
miljömålen på både nationell, regional och lokal nivå med fokus på miljömålet God bebyggd 
miljö. Miljöpolitisk styrning i Norrköpings kommun23 behandlar hur målstyrning av 
miljöpolitiken har fungerat med fokus på hur information som styrmedel samt uppföljning 
och återkoppling har fungerat. Dessutom finns det på Linköpings universitet ett nystartat 
forskningsprogram: ENGO, Bedömning av måluppfyllelse under osäkerhet24 som utvecklar 
verktyg för uppföljning, både statistiskt och kvalitativt. De studerar även kommunikationen 
mellan forskare och beslutsfattare på olika nivåer i miljöadministrationen. 
 
Ingen av dessa tidigare studier har behandlat möjligheter och begränsningar i kommunens och 
länsstyrelsens genomförande av miljömålen utan bara formuleringen av mål och delmål samt 
uppföljning. Tidigare studier har också på förhand bestämt vilka aspekter i arbetet som fokus 
skulle ligga på och vilka problemområdena är. Ansatsen i detta arbete har istället varit att låta 
intervjupersonerna formulera viktiga aspekter i arbetet.  

                                                 
18 System med indikatorer för nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen, 1990 
19 Miljömålen – når vi fram? 2002 
20 Kommunerna och miljömålen – en utvärdering, 2003 
21 Johansson, 2003 
22 Larsson, 2003 
23 Persson, 2002 
24 www.mai.liu.se/engo/ 
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2. Metod 
 

2.1 Kvalitativ intervju 
Denna c-uppsats tar sin utgångspunkt i ett flertal kvalitativa intervjuer och kompletteras med 
en del annat skriftligt material såsom strategiska miljömålsprogram och tidigare 
utvärderingar.  
 
Kvalitativa intervjuer har genomförts för att få en fördjupad förståelse för ämnet. Egentligen 
har både kvantitativa och kvalitativa studier samma syfte, att få en bättre kunskap kring ett 
ämne, men kvalitativa undersökningar nöjer sig inte med en beskrivning eller en förklaring 
kring området utan kräver en djupare analys och förståelse. I den kvalitativa metoden får jag 
som forskare en annan närhet till intervjupersonen som kan ge en större förståelse för det 
undersökta fenomenet. Jag kan ha en flexibilitet och en öppenhet under intervjun som jag inte 
hade kunnat ha i en kvantitativ undersökning. Jag behöver inte ha på förhand tänkbara svar.25 
En styrka med den kvalitativa intervjun är att den kan fånga olika personers uppfattningar om 
ett ämne och ge en bild av en mångsidig fråga.26 Däremot har den valda metoden fått kritik 
för att den skulle sakna en fullkomlig vetenskaplig legitimitet eftersom forskningsmetoden 
liknar ett vardagligt samtal. Det är också negativt att det kan vara svårt att generalisera den 
information som framkommer under en kvalitativ intervju men jag är av uppfattningen att det 
material jag kommer att lägga fram är av en bättre kvalitet än den fakta där fokus på studier 
varit bestämt från början. Detta fokus skulle sedan kunna visa sig vara mindre relevant för det 
studerade fenomenet.27 Jag ser ändå att fördelarna överväger eftersom jag är ute efter en ökad 
förståelse som är svår att få med en kvantitativ studie. Däremot är det viktigt att beakta 
kritiken. Det är därför viktigt att gå mycket metodiskt tillväga och motivera mina val så att 
läsaren kan bedöma om mitt tillvägagångssätt varit att föredra. 

2.1.1 Två personer vid intervjuerna 
Till denna uppsats har jag arbetat både självständigt och tillsammans med ytterligare en 
student på Miljövetarprogrammet, Camilla Ståhlberg. Gemensamt tog vi fram intervjuguider, 
genomförde och transkriberade intervjuerna. Detta gjorde att arbetet blev mer välbearbetat 
eftersom vi kunde använda varandras kunskap samt att det gick snabbare att få fram vårt 
analysmaterial. Efter det valde vi att arbeta självständigt och göra två separata analyser av 
samma material. Trots att det tar längre tid att arbeta gemensamt eftersom det krävs mycket 
planering upplever jag att detta var ett bra sätt att arbeta på då vi kunde använda varandra på 
ett fruktbart sätt. Medan Camilla Ståhlbergs uppsats fokuserar mer på informativa styrmedel 
genom dialog och marknadsföring samt miljömålet Ingen övergödning tar detta arbete sin 
utgångspunkt i Fredrik Burströms teoretiska ramverk och fokuserar därmed på de 
administrativa myndigheternas kapaciteter och möjligheter.  
 
Vi valde att närvara vid våra fem intervjuer tillsammans. Detta eftersom det är en bra 
erfarenhet att ha genomfört intervjuer till senare arbeten men också för att kunna vara ett stöd 
för varandra då undersökningsformen var ny för oss. Vi delade upp arbetet mellan oss. En av 
oss ställde huvudparten av frågorna. Den andra skötte bandspelaren, följde frågeguiden så att 

                                                 
25 Holme och Solvang, 1991, s 85 ff. 
26 Kvale, 1997, s. 14 
27 Holme och Solvang, 1991, s 85 ff. 
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alla frågor blev besvarade och ställde kompletterande frågor i slutet av intervjun. Vi turades 
om att intervjua.  

2.1.2 Utformandet av intervjuguider och genomförandet av intervjuerna 
För att skapa relevanta frågor läste vi först om den valda kommunens och länsstyrelsens 
miljömålsarbete och metodlitteratur. I intervjuguiden hade vi ett fåtal öppna, allmänt hållna 
frågor (bilaga 2) för att inte styra svaren utan få ta del av intervjupersonens egen erfarenhet 
och uppfattning.28 Den öppna karaktären ger bara ramar för intervjun. Vi strävade efter att 
göra frågorna så korta och tydliga som möjligt. 
 
Frågorna var grundande i vårt syfte. De teman vi använde var: 
 

1. Vilka faktorer och förutsättningar är viktiga för ett lyckat miljömålsarbete? 
2. Vilka verktyg, styrmedel och incitament är viktiga för miljömålsarbetet? 
3. Vilka styrkor och svagheter, möjligheter och hinder finns i miljömålsarbetet? 
4. Vad finns det för kommande utmaningar i miljömålsarbetet?  
5. Hur skulle miljömålsarbetet kunna förbättras? 

 
Trots att vi har behållit våra teman under alla intervjuer har vi inte följt intervjuguiden helt 
utan anpassat frågorna efter det intervjupersonerna tog upp. Vi har också format och förändrat 
i intervjuguiden efter varje intervju allt eftersom ny kunskap inhämtats för att tydliggöra, 
förbättra och hitta nya vinklingar efter vad tidigare intervjuperson tog upp. Detta arbetssätt 
kallas för en kumulativ intervjuprocess och är något som andra forskare också använt sig av 
och behandlat, t ex Karolina Isaksson.29 Detta arbetssätt gör det svårare att jämföra 
intervjuerna men att vara öppen att justera intervjuerna efterhand ser jag snarare som 
någonting positivt, både för min egen utveckling och för studiens kvalitet eftersom 
intervjuguiden har blivit bättre och gett bättre svar för varje gång.30 Jag tror ändå att jag kan 
se mönster av likheter i intervjuerna och kommer att gruppera svaren för att tydliggöra hur 
många av intervjupersonerna som tog upp något ämne.  
 
Under intervjun var vi noga med att visa engagemang genom ett aktivt lyssnande men lät 
intervjupersonen själv tala färdigt utan att avbryta.31 Vi väntade med mer specifika följdfrågor 
till i slutet av intervjun för att inte vara ledande. 

2.1.3 Konfidentialitet 
Vi informerade om att vi skulle sträva efter att göra intervjupersonerna så anonyma som 
möjligt. Därför tas varken namn eller vilken specifik kommun eller länsstyrelse personerna 
kommer från med. Däremot kan det vara viktigt att visa vilken erfarenhet de har av 
miljömålen och därför skrivs vilken arbetsuppgift intervjupersonerna har ut. Vi erbjöd dem 
också att få ta del av transkriptionen så att de kunde ta tillbaka, förtydliga eller lägga till 
aspekter som de tyckte gav en mindre korrekt bild.32 Ingen av intervjupersonerna har valt att 
ändra på något meningsbärande.  
 
