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1 Inledning 
 
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Riksdagen antog 1999 15 nationella 
miljökvalitetsmål, merparten av dessa är avsedda att uppnås till år 2020. Riksdagen har 
därefter i olika beslut fastställt 71 delmål.1 Tanken är att miljökvalitetsmålen ska ange det 
tillstånd som miljöarbetet i Sverige ska sikta mot medan delmålen ska ange riktning och 
tidsperspektiv i det konkreta arbetet.2  
 
Länsstyrelserna i landet har det övergripande ansvaret för regionalt mål- och uppföljnings-
arbete. De har tilldelats uppdraget att regionalt anpassa, precisera och konkretisera 14 av de 
15 miljömålen.3 Länsstyrelserna ska stödja kommunerna med underlag för att formulera 
lokala mål och åtgärdsprogram. De ska också samordna uppföljningsarbetet i den egna 
regionen.4 Länsstyrelsen har således en viktig roll som länk mellan den nationella och lokala 
nivån i miljömålsarbetet. De flesta länsstyrelser har antagit regionala mål.5  
 
Kommunerna har ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella målen.6 
Förväntningarna på kommunernas deltagande i miljömålsarbetet är stora. Miljömålsrådet 
konstaterar i sin senaste utvärdering att kommunerna har en särskilt stor betydelse för 
miljöarbetet genom den centrala roll de spelar i samhällsplaneringen, genom sitt ansvar för 
miljö- och hälsoskyddstillsyn, sitt verksamhetsansvar inom ett flertal områden och genom sin 
närhet till medborgarna. Någon formell skyldighet för kommunerna att delta i miljömåls-
arbetet finns inte och de har inte fått något generellt tillskott av resurser för att medverka. 
Någon samlad uppföljning av kommunernas miljömålsarbete har ännu inte gjorts.7 
 
Utvärderingar av arbetet med att nå de 15 miljökvalitetsmålen har genomförts av respektive 
målansvarig myndighet, Miljömålsrådet och länsstyrelserna i landet. Omfattande litteratur 
kring målstyrning i offentlig verksamhet finns redan.8 Forskning kring målstyrning inom 
miljöområdet samt kring uppföljning av miljömålen pågår för tillfället.9 Någon omfattande 
studie av hur tjänstemän, som i praktiken arbetar med målen, ser på åtgärdsarbetet finns dock 
inte. 
  
Eftersom länsstyrelse och kommun har en viktig roll i miljömålsarbetet torde tjänstemännen 
på dessa nivåer dels ha stor inverkan på hur arbetet utformas, dels ha god insyn och erfarenhet 
av det praktiska arbetet. Jag vill därför med denna studie ge en bild av hur tjänstemän på 
regional och lokal nivå ser på miljömålsarbetet och belysa vilka faktorer de anser är viktiga 
för ett lyckat miljömålsarbete. 

                                                 
1 Miljömålsrådet 2004, s 8 
2 Prop 2000/01:130 Svenska miljömål- delmål och åtgärdsstrategier, s 14 
3 Skogsvårdsstyrelsen har tilldelats ansvar för ett av målen. 
4 Prop 2000/01:130, s 232-234 
5 Miljömålsrådet 2004, s 37 
6 Prop 2000/01:130, s 238 
7 Miljömålsrådet 2004, s 9 och 35 
8 Se exempelvis Björn Rombach ”Det går inte att styra med mål!”, Gunnar Philgren och Arne Svensson 
”Målstyrning 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet” och Finn Mikalsen ”Målstyrning og strategisk 
planlegging- en veiledning for offentlig sektor” 
9 Målstyrning inom miljöområdet bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet Agree på Kungliga tekniska 
högskolan i Stockholm. Forskning kring uppföljning bedrivs av ENGO-projektet vid Linköpings universitet.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med studien har varit att skapa en förståelse för hur tjänstemän, som aktivt arbetar med 
miljömålen på en länsstyrelse och en kommun, uppfattar miljömålsarbetet och vilka faktorer 
som de anser är viktiga för ett lyckat miljömålsarbete. Fokus har legat vid de intervjuade 
tjänstemännens syn på åtgärdsarbetet på den egna myndigheten. 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Jag gör inte anspråk på att göra en fullständig beskrivning av vilka faktorer som är viktiga för 
ett lyckat miljömålsarbete. Uppsatsen redogör enbart för min samlade bedömning av vad de 
intervjuade tjänstemännen på den besökta kommunen och länsstyrelsen anser är viktigt. Syftet 
med studien har inte varit att få fram entydiga och kvantifierbara resultat utan snarare att lyfta 
fram de olika erfarenheter som intervjupersonerna har.  
 