Vi bokade in tiderna mycket tidigt för att vara säkra på att intervjupersonerna skulle ha tid. 
Några dagar innan varje intervju skickade vi ett e-postmeddelande för att påminna om 
                                                 
28 ibid., s 111 och Kvale, 1997, s 32 
29 Isaksson, 2001, s 46-47 
30 Kvale, 1997, s 89 
31 Holme, Solvang, 1991, s 115 
32 Vidare om konfidentialitet, se Kvale, 1997, s 109 
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intervjun och vad den skulle handla om. Då meddelade vi också att vi skulle spela in intervjun 
på kassettband. Detta för att inte missa viktiga aspekter och för att kunna koncentrera oss på 
kontakten med intervjupersonen och hur vi ställde våra frågor. Intervjuerna genomfördes på 
personernas kontor för att förenkla för dem och för att de skulle känna sig bekväma. 

2.1.3 Val av studieobjekt och intervjupersoner 
Valet att genomföra intervjuer med just en länsstyrelse och en kommun grundar sig på att det 
är dessa nivåer som är de viktigaste för åtgärdsarbetet med miljömålen, eftersom 
genomförandet av miljömålen måste förankras lokalt samtidigt som kommunen är beroende 
av länsstyrelsens insats. Eftersom arbetet med de nationella miljömålen är relativt nytt valde 
vi att studera ett län och en kommun som kommit relativt långt i arbetet för att kunna ta del av 
deras erfarenheter av det gångna arbetet. Vi ville också genomföra intervjuerna inom samma 
län, dels för att kunna belysa frågor som är länsspecifika från olika synvinklar, men också för 
att kunna studera hur de båda myndigheterna ser på varandra och arbetet i stort i länet om det 
skulle bli relevant i intervjuerna. 
 
Intervjupersonerna har valts utifrån att de har praktiskt erfarenhet av eller betydande inverkan 
på miljömålsarbetet i den egna organisationen. För att få en mångfald av perspektiv på hur 
man kan se på miljömålsarbetet har vi valt att intervjua representanter med olika 
ansvarsområden inom länsstyrelsen respektive kommunen. För att hitta aktörer som skulle 
kunna vara betydelsefulla i miljömålsarbetet på de två organisationerna kontaktades 
miljömålssamordnaren på länsstyrelsen och miljöcontrollern på kommunen som fick ge 
förslag på vilka personer de ansåg lämpliga för intervjuerna. Vid rådfrågningen förklarade vi 
vilka funktioner vi hade tänkt oss, att personerna skulle vara både ansvariga och 
representanter som praktiskt arbetar med målen samt gärna med en spridning över de olika 
avdelningarna på organisationerna. Vi ville också intervjua en kommunpolitiker. 
 
Fem intervjuer med sammanlagt fyra representanter från länsstyrelsen och tre från kommunen 
genomfördes. Tre representanter från respektive myndighet hade valts ut men vid två tillfällen 
så valde intervjupersonen att bjuda med en annan arbetskollega. Detta för att kunna ge bättre 
svar förklarade de. Att intervjua två personer samtidigt tror jag kan vara en fördel. Dels finns 
det mer kunskap samlat och dels kan de få nya idéer av varandra och kan utveckla varandras 
påståenden. När den första personen pratar har den andra tid att reflektera över ämnet för att 
sedan komma med ytterligare kommentarer. Frågorna till intervjuerna kunde inte anpassas 
eftersom det inte meddelats innan att det skulle närvara två personer. Därför finns det inte 
svar på alla frågor från båda intervjupersonerna utan svaren kommer att hanteras som från en 
person. En planerad intervju med ett kommunalråd senarelades på intervjupersonens begäran. 
Tyvärr blev intervjutillfället så sent att det skulle ha varit svårt att hinna använda materialet. 
Det fanns inte heller någon likvärdig person som kunde tillfrågas istället. Jag bedömer ändå 
att jag fått en bra bild av miljömålsarbetet genom de andra tre personerna på kommunen. 
 
De personer som valts ut på länsstyrelsen är ansvarig på miljövårdsenheten (intervju D), som 
har drivansvaret för miljömålsarbetet på länsstyrelsen, miljömålssamordnaren (intervju A), 
ansvarig för åtgärder och ansvarig för uppföljning (intervju C), varav de tre senare arbetar på 
miljömålssekretariatet. På kommunen har miljöcontrollern och LIP-samordnaren33 (intervju 
B) samt miljö- och hälsoskyddsdirektören (intervju D) intervjuats. Miljöcontrollern och LIP-

                                                 
33 LIP står för lokalt investeringsprogram och består av ett statligt bidrag till en eller flera åtgärder som 
tillsammans syftar till att öka den ekologiska hållbarheten. 
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samordnaren arbetar direkt under kommunstyrelsen medan miljö- och hälsoskyddsdirektören 
sitter under byggnads- och miljöskyddsnämnden. 
 

2.2 Analysmetod 

2.2.1 Transkribering  
Vi har delat upp transkriptionerna mellan oss vilket har gjort att de olika transkriptionerna ser 
lite olika ut. Vi bedömde det som tillräckligt att göra en grov transkription eftersom syftet 
med intervjun är att få fram själva innehållet i intervjun och inte hur intervjupersonerna 
uttryckte sig. Pauser, skratt och otydliga partier markerades. Vi skrev inte en exakt ordföljd 
och uteslöt stakningar eller småord som inte ansågs meningsbärande. Vi har skrivit i 
skriftspråk för att underlätta förståelsen av texten. Vi har också markerat det vi uppfattade 
som nya meningar med stor bokstav och punkt av samma anledning. Citaten är redigerade på 
samma sätt för att underlätta läsbarheten. Därmed har vi ändå haft en gemensam 
referensram.34 

2.2.2 Tematisering 
Efter transkriptionen gjordes en tematisering35 av transkriptionerna för att börja bearbeta 
materialet och kunna se olika ämnesområden som behandlades. Texten delades upp och 
koncentrerades till teman som gav en överblick över hela transkriptionen och en mer 
lättöverskådlig uppdelning. Dessa teman fördjupar också förståelsen av innehållet. Här börjar 
man kunna se mönster i materialet. I detta steg är det viktigt att tänka på att reducera texten 
men se till att tematiseringen fortfarande speglar helheten.36  
 
Jag använde tematiseringarna för att göra sammanfattningar37 av det i intervjuerna som valts 
ut som relevant i undersökningen. Jag använde de fem valda temana från intervjuguiden som 
rubriker. Jag gick också tillbaka till transkriptionerna ytterligare en gång så att inga viktiga 
aspekter missats. Sedan lyssnade jag på inspelningen igen för att säkerställa att tolkningen i 
mina sammanfattningar var korrekt uppfattade. Efter det började jag söka mönster och se 
samband i de sammanfattningar jag gjort38 och började jämföra intervjuerna. Jag tog ut de 
synpunkter flertalet intervjupersoner haft under intervjufrågorna för att få en överblick. 