Under intervjuerna uttryckte många av intervjupersonerna att målet Ingen övergödning var ett 
viktigt men svårt mål för länet. Då jag själv under studiens gång såg möjligheter att 
komplettera synpunkterna från intervjuerna med information från litteratur och andra studier 
har jag valt att lägga extra fokus på detta mål i uppsatsen. Även andra mål sågs som viktiga 
och svåra av intervjupersonerna. Att jag valde just Ingen övergödning grundar sig på att det är 
ett mål som jag tror till stor del kan hanteras på regional och lokal nivå. Dessutom tog 
intervjupersonerna själva upp många exempel från detta mål under intervjuerna.  
 
Uppsatsen syftar inte till att ge en heltäckande bild av hur man arbetar med miljömålen på den 
studerade kommunen eller länsstyrelsen. Däremot har jag valt att lyfta fram ett antal exempel 
från de båda myndigheternas miljöarbete. Vidare ligger det utanför studiens syfte att pröva i 
vilken mån den besökta kommunens och länsstyrelsens miljöarbete är tillräckligt för att uppnå 
miljömålen. 
 
Slutligen har ambitionen med studien inte varit att utvärdera de idéer som tagit upp av de 
olika tjänstemännen under intervjuerna. De strategier, uppslag och slutsatser som presenterats 
i uppsatsen bör ses som idéer som erhållits från tjänstemän med erfarenhet av miljömåls-
arbetet. Det är sedan upp till läsaren att bedöma de olika strategiernas trovärdighet och 
konsekvenser. 
 

1.3 Disposition 
 
Det första kapitlet innefattar en inledning med studiens syfte och avgränsningar. Det andra 
kapitlet ger en bakgrund till studien bestående av en kort beskrivning av miljömålsarbetet vid 
den studerade länsstyrelsen och kommunen samt en genomgång av tidigare studier inom 
området. I det tredje kapitlet ges en beskrivning av det material och den metod som jag använt 
mig av under studien. Mina resultat och en diskussion kring dessa presenteras i kapitel fyra. I 
kapitel fem sammanfattas de huvudsakliga slutsatserna i kombination med en avslutande 
diskussion kring studiens resultat. 
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av miljömålsarbetet på den studerade länsstyrelsen och 
kommunen samt en beskrivning av tidigare studier inom området. 
 

2.1 Miljömålsarbetet på den studerade 
länsstyrelsen10 
 
De regionala målen fastställdes innan sommaren 2003. Länsstyrelsen har valt att prioritera 
fyra områden som de anser vara särskilt viktiga för länet. Målen togs fram av en grupp med 
representanter för länsstyrelsens olika fackenheter och skogsvårdsstyrelsen. Under remiss-
tiden besökte företrädare från länsstyrelsen kommunledning och ledande tjänstemän för olika 
kommunala förvaltningar i de olika kommunerna i länet för att föra en dialog kring målen. 
 
Ett sekretariat för miljömålsarbetet i länet har bildats med en miljömålssamordnare, en 
ansvarig för åtgärder och en för uppföljning. En stor del av arbetet i sekretariatet har bestått av 
den kartläggning av miljömålsarbetet i länet som gjorts genom att resa runt till olika 
organisationer i länet för att se vad som redan görs och vilka ambitioner och önskemål som 
finns ute i länet. Sekretariatet har även arbetat med att göra en tillståndsbeskrivning av 
miljötillståndet i länet. 
 
Inom länsstyrelsen har en styrgrupp bildats där länsrådet är ordförande och länsstyrelsens 
enhetschefer, länsjägmästaren, företrädare för skogsvårdsstyrelsen och åtgärdsansvarig för 
miljömålsarbetet är delaktiga. Styrgruppen ska fungera som ett organ för samråd och 
samverkan i miljömålsarbetet. Länsstyrelsen planerar även att ta fram fem stycken 
arbetsgrupper för olika sektorer som ska utarbeta handlingsprogram. Arbetsgrupperna är 
tänkta att innefatta representanter från näringslivet, kommunerna och regionala myndigheter. 
En arbetsgrupp för övergödning finns redan. 
 