2.2.3 Teorianknytning 
Teori valdes efter att intervjuerna och sammanfattningarna gjorts för att vara öppen för vilken 
teori som skulle kunna vara mest fruktsam. Genom att först se mönster och kategorier i 
materialet fick jag insikter som bidrog till valet av en relevant teoriansats. Detta kan sägas ta 
inspiration från en empiriskt grundad teoribildning, så kallad grounded theory där grunden till 
teorin hämtas i den empiriska datan. Det blir då en induktiv process.39 Jag knöt sedan an den 
valda teorin till sammanställningen för att vidga förståelsen för materialet.40 Jag placerade 
påståendena från sammanfattningarna under de rubriker i det teoretiska ramverket jag fann 
mest passande. Jag har fortfarande utgått från min tematisering och behållit dessa 
ämnesområden även om jag använt mig av ramen för Fredrik Burströms teori.  
                                                 
34 Jacobsen, 1993, s 198 
35 Kvale, 1997, s 117 
36 Lantz, 1993, s 84 
37 Kvale, 1997, s 117 
38 Lantz, 1993, s 89 
39 Merriam, 1994, s 153-156 
40 Lantz, 1993, s 94 



12(31) 

 
Jag la sedan in citat för att betona och belysa olika faktorer i materialet och få en fördjupad 
förståelse av det.41 

                                                 
41 Holme, Solvang, 1991, s 120-122 
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3. Teori 
Jag har valt att använda mig av Fredrik Burströms doktorsavhandling Environment and 
Municipalities – Towards a Theory on Municipal Environmental Management42 som är ett 
utkast till en övergripande teori om kommunalt miljöstrategiskt arbete för att bidra till 
förståelse och förklaring av detta på ett mer övergripande plan. Avhandlingen är också ett 
ramverk för att kunna ge ett förslag till vad som är relevant att analysera om man vill förstå 
kommunal miljömanagement som en helhet. Trots att Burström koncentrerar sig på 
kommunen uppfattar jag att teorin även delvis passar bra på en regional nivå eftersom 
avhandlingen har en bred ansats och jag uppfattar problemen på de båda nivåerna som 
likartade. 
 
Teorin bygger på en tabell som åskådliggör hur olika områden ställs i förhållande till 
varandra. (Tabell 1) Jag kommer att utgå från denna tabell och i min teoretiska ansats 
modifiera och bygga på denna efter mitt syfte och mina problemformuleringar. Fokus där 
ligger på det Burström kallar kapaciteter och möjligheter. Den definition som Burström valt 
att ha på roller är här något förändrat för att ge mer plats åt ansvarsfördelning. Jag har valt 
bort kategorin verktyg då det inte är en del av syftet och inte fokuserades på i intervjuerna. 
I slutet av resultatet kommer jag att göra en sammanställning av vad jag kommit fram till och 
fylla i tabellen med mina resultat. 
   
 Kapaciteter, 

möjligheter 
(Capacities) 

Roller 
(Roles) 
och 
ansvar 

Tillvägagångssätt och 
operativa åtgärder 
(Approaches and actions)  

(Instrument och 
verktyg (Tools and 
techniques)) 

Tekniska och 
ekonomiska strukturer 
och processer 

    

Politiska och 
institutionella 
strukturer och 
processer 

    

Ideologiska och 
kognitiva strukturer 
och processer 

    

Sociokulturella 
strukturer och 
processer 

    

 
Tabell1. Det teoretiska ramverket och verktyg för kommunal miljömanagement (Burström, 2000, s 14) 
 
De fyra enheterna i den vänstra kolumnen delar in begrepp som ansetts relevanta och som 
använts i studier kring lokal bärkraftig utveckling. Burström väljer att titta på hur de fyra 
huvudområdena som han har valt i sin avhandling (här i den horisontella raden) ser ut i 
förhållande till de vertikala enheterna. Han kombinerar de två grupperingarna och ser till 
deras relation.  
 
För att kort beskriva de fyra huvudområdena så är kapaciteterna de möjligheter 
myndigheterna har att bedöma miljöproblemens orsak och verkan men också möjligheten att 
påverka dessa. Roller visar vilka roller myndigheterna kan spela på olika administrativa 
nivåer för att åtgärda och motverka miljöpåverkan i samhället. De två andra områdena tar upp 
                                                 
42 Burström, 2000 
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vilka tillvägagångssätt och operativa åtgärder som dels har använts och dels är nödvändiga 
för att uppnå en hållbar utveckling och vilka de bästa instrumenten och verktygen för detta 
är.43 
 
De fyra enheterna är: 
1. Tekniska och ekonomiska strukturer och processer som fokuserar på det befintliga 
tekniska systemet, visar på behov av kunskap om principer för uthålliga system men även 
ekonomiska strukturer och den aktuella ekonomiska situationen.   
 
2. Politiska och institutionella strukturer och processer som koncentrerar sig på ramar och 
processer för lokalt beslutsfattande i miljöfrågor, både administrativt och politiskt. De ser till 
hur organisationen av kommunen är uppbyggt i stort, både inom organisationen och i relation 
till andra aktörer. De ser även hur organisationerna hanterar det kommunala miljöarbetet med 
verktyg tillgängliga för och institutioner för lokal miljöpolitik. Här studerar man vilken 
möjlighet kommunen har att fatta beslut. Vilka roller har den i lokal, regional och nationell 
miljöpolitik? Vilka tillvägagångssätt kan den använda sig av?  
 
3. Ideologiska och kognitiva strukturer och processer som består av världsuppfattningar och 
visioner hos olika aktörer i det lokala arbetet med miljö- och utvecklingsplaner på ett mer 
ideologiskt plan. 
 
4. Sociokulturella strukturer och processer som tar upp människor och samhället mer 
generellt och deras attityder mot förändring.44 
 
För att strukturera och analysera mitt material kommer jag att försöka sortera in mina 
sammanfattningar under de givna kategorierna i ramverket där de passar bäst. Min ambition 
är inte att göra en heltäckande analys utan att använda mig av de enheter och områden jag 
finner lämpliga för analysen.  

                                                 
43 Burström, 2000, s 5 
44 ibid., s 12 ff. 
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4. Resultat och analys 
För att kunna förbättra miljömålsarbetets förutsättningar är det viktigt att se vilken slags 
problem som intervjupersonerna har behandlat och dela upp dessa för att kunna analysera 
materialet på ett metodiskt sätt.  
 
Intervjuperson A är samordnare för länets miljömålsarbete. Person B är miljöcontroller 
(tidigare miljödirektör) i kommunen och arbetar med miljöstrategifrågor inom kommunen. 
Person D är LIP-samordnare och arbetar också med miljöstrategi i kommunen. Intervjuperson 
E är åtgärdsansvarig för miljömålsarbetet i länet och F är uppföljningsansvarig för detsamma. 
G är ansvarig på miljövårdsenheten på länsstyrelsen. Slutligen är person H miljö- och 
hälsoskyddsinspektör på kommunen. Person M och C är vi själva, Maria och Camilla, 
intervjuarna. 
 

4.1 Tekniska och ekonomiska strukturer och processer  

4.1.1 Kapaciteter och möjligheter 
Ökade ekonomiska resurser är något absolut nödvändigt för ett lyckat miljömålsarbete. Alla 
intervjupersoner nämnde att det största hindret i arbetet var resursbrist, både när det gäller 
brist på personal och pengar:  
 
Många gånger är det personella brister eller hinder--- det finns överallt där man kommer, kommuner, även hos 
oss så tvingas vi ju prioritera bland de insatserna vi gör, inte minst eftersom det inte finns personalresurser för 
att jobba med allt, så då får man jobba med de absolut svåraste eller tuffaste miljöproblemen. Sen är det mycket 
som, ja det får väl gå ungefär. Det är ju ganska otillfredsställande men man gör någon medelväg där då. 
(Intervjuperson A, 040326)  
 
Intervjuperson A menar att de oftast tvingas prioritera och därmed också prioritera bort 
mycket av det som de uppfattar som viktigt. Det skulle vara viktigt med större insatser men då 
krävs det mer resurser. Detta är ett ännu större problem för de mindre kommunerna eftersom 
de i praktiken inte har några resurser alls till att utveckla just miljömålsarbete utan bara kan 
arbeta med sin ordinarie verksamhet (Se intervju A, C, E). Även Elisabeth Persson skriver att 
ekonomiska förhållanden ofta är det största hindret enligt kommunerna.45 Anna Larsson tar 
också upp att det enligt hennes intervjupersoner behövs mer ekonomiska och personella 
resurser.46 Så menar även Miljömålsrådets utvärdering som slår fast att det största hindret i 
kommunerna är resurs och tidsbrist47 och att det är svårt för små kommuner att utveckla 
insatserna.48 
 
Det finns en kunskapsbrist inom förvaltningen, menade man både från länsstyrelsen och från 
kommunen (Intervju A, B, C). Det finns ett behov av miljöinventering och en 
lägesinventering kring vad som görs i länet.  
 
Det är också svårt att hantera miljömålen eftersom de behandlar ett så stort område (se A). 
Både den utvalda länsstyrelsen och kommunen har därför valt att prioritera några av målen 

                                                 
45 Persson, 2002, s 28 
46 Larsson, 2003, s 33 
47 Miljömålen – allas ansvar, 2004, s 36 
48 ibid., s 9 
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i ett första skede (A, B, C, D). Detta får till följd att många mål inte behandlas men samtidigt 
kan uppmärksamheten och resurserna fokuseras åt ett håll och får därmed en annan tyngd (D). 
 
Miljömålen och miljöproblemens karaktär påverkar hur en bra hantering av frågorna ser ut. 
Målen och problemen kan finnas på en lokal, regional, nationell eller internationell nivå. De 
flesta intervjupersoner (A, C, D, E) nämnde att de svåraste miljömålen att uppnå var de mål 
som har nationell och internationell påverkan och är svåra att reglera på lokal eller regional 
nivå:  
 
Jag tror att det här kommer att kunna gå. Vissa [miljömål] kanske inte kommer uppfyllas men många kommer 
göra det. Sen är det ju också, det hänger ihop med andra länder runt omkring. Jag menar vi får ju hit en massa 
luftföroreningar från övriga Europa och sådär. Det gäller att alla jobbar mot samma mål. (Intervjuperson E, 
040503)  
 
Trots strukturen menar intervjuperson E att det saknas en ytterligare nivå, den internationella. 
Ett utvecklat internationellt samarbete är viktigt för att uppnå de nationella miljömålen menar 
också Miljömålsrådet.49 Utvärderingen av kommunerna slår fast att kommunerna uppfattar att 
de är beroende av omvärlden.50 
 
Även de mål som kräver strukturförändringar i hela samhället är svåra att påverka (B): 
 
Jag tror att de miljömålen som inte är kopplade till stora samhälleliga strukturer eller som har stora ekonomiska 
intressen, t ex vägtrafiken --- Så länge det inte kostar pengar att förstöra miljön så är det svårare att uppnå, när 
det är stora samhällsstrukturförändringar i ett invant system. [Det] kostar stora pengar att få igång ett helt 
system. De mål som inte är beroende av såna är lättare att förändra. (Intervjuperson D, 040430) 

4.1.2 Tillvägagångssätt och åtgärder 
Trots att genomförandet av miljömålsåtgärder fortfarande är nytt så menar alla 
intervjupersoner på länsstyrelsen (A, C, D) att mycket redan görs i den ordinarie 
verksamheten, både på länsstyrelsen och på kommunen.  Kommunen har jobbat länge med 
miljöfrågor och miljöprogram, menar intervjuperson B. Jag tror att denna aspekt är viktigt att 
ta hänsyn till, då arbetet med miljömålen annars kan se stort och ohanterbart ut. 
Intervjuperson E menar att kontoret jobbar på som de alltid har gjort även om miljömålen ger 
de lite mer stöd i sin verksamhet. De anställda använder inte miljömålen konkret utan som ett 
ramverk som de kan relatera till. Det tar också lång tid att implementera miljömålen i 
verksamheten.  
 
För att hantera miljömålsarbetet har både länsstyrelsen och kommunen skapat ett 
miljömålsprogram med prioriterade områden.  
 

4.2 Politiska och institutionella strukturer och processer 

4.2.1 Kapaciteter och möjligheter  
Det finns både många möjligheter och hinder i den politiska och institutionella ramen. Alla 
intervjupersoner var överens om att det var bra med miljömålens införande. De såg många 
fördelar med att behandla miljöarbetet på det sättet. En av de största positiva aspekterna var 
själva systemet med miljömål där de nu arbetade på samma sätt och hade samma mål på 
alla nivåer, både nationell, regional och lokal. Det nämnde alla intervjupersoner. Några 
                                                 
49 Miljömålen – allas ansvar, 2004, s 9 
50 Kommunerna och miljömålen, 2003, s 27 
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nämnde också att det var bra att miljömålen var tydliga och lätta att förstå (B, C) och att de 
innebar en tydlig ansvarsfördelning (C, E). 
 
På frågan hur intervjuperson A ser på att miljöarbetet bedrivs genom målstyrning svarar hon: 
 
Jag tror att det är bra, även om det inte alltid är målen som är det viktiga i sig utan vad man gör. Just att det 
blir tydligare, att man har lättare att kommunicera sinsemellan, både internt men också när man pratar med 
företag och så vidare, att det är det här man ska uppnå. Man pratar lite mer samma språk, att man riktar in sig 
på samma mål. Det tror jag är viktigt. (Intervjuperson A, 040326) 
 
Miljömålen underlättar arbetet. Intervjupersonen menar att det har inneburit en bättre 
kommunikation och en tydlig inriktning vilket gör att alla arbetar åt samma håll. Egentligen 
finns alltså förutsättningarna för att åstadkomma stora förändringar om man ser till strukturen 
på miljömålen. Detta är något som även slagits fast i undersökningen bland kommunerna. 
Utvärderingen visar att miljömålen ger struktur och kraft åt arbetet och att det är bra att man 
har samma utgångspunkt i hela landet. Det ger möjlighet till samordning. De nämner också att 
miljömålen är lätta att förstå och att anpassa till olika verksamheter.51 
 
De flesta (se A, B, D, E) nämnde också att det gav en ökad legitimitet och status åt 
miljöarbetet att miljömålen var antagna av riksdagen och regeringen. Detta visade på att det 
var ett viktigt arbete: 
 
Styrkan i miljömålsarbetet det är att man har det här schemat, paradigmet--- Jag är ju ingen miljönisse av något 
stort format. Jag är ingenjör, jag ser saker [ur] ingenjörsperspektiv, fyrkantigt --- man vill mäta och ta på saker. 
--- och det gör det lättare att sälja in miljöarbetet när man har miljökvalitetsmålen så det ger ju en viss styrka. 
Och de är antagna av riksdagen. Då har de högsta möjliga legitimitet, så det tycker jag är en väldig styrka. 
(Intervjuperson E, 040507) 
 
Förutom att intervjuperson E tycker att riksdagsbeslut ger en styrka och legitimitet åt 
miljöarbetet menar han också att miljömålen bidrar till ett stöd i arbetet att implementera 
miljöaspekter i den kommunala verksamheten.  
 
Intervjupersonerna tyckte att strukturen gav ett stöd i arbetet och ett bättre beslutsunderlag. 
Det bidrog också till ett bättre förankrat arbete. Även Naturvårdsverkets utvärdering av 
kommunerna nämner att det är positivt att miljömålen antagits från centralt håll.52 Att det är 
av stor betydelse att riksdagen beslutat om miljömålen slår även Anna Larsson fast.53 
 
Eftersom det inte var helt nytt med miljömål innan 1999 så kommenterade de flesta av 
intervjupersonerna (A, B, D, E) också att det var viktigt med en bra uppföljning på arbetet 
eftersom det var ett av de nya inslagen i arbetet: 
 
Det som är bra i deras uppföljning med figurerna med de glada och ledsna gubbarna är att det ger en väldig 
tydlighet och det stärker oss i vårt arbete att visa att så här går det faktiskt på nationell nivå och vi har en del av 
det ansvaret för det går med det här arbetet. Det tycker jag också är en styrka. (Intervjuperson B, 040430) 
 
Intervjuperson B kan se att uppföljningen är tydlig och kommunicerbar. Hon ser också en 
tydlig koppling mellan nationell och lokal nivå. En bra uppföljning är en nödvändig 
förutsättning för kommunen för att lyckas menar också kommunerna i utvärderingen.54  