För att sprida information om miljömålen har man på länsstyrelsen arbetat fram en miljömåls-
rapport, ett elektroniskt nyhetsbrev och en egen logotyp för miljömålsarbetet i länet. Även en 
webbplats håller just nu på att arbetas fram.  
  

2.2 Miljömålsarbetet på den studerade kommunen11 
 
I kommunen fastställdes lokala miljömål innan de regionala målen kom. I kommunen utgör 
därför de nationella miljökvalitetsmålen grunden för kommunens miljöprogram. Även i 
kommunen har man valt att arbeta med prioriterade områden. Dessa överensstämmer till viss 
del med de regionala prioriterade områden. 
 
Många miljöfrågor behandlas direkt och indirekt i en rad andra planer och program så som 
naturvårdsprogrammet, översiktsplanen och kommunens kommunikationsprogram och 

                                                 
10 Informationen är hämtad från länsstyrelsens miljömålsrapport och hemsida. 
11 Information är hämtad ur kommunens miljöprogram, klimathandlingsplan och hemsida. 
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energiplan. Samtliga dess program bygger på Bruntlandkommissionens definition av hållbar 
utveckling, dvs. ”En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  
 
I miljöprogrammet fokuseras på genomförandefasen, dvs. hur de mål och åtgärder som 
beslutats i kommunen efterlevs och genomförs ute i verksamheten. Stor vikt läggs även vid 
uppföljning och utvärdering. För att främja en användning i av miljöprogrammet i skolor 
innefattar programmet även en faktadel som tar upp aktuella miljöfrågor ur både ett nationellt 
och lokalt perspektiv. Programmet har spridits i tryckt form och gjorts tillgänglig via internet. 
Även miljöredovisningen med gröna nyckeltal finns tillgänglig på nätet. 
 
I kommunen har man även tagit fram en klimathandlingsplan som baserar sig på ett antal 
redan antagna program och planer i kommunen. För att finansiera ett antal projekt inom 
klimathandlingsplanen har de skickat in en ansökan om så kallat KLIMP-bidrag, dvs. 
klimatinvesteringsbidrag från regeringen med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. 
 
Under de senaste åren har kommunen tillsammans med företag och organisationer även drivit 
ett antal så kallade lokala investeringsprogram, LIP-program. Dessa består av åtgärder som 
syftar till att öka den ekologiska hållbarheten. 
 

2.3 Tidigare studier 
 
Någon omfattande studie av hur tjänstemän på regional och lokal nivå uppfattar miljömåls-
arbetet finns inte. Tidigare studier som varit av intresse för denna studie är framför allt 
Naturvårdsverkets rapport ”Övergödning ett styrproblem”, Anna Larssons D-uppsats 
”Miljömål-inte så enkelt som det låter” och ”Genevadsåstudien” från Vattenstrategiska 
forskningsprogrammet, VASTRA. 
 
Naturvårdsverkets rapport Övergödning ett styrproblem är en utvärdering av det regionala och 
lokala arbetet mot övergödning genom utsläpp till vatten. Utvärderingen baseras delvis på 
intervjuundersökningar i några län och kommuner, och delvis på forskning vid Tema Vatten 
vid Linköpings universitet om hur jordbrukare ser på arbetet med att nå övergödningsmålet. 12 
 
Larssons uppsats syftar till att ”identifiera och analysera hinder och möjligheter för 
implementering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt urskilja var de centrala och 
mest svårhanterbara kommunikativa problemen finns och vad dessa består i.” Larssons 
uppsats fokuserar på kommunikationen mellan de administrativa nivåerna i det svenska 
miljömålsarbetet. Hon har intervjuat fyra personer bestående av representanter från 
Miljömålsrådets kansli, Boverket, en länsstyrelse och en kommun.13 
 
VASTRA har i Genevadsåstudien genom ett aktörspel gjort en undersökning om 
genomförandet av miljökvalitetsnormer för kväve i ett avrinningsområde. I studien har de 
bl.a. fokuserat på att finna genomförbara åtgärder för att minska kvävebelastningen, att testa 
tillämpningen av en lagstiftning baserad på miljökvalitetsnormer och att undersöka 
möjligheten till miljösamverkan för minskat kväveläckage.14 