                                                 
51 Kommunerna och miljömålen, 2003 , s 26-27 
52 ibid., s 26 
53 Larsson, 2003, s 17 
54 Kommunerna och miljömålen, 2003, s 48 
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Förutom att miljömålen är formulerade just som mål fanns det ytterligare kommentarer. 
Medan ansvaret för miljöfrågorna har decentraliserats så har det inte givits några ekonomiska 
möjligheter från staten. Den begränsade faktorn att det inte satsas ekonomiskt på detta 
område från nationellt håll minskar länsstyrelsens och kommunens möjligheter. Detta 
begränsar inte bara antalet projekt som kan genomföras utan påverkar även antalet anställda 
som har möjlighet att arbeta mot miljömålen: 
 
Hotet är alltid pengarna, resurser alltså, både personal och i rena pengar. Staten har inte avsett några särskilda 
medel för att bedriva den här verksamheten. Ibland kan jag känna så här att de största miljöproblemen ska vara 
lösta inom en generation. Det känns ju väldigt skönt! [M: skratt] Då behöver vi inte göra något. Då kan vi sitta 
här och vänta en generation och sedan är det färdigt. Det känns som att man säger en massa saker utan att 
egentligen ge medlen för att driva på arbetet. Det känns som att man på väldigt många ställen fortfarande tror 
att kommunen har nog pengar undanstoppade någonstans men så är det inte. (Intervjuperson B, 040430) 
 
Det finns höga förväntningar på kommunens arbete men det har knappt blivit tillsatt några 
extra pengar menar också miljömålsrådet. Istället är det tänkt att miljömålen ska användas i 
den befintliga verksamheten och att de resurser som finns där ska användas på ett effektivt 
sätt.55 Däremot har kostnaderna för kommunen ökat medan varken högre avgifter eller statliga 
bidrag har kunnat kompensera denna ökning.56 Att staten inte bidrar med extra resurser är 
något som även flera kommuner tagit upp i utvärderingen.57 Fredrik Burström tar upp frågan i 
sin avhandling och menar i den här frågan att det är viktigt att inte bara decentralisera 
ansvaret för miljöfrågorna utan att ge kommunerna förutsättningar att hantera frågorna genom 
att möjliggöra även politisk och juridisk makt.58 
 
Ett annat stort hinder som ett flertal av intervjupersonerna (C, D, E) nämnde var de 
målkonflikter som uppstod mellan miljömålen och andra nationella mål så som 
transportpolitiska (se A, C, D) eller mellan ekonomi och miljö (C, D, E) som med det 
skogspolitiska målet.  
 
D: Det finns ju svårigheter i det här i och med att vi har målkonflikter [M: mm] och det känns ju också som 
någon slags utmaning på något sätt. Vi har ju nationella mål som [går] mot varandra till exempel och 
M: Vilka tänker du på då? 
D: Ja ta näringslivsverksamhet inom transportsidan, där man ifrån samhällets, statsmaktens sida till exempel, 
säger att man ska bygga ut för att få bättre kommunikationer och å andra sidan säger man att det ska minska på 
transport för att det påverkar miljön. [M: mm] Och ekonomiska tillväxten --- vi säger att det ska gå hand i hand 
med den ekologiska hållbarheten men så är det ju inte alltid, och då skär det sig. Så just det här med 
diskussioner om miljömål och näringslivet --- är det en stor svårighet. Man orkar inte, man hittar inte vägarna 
fram. (Intervjuperson G, 040505) 
 
Förutom resursbristen är det största problemet enligt utvärderingen av kommunerna 
intressekonflikter och därmed politiska prioriteringar.59 Det är svårt men viktigt att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöbelastning enligt Miljömålsrådet.60 Se också 
Madeleine Johansson för mer om målkonflikter i miljömålsarbetet.61 
 

                                                 
55 Miljömålen – allas ansvar, 2004, s 35 
56 Kommunerna och miljömålen, 2003, s 27 
57 ibid., s 13 
58 Burström, 2000, s 56 
59 Kommunerna och miljömålen, 2003, s 4 
60 Miljömålen – allas ansvar, 2004, s 8 
61 Johansson, 2003 
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Många av intervjupersonerna (A, B, D, E) pratade också om att det var svårt att reglera de 
miljömål som är internationella till sin karaktär. Här krävs det mer internationell samverkan 
och det har inte länsstyrelserna eller kommunerna möjlighet till. För en utveckling av detta se 
under rubriken tekniska och ekonomiska strukturer och processer under kapitel 4.1.1. 
 
En tydlig styrning från ledningen och en politisk förankring av miljömålen var andra 
mycket viktiga faktorer enligt både intervjuperson B och C: 
 
Grunden är att det finns ett tydligt ställningstagande från ledningen att man ska jobba med de här frågorna. Vi 
har fyra kommunalråd. Hon som vi jobbar med är ansvarig för miljö- och statsbyggnadsfrågor. Sedan har de 
andra andra arbetsområden. Om de andra lyfter samma typ av frågor så skulle det bli en tydlig inriktning. Där 
är vi inte framme idag. (Intervjuperson B, 040430) 
 
Intervjuperson B påpekar att det är viktigt att miljömålen blir integrerade och förankrade i 
kommunstyrelsen och att de visar en tydlig viljeinriktning i sitt arbete. Att det saknas stöd 
från cheferna nämner också Elisabeth Persson som ett problem.62  
 
Att ha ett strukturerat arbetssätt nämnde intervjuperson B som något av det viktigaste för 
ett framgångsrikt miljömålsarbete. Detta tog även intervjuperson G upp som viktigt: 
 
Jag hoppas på att vi kan arbeta på ett strukturerat systematiskt sätt. Jag pratar om att få in det här i det löpande 
arbetet som vi har på olika håll, från myndighet till kommuner och andra, får in det som en grund för arbetet. 
(Intervjuperson G, 040505) 
 
Förutom en bättre struktur på arbetet hoppas intervjuperson G också på en bättre integrering 
av miljöfrågorna hos olika aktörer.  
 
Det är också viktigt att få in miljöaspekterna tidigt i arbetet eftersom det under intervjuerna 
med representanterna från kommunen (B, E) kom fram att de kände sig som de negativa 
personerna som i efterhand kom och klagade där de ogiltigförklarade beslut: 
 
Sedan ska vi på miljösidan lösa det hela i efterhand medan alla andra får jobba med det roliga, utveckling och 
tillväxt och sådana saker. Vi blir någon slags negativa städpersoner. Om vi kan få in det hos andra att vi måste 
få in, driva de här frågorna så kommer det att gå bättre. Om vi alltid ska komma i efterhand så kommer det 
aldrig att bli färdigt. (Intervjuperson B, 040430) 

4.2.2 Roller och ansvar 
Länsstyrelsens och kommunens roller och ansvarsområden i miljömålsarbetet har beskrivits 
tidigare i detta arbete i kapitel 1.1 samt 2.1.3. 
 
Arbetet med miljömålen är allas ansvar menade alla intervjuade på länsstyrelsen (A, C, D). 
Uppgiften som de har är bara att formulera delmål och samordna arbetet. Även kommunen 
kommenterar det här: 
 
Sen gäller det bara att få alla kontoren att känna ett ansvar för de här olika frågorna och förstå vad de här 
innebär för deras eget arbete. Om de dessutom behöver extra medel i budgeten att de förstår är de själva som 
ska lyfta det, så att de inte tror att det finns någon central person som för deras budgetdiskussioner. Så funkar 
det inte. (Intervjuperson B, 040430) 
 

                                                 
62 Persson, 2002, s 25 
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Det är en stor utmaning att få de andra kontoren på kommunen att känna sig engagerade och 
delaktiga i miljöarbetet. Det är också svårt för de olika kontoren att driva frågor när det krävs 
avsatta pengar för åtgärderna, menar intervjuperson B.  
 
Intervjuperson B menar också att arbetet inte bara är kommunens ansvar utan alla aktörer 
i samhället:  
 
B: Vi har som målgrupp bara vår egen verksamhet. Det finns ju väldigt många andra aktörer i samhället som 
har ett eget ansvar. Jag är inte riktigt säker på att de är medvetna kring det. Så är det i alla fall. Vi känner inte 
ansvar för att t ex näringslivet ska jobba med miljömål utan det måste näringslivet själva känna. Likadant som 
de olika verken. --- Vi har gjort en väldigt snäv avgränsning av vårt ansvar. Det är kommunens verksamhet. Sen 
så genom kommunens arbete, genom vårt myndighetsarbete och genom vårt näringslivskontor, så påverkar vi 
även andra. Men det är den vägen vi kan då. (Intervjuperson B 040430) 
 
Flera personer menade att det var viktigt med mycket samarbete och samverkan i arbetet med 
miljömålen. Det är också viktigt att många aktörer, både inom myndigheterna och bland andra 
aktörer, tar ansvar och arbetar mot målen (A, C, D). Enligt den fördjupade utvärderingen har 
länsstyrelsen sett en större delaktighet med många aktörer i miljöarbetet efter införandet av 
miljömålen. Detta är något som har utvecklats genom arbetet med de regionala miljömålen.63 
Se mer om rolluppfattningar i Anna Larssons d-uppsats.64 

4.2.2 Tillvägagångssätt och operativa möjligheter    
På länsstyrelsen har de skapat ett miljömålssekretariat med tre anställda som ska samordna 
miljömålsarbetet i länet. Angående placeringen av sekretariatet säger intervjupersonerna så 
här:  
 
E. Det är många andra län som har sitt miljömålssekretariat på samhällsbyggnadsenheten alla har olika sätt att 
arbeta på. 
F: Det skulle kanske till och med kunna fungera effektivare i och med att de flesta ändå betraktar miljömålen 
med någonting som har med miljö att göra, om man då har sekretariatet på en annan plats än miljö. 
E: Jag tror att det skulle bli bättre, och miljö skulle ju haka på ändå --- miljömålen, det är självklart att man 
skulle jobba med det liksom. Det skulle kanske vara bättre om det låg på en annan enhet. (Intervjuperson E och 
F, 040503) 
 
Miljömålssekretariatet ligger på miljövårdsavdelningen men intervjupersonerna E och F 
diskuterade om det inte hade varit bättre om sekretariatet hade legat mer centralt för en bättre 
förankring eller på samhällsbyggnadsenheten som det är på många andra länsstyrelser för att 
få med fler enheter i arbetet.  
 
Det har också bildats en styrgrupp med representanter från flera av länsstyrelsens enheter för 
en bättre integrering av miljömålen internt och för ett bättre samarbete kring frågorna. 
Länsstyrelsen håller också på att skapa arbetsgrupper för olika handlingsprogram till de 
prioriterade områdena. Här har många olika berörda aktörer engagerats för att skapa ett bättre 
samarbete och fler nätverk. Länsstyrelsen har arbetat med en ny webbplats för hela länets 
miljömålsarbete för att informationen inte bara ska sammankopplas med länsstyrelsen utan 
alla andra aktörer gemensamt. 
 
Kommunen har valt att använda sig av de nationella målen mer som inspiration för att skapa 
ett miljöprogram som endast riktar sig till den kommunala verksamheten och det som 
kommunen kan ta beslut om. På kommunen ligger miljömålsarbetet direkt under 
                                                 
63 Miljömålen – allas vårt ansvar, 2004, s 38 
64 Larsson, 2003 
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kommunstyrelsen vilket jag tror tyder på en prioritering av frågorna men också ett synsätt att 
miljömålen är förvaltningsövergripande. Även Naturvårdsverket tar upp att detta kan ha en 
viss betydelse för om miljömålen får ett genomslag.65 
 
Det har nyligen skapats ett tvärsektoriellt utskott, Utskottet för välfärd och hållbar 
utveckling, under kommunstyrelsen där miljömålen är ett av ämnesområdena. Kommunen har 
också skapat en klimathandlingsplan där alla kommunens förvaltningar har fått delta och 
själva formulera vilka åtgärder de kan göra för att minska klimatpåverkan.  
 

4.3 Ideologiska och kognitiva strukturer och processer  

4.3.1 Kapaciteter och möjligheter 
Det finns en positiv inställning till miljömålen, både bland kommuner och andra aktörer i 
länet, på den valda kommunens förvaltningar, på byggnads- och miljöskyddsnämnden, men 
också bland allmänheten. Det menar intervjupersonerna tillsammans.  
 
När vi har varit runt och pratat om miljömålen så har det varit ett stort intresse på kommunalpolitiskt håll. Vi 
har träffat väldigt många kommunalpolitiker och pratat om de här sakerna och även om man då inte orkar, i de 
små kommunerna, jobba med miljömålen så är det på något sätt, så tar man in det här. (Intervjuperson G, 
040505) 
 
De flesta man kommer i kontakt med har ju en positiv inställning till de här frågorna.  Sen är det kanske lite 
olika vad man har för kunskapsnivå eller vad man har för möjlighet att göra olika saker beroende på pengar 
eller arbetsbelastning eller vad det kan vara för någonting. (Intervjuperson B, 040430) 
 
Trots en positiv inställning hos både kommunpolitiker och många andra har aktörerna olika 
förutsättningar vilket gör att det är svårt att genomföra arbetet med miljömålen. Det kan bero 
på en låg kunskapsnivå, en belastad arbetssituation, ekonomiska resurser och vilket stöd 
ledningen ger (B och C). Detta är något som även Fredrik Burström tar upp tillsammans med 
andra begränsningar.66 Däremot är miljöfrågorna inte prioriterade i vare sig den nationella 
eller den lokala politiken tyckte både kommunen och länsstyrelsen (A, B, D). Att 
kommunpolitiker inte prioriterar miljöfrågorna bekräftas av Elisabeth Persson.67  
 
På båda myndigheterna (A, B, C, D) efterfrågade man också en bättre förankring av 
miljömålen i den dagliga verksamheten, både på kontoren men också bland politiker: 
 
Jag tror att det kommer fungera. Jag tror vi kommer komma långt med åtgärdsarbetet bara vi kommer igång 
med det här första med att få fram de här handlingsplanerna ---  när det väl är förankrat så kommer det gå att få 
igång fler åtgärder, blir det inte så svårt tror jag inte. När fler vet vad det handlar om. (Intervjuperson E, 
040503) 
 
Med en bättre förankring så kommer arbetet att gå mycket bättre men fler behöver bli insatta i 
arbetet menar intervjuperson E. 
 
Det kan ju vara så att man inte alltid ser andra vinster med det. Man kanske inte alltid ser de ekonomiska 
vinsterna och då måste man värdesätta de här sakerna. Alltså svårigheten som har varit genom årens lopp det är 
ju att man inte har satt värde på miljön. Och då har man inte kunnat få in det i ett ekonomiskt system [C: mm] 

                                                 
65 Kommunerna och miljömålen, 2003, s 29 
66 Burström, 2000, s ΙΧ. 
67 Persson, 2003, s 26 
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och så länge som man inte gör det så känns ju alla miljösatsningar som en belastning. (Intervjuperson G, 
040505)   
 
Det är viktigt att motivera miljömålsarbetet ekonomiskt och att hantera det i budgeten menar 
intervjuperson G. Det är också viktigt att få in miljömålsarbetet i den ordinarie verksamheten 
så att det blir bättre förankrat och för att trygga finansieringen av arbetet. Det är ju tänkt att 
miljömålen ska integreras i det pågående miljöarbetet och inte ligga utöver detta. Det är inte 
ett nytt arbete utan till största del bara en tydligare styrning av det befintliga arbetet.68 Att det 
är svårt att integrera miljömålen i den befintliga verksamheten är något som Anna Larsson 
bekräftar i sin d-uppsats.69  
 

4.4 Sociokulturella strukturer och processer 

4.4.1 Kapaciteter och möjligheter  
Intervjupersonerna menar att det generellt i samhället saknas en högre värdering och en 
prioritering av miljöfrågorna i samhället bland allmänheten. Här krävs det en förändring 
menar intervjuerna B och D. Något som flera intervjupersoner (intervju B, C, D) också tyckte 
var viktigt var om målen var beroende av en ändrad attityd och ett ändrat beteende eftersom 
de ansåg att detta var svårt att förändra. Vår livsstil och vårt beteende med resursslöseri är vårt 
största miljöproblem menar intervjuperson A: 
 
Men mycket av det här är ju den här diffusa spridningen, eller vårt slit- och slängsamhälle, eller vårt beteende 
helt enkelt. Det är ju mycket det som styr nästan de flesta eller många miljöproblem i alla fall --- Det är mycket 
det här resursslöseriet --- Vi har sånt stort behov av att transportera oss, bekväma, det är ju så vi lever liksom, 
och det är ju de stora utmaningarna och enormt svårt att komma till rätta men om man får ordning på [skratt] 
mänsklighetens beteende så löser man ju det allra mesta av de här problemen som ligger i miljöproblemen. 
(Intervjuperson A, 040326) 
 
Vi har ju ett samhälle som bygger mycket på biltrafik, och hur ska man kunna tillfredsställa alla som tycker att 
det är jättekul att åka bil? Hur ska man kunna bygga upp någonting annat då och minska transportarbetet, det 
är en stor utmaning. [M: mm] När det gäller andra typer av bilar eller vad det nu är frågan om. (Intervjuperson 
G, 040505) 
 
Flera intervjupersoner nämnde just de ökade transporterna som en av vår tids utmaningar 
eftersom det beror på en livsstil som vi har vant oss vid och som är svår att ändra på (se A, D, 
E). Miljöproblemen är inbyggda i vårt samhälle. Därför är de så svåra att förändra, menar 
intervjuperson B. Individers val och beteende är viktigt för att uppnå miljömålen enligt den 
fördjupade utvärderingen.70 Fredrik Burström menar att en förändring av vår livsstil är den 
viktigaste faktorn till om vi kommer lyckas att minska kväveutsläppen som är det fokus han 
har i sin avhandling.71 
 
Ett annat hinder som intervjupersonerna E och F tog upp är att det är svårt när det finns en 
ovilja till förändring bland de personer som arbetar med miljömålen.  
 
E: Att man gör som man alltid har gjort [U: jaa---] Det blir för jobbigt att börja tänka på ett annat sätt. 
F: På samma sätt när man håller på att bygga upp ett nätverk --- Om de flesta vill jobba på ett visst sätt men om 
det finns någon som sitter och säger nej, det här går inte jag med på, jag vill jobba på mitt gamla sätt, då 
bromsas arbetet jättemycket, och det här gäller på alla nivåer. Det är när man pratar på nationell nivå så är det 
                                                 
68 Miljömålen – allas ansvar, 2004, s 35 
69 Larsson, 2003, s 21 
70 Miljömålen – allas ansvar, 2004, s 9 
71 Burström, 2000, s 53 
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några länsstyrelser som vill arbeta på ett helt annat sätt och det tar ju längre tid att ordna upp. 
(Intervjupersonerna E och F, 040503) 
 
En enskild person kan hindra utvecklingen av arbetet genom att fortsätta jobba på samma sätt 
som innan. 

4.4.2 Roller och ansvar 
Kommunen har många roller i miljömålsarbetet. Intervjupersonerna nämner bl.a. 
stadsplanering, att anta olika program, kontakt med medborgare och verksamhetsutövning 
med tillstånd och tillsyn (A, C, D). Samma intervjupersoner nämner också att det är ett nytt 
sätt att arbeta på med samordning och mycket nätverksarbete där man inte längre låter en 
myndighet ta hela ansvaret utan inför en arbetsfördelning: 
 
Generellt så är det ju väldigt inne det här med nätverk och samarbete mellan länen även om inte 
samarbetsformerna är särskilt bestämda. Det är som vi sa tidigare, det är inte tradition att man samarbetar på 
det här viset utan det är lite osäkert för många. (Intervjuperson F, 040503) 
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4.5 Sammanställning 
Som jag beskrev i teoriavsnittet ovan kommer här en sammanställning av resultaten i 
tabellform. 
 
Det som intervjupersonerna främst nämnt som brister i miljömålsarbetet är det som här 
benämns kapaciteter och möjligheter och därmed också brist på det samma. 
 
 Kapaciteter, möjligheter Roller och 

ansvar 
Tillvägagångssätt och 

operativa åtgärder 
Tekniska och 
ekonomiska 

strukturer och 
processer 

resursbrist, brist på personal, kunskap 
saknas, prioritera i stort område, 

nationell och internationell påverkan, 
krävs strukturförändringar, 

 mycket arbete görs redan, lst: 
miljömålsprogram med 
prioriterade områden 

kommunen: miljöprogram med 
prioriterade områden, tar tid att 

implementera 
Politiska och 
institutionella 
strukturer och 

processer 

bra struktur, alla nivåer arbetar på 
samma sätt, bättre kommunikation, 

fastställt av regeringen ger ökad 
legitimitet, uppföljning viktigt, 
decentraliserat ansvar men inte 

ekonomiska resurser, målkonflikter, 
beroende av internationellt samarbete, 
tydlig styrning från ledningen, politisk 
förankring, strukturerat arbetssätt, få 

med miljöaspekter tidigt 

allas ansvar, 
fördelning av 
ansvaret inom 

kommunen och 
bland alla aktörer 
i samhället, mer 
samverkan, mer 

samarbete, 

lst: miljömålssekretariat, 
styrgrupp, handlingsprogram 

med arbetsgrupper, ny 
webbplats, kommunen: 

miljöprogram med prioriterade 
områden, kommunstyrelse, 

nytt utskott, 
klimathandlingsplan 

Ideologiska och 
kognitiva 

strukturer och 
processer 

positiv inställning till miljömålen, inte 
prioriterat i nationell och lokal politik, 
förankring i den dagliga verksamheten, 

  

Sociokulturella 
strukturer och 

processer 

saknas en prioritering och en högre 
värdering av miljöfrågorna i samhället, 
attityd, beteende, livsstil, miljöproblem 

inbyggt i samhället, ovilja till 
förändring 

kommunen har 
många roller, 

samarbete, nytt 
med nätverk och 

samverkan, 

 

 
Tabell 2 Ett ramverk för regionalt och lokalt miljömålsarbete 
 
Det största hindret är en allmän resursbrist som kapaciteter i de tekniska och ekonomiska 
strukturerna visar. Under politiska och institutionella strukturer kan man se att 
miljömålens struktur ger bra förutsättningar för ett framgångsrikt miljöarbete. Under roller 
står att en viktig förutsättning är att alla tar sitt ansvar, en delaktighet från många aktörer i 
samhället och därmed också ett större samarbete. Under ideologiska strukturer ser man att 
en viktig förutsättning på lokal och regional nivå är en bättre förankring och integrering i den 
ordinarie verksamheten. Man kan också se att det är viktigt med en högre värdering av miljön 
för en förändrad attityd och ett förändrat beteende under de sociokulturella strukturerna.  
 
Vi kan se att det inte finns givna svar i alla ”rutor”. Flest kommentarer fanns kring 
möjligheter i politiska och institutionella strukturer och processer. Detta är inte så 
överraskande eftersom det är inom detta område intervjupersonerna är verksamma. De 
bristande möjligheterna under tekniska och ekonomiska strukturer och processer är inte 
heller förvånansvärda. De är tydliga och allmänt kända. Däremot är det intressant att de två 
sista enheterna också visar sig vara viktiga. Eftersom dessa inte är lika självklara tror jag att 
även denna del kan vara ytterst givande att ta hänsyn till i arbetet med miljömålen. Dessa 
förändringar ligger på en helt annan nivå och kräver ett helt annat angreppssätt.  
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5. Slutreflektioner  
Det finns möjligheter och hinder i alla nämnda strukturer och processer. Genom att se detta 
mönster kan man också förbättra miljömålens förutsättningar efter detta. 

5.1 Bra struktur 
Intervjupersonerna tyckte att det var positivt att arbeta med miljömål. Att arbeta på samma 
sätt och att regeringen slagit fast målen var de största fördelarna. Trots kritiken mot 
miljömålen är detta alltså enligt respondenterna en bra form för lokalt och regionalt 
miljöarbete som har skapat nya möjligheter. 

5.2 Ansvarsfördelning 
Både genom länsstyrelsens arbetsgrupper och i kommunens miljöprogram har det tydligt 
definierats vilket ansvar myndigheterna själva tycker att de har och vilket ansvar de tycker att 
andra aktörer har.  Däremot menar intervjupersonerna att det saknas en medvetenhet om detta 
hos andra aktörer och det är svårt att engagera dem. Vem som kan hantera miljöfrågorna beror 
på målens och miljöproblemens karaktär; om de finns på lokal, regional, nationell eller 
internationell nivå. En viktig förutsättning eftersom situationerna ser olika ut är att det är 
viktigt med ett utbrett samarbete och en flexibilitet i ansvarsfördelningen så att 
miljöproblemen hanteras på den nivå som de befinner sig på.  
 
Det är viktigt att ha många aktörer som definierar och är aktiva i miljöfrågorna. Länsstyrelsen 
har börjat utveckla nya samverkansformer och nätverk där de binder många aktörer till sig. 
Dessa försök ligger fortfarande i startgroparna men är en viktig förutsättning för det fortsatta 
miljömålsarbetet. Tidigare undersökningar visar också att det finns en större delaktighet av 
många aktörer i miljöarbetet på grund av införandet av miljömålen. 

5.3 Nationella och internationella miljöproblem 
Intervjupersonerna slår fast att miljöproblemen har en nationell och internationell påverkan, 
och att det inte finns förutsättningar att på lokal och regional nivå hantera dessa. Det krävs 
därför ett ytterligare utökat samarbete för att kunna hantera dessa miljöproblem på ett 
fruktbart sätt.  

5.4 En decentralisering av ansvar trots svaga finanser 
Alla var överens om att det största hindret i miljömålsarbetet var bristen på personal och 
pengar. Så mycket fler insatser för att förbättra miljösituationen skulle då kunna genomföras. 
Bland många aktörer finns det idéer, kunskap och engagemang men utan en starkare budget 
bromsas det arbetet. Samtidigt som miljöproblemen till stor del är internationella så har det 
största ansvaret för miljöfrågornas hantering decentraliserats till en lokal och regional nivå. 
Medan lokala och regionala aktörer har fått en större möjlighet att anpassa miljöarbetet till 
lokala förhållanden så har inte staten bidragit med några ekonomiska resurser vilket gör det 
svårt för de lokala aktörerna att agera på ett lämpligt sätt.  

5.5 Förankring och integrering av miljömålen 
En annan viktig förutsättning är att integrera miljömålen internt i den befintliga 
organisationen i kommun och länsstyrelse och att skapa en bättre förankring av miljöfrågorna 
i samhället. Vi kan se hur både länsstyrelsen och kommunen har skapat möjligheter att 
integrera miljömålen i hela den befintliga organisationens verksamhet genom styrgruppen på 
länsstyrelsen samt både att miljömålen hanteras direkt under kommunstyrelsen och genom 
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klimathandlingsplanen på kommunen. Detta tror jag kan skapa en bättre intern 
kommunikation och förankring av miljömålen. 
  
Samtidigt krävs en ändrad attityd och ett ändrat beteende i samhället där miljöfrågorna 
värderas högre för en bättre förankring av miljömålen även här.  
 
Jag har slagit fast att intervjupersonerna uppfattar att kommunpolitikerna har en positiv 
inställning till och ett intresse för miljömålen. Jag tror att det är en god förutsättning för att 
aktörerna ska vilja engagera sig och det i sin tur ser jag som en viktig aspekt för ett lyckat 
miljömålsarbete. Även om det finns en positiv inställning till miljömålen är inte miljöfrågorna 
prioriterade i den lokala miljöpolitiken. Genom en bättre förankring i hela samhället och en 
ändrad attityd skulle en sådan prioritering kunna skapas. Detta skulle i sin tur kunna leda till 
en omprioritering i budgeten till fördel för miljöfrågorna.  
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6. Vidare studier 
Aspekter som kommit upp under intervjuerna men som det i denna uppsats inte fanns 
utrymme för att ta upp är frågor kring: 
 

• miljömålens förhållande till tillsyn och lagstiftning  
• möjligheterna till och vinsten med ett tvärsektoriellt arbete  
• näringslivets roll och en eventuell finansiering från dessa 
• kritik mot uppföljningen och att det inte finns ett lokalt uppföljningssystem 

 
Att integrera miljömålen i den dagliga verksamheten betyder bland annat att personalen på 
miljö- och hälsoskyddskontoren kan använda sig av miljömålen i sin tillsyn. Detta är en 
möjlighet som inte använts menade flera intervjupersoner. 
 
Eftersom miljömålsarbetet sträcker sig över flera förvaltningar och enheter är det mycket 
viktigt att hitta former och förutsättningar för ett tvärsektoriellt arbete. Detta är inge ny tanke 
utan har tagits upp tidigare i många sammanhang. Trots detta kan man fortfarande se en 
nästan total avsaknad av arbete mellan förvaltningar eller enheter. Dessa förutsättningar gör 
miljömålsarbetet onödigt tungrott.  
 
Trots att jag slagit fast att miljömålen är allas ansvar är just näringslivet en mycket viktigt 
aktör, som samtidigt borde kunna bidra med en del resurser. 
 
Något som borde undersökas mer är möjligheterna för ett lokalt uppföljningssystem och vilka 
hinder som finns i detta arbete i nuläget. 
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Bilaga 1: Sveriges 15 nationella miljökvalitetsmål 
1) Begränsad klimatpåverkan  
2) Frisk luft 
3) Bara naturlig försurning 
4) Giftfri miljö 
5) Skyddande ozonskikt 
6) Säker strålmiljö 
7) Ingen övergödning 
8) Levande sjöar och vattendrag 
9) Grundvatten av god kvalitet 
10) Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11) Myllrande våtmarker 
12) Levande skogar 
13) Ett rikt odlingslandskap 
14) Storslagen fjällmiljö 
15) God bebyggd miljö  
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Bilaga 2: Huvudfrågor i alla intervjuguider 
Intervjupersonens roll 

• Kan du börja med att berätta om ditt arbete med miljömålen? 
Arbetet hittills 

• Kan du beskriva hur miljömålsarbetet har sett ut hittills i nn kommun/län? 
• Hur tycker du att miljömålsarbetet har fungerat hittills i kommunen/länet? 
• Har du några exempel från nn kommun/län där arbetet har fungerat bra? 
• Har du några exempel från miljömålsarbetet i nn kommun/län där det har varit 

svårare? 
• Hur har det fungerat att integrera miljömålen i den befintliga verksamheten? 

Styrkor svagheter och hinder 
• Vi har några frågor om miljömålsarbetets styrkor, svagheter och eventuella hinder, 

men vi börjar med styrkorna. Ser du några styrkor med miljömålen och 
miljömålsarbetet? 

• Ser du några svagheter eller hinder med miljömålen och miljömålsarbetet? 
• Finns det några faktorer som du ser begränsar miljömålsarbetet? 
• Finns det några mål som har varit svårare att arbeta med? 

Förutsättningar, styrmedel incitament 
• Vad är det som gör att vissa miljömål uppnås lättare än andra? 
• Vilka andra faktorer ser du som viktiga för ett lyckat miljömålsarbete? 
• Vilka verktyg eller incitament har olika aktörer för att bidra till miljömålsarbetet? 
• Tycker du att dessa möjligheter utnyttjas fullt ut i länet? 

Arbetet framöver 
• Vad har du för tankar kring miljömålsarbetet framöver i nn kommun/län? 
• Vilka är de främsta utmaningarna framöver i miljömålsarbetet? 
• Kan du se några förändringar som skulle underlätta det fortsatta miljömålsarbetet i 

kommunen/länet? 
• Vad tror du är viktigt att tänka på för att få människor delaktiga och engagerade i 

miljömålsarbetet? 
Målstyrning 

• Hur ser du på att miljöarbete bedrivs med miljömål? 
 
 