                                                 
12 Naturvårdsverket 2003, s 13 
13 Anna Larsson 2003, s 1 
14 Wittgren, H. B., Westerlund, S. och Castensson, R. 2000 
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Dessa tre studier skiljer sig från min studie vad gäller både syfte och metod. De är även 
begränsade till enskilda miljömål till skillnad från denna studie som handlar om 
miljömålsarbetet på ett generellt plan. Det har dock visat sig fruktbart att sätta resultaten från 
min studie i relation till dessa. Det har i många frågor visat sig finnas gemensamma nämnare 
vad gäller intervjupersonernas syn på vad som är viktigt för ett lyckat miljömålsarbete. 
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3 Metod och material 
 

3.1 Arbetsprocessen 
 
Studien har betraktats som en explorativ studie som syftat till att upptäcka nya aspekter av hur 
tjänstemän som aktivt arbetar med miljömålen uppfattar miljömålsarbetet. En explorativ 
studie beskrivs av Steinar Kvale som en studie där målet är att upptäcka nya dimensioner av 
det ämne som undersöks.15 Genom hela studien har fokus legat på intervjupersonernas 
erfarenheter kring miljömålsarbetet och då speciellt åtgärdsarbetet på den egna myndigheten. 
Frågor som hela tiden har legat till grund för studien har varit hur de tycker att arbetet 
fungerar, vilka faktorer de ser som viktiga för ett lyckat miljömålsarbete, vad de ser för 
styrkor, svagheter och eventuella hinder i miljömålsarbetet samt om de ser några förändringar 
som skulle underlätta det fortsatta miljömålsarbetet. 
 
Ämnet har studerats genom kvalitativa intervjuer med tjänstemän från en länsstyrelse och en 
kommun. För att komplettera intervjuerna har även material i huvudsak bestående av de 
utvärderingar som gjorts av Miljömålsrådet, Naturvårdsverket och de målansvariga 
myndigheterna studerats. Materialet om miljömålsarbetet på den studerade länsstyrelsen och 
kommunen har bestått av de dokument som organisationerna själva har skrivit. 
 
Information har inhämtats under hela undersökningen och därför har intervjuerna under 
arbetets gång anpassats efter vad som ansetts mest intressant vid varje intervjutillfälle. Syftet 
och de frågor som nämndes tidigare i detta kapitel har dock hela tiden legat till grund för 
arbetet. Detta arbetssätt, att låta nya erfarenheter prägla och förändra det löpande arbetet, har 
beskrivits av Randi Kaarhus med det han kallar för den kumulativa intervjuprocessen.16 
Fördelen med denna metod är att man inför varje intervju är fri att utveckla intervjuerna 
utifrån de erfarenheter man fått från tidigare intervjuer. Nackdelen är att jämförbarheten 
mellan de olika intervjuer och olika aktörers svar på vissa frågor minskar.17 Om en studie 
avser att testa en hypotes om skillnader mellan olika grupper av undersökningspersoner bör 
analysen vara systematisk och bedrivas på samma sätt för varje intervju. För explorativa 
syften kan det tvärtom vara lämpligare att följa upp olika intressanta aspekter av de enskilda 
intervjuerna.18 Då huvudsyftet med intervjuerna har varit att lyfta fram olika erfarenheter som 
intervjupersonerna har, snarare än att få fram entydiga och kvantifierbara uppfattningar kring 
de teman som studerats, så har fördelarna med den kumulativa intervjuprocessen ansetts 
överväga nackdelarna. Det har emellertid varit av visst intresse att observera mönster och 
stora drag i de åsikter och perspektiv som utrycks i intervjuerna, samt om några aspekter lyfts 
fram av många eller få intervjupersoner. Detta har hanterats dels genom att i uppsatsen 
tydliggöra om det varit flera eller enstaka intervjupersoner som tagit upp frågan, dels genom 
att i analysen skilja på vad intervjupersonerna själva tagit upp och de kommentarer som 
uppkommit från specifika frågor ställda mot slutet av intervjun. 
 
Den empiri som intervjuerna resulterat i har sedan fungerat som vägvisare för det teoretiska 
arbetet. Den huvudsakliga litteraturen som har använts i rapporten har därför valts först efter 
                                                 
15 Om explorativ studie se Steinar Kvale 1997, s 96-97 
16 Randi Kaarhus 1996, s 156- 161 
17 Fördelar och nackdelar med en kumulativ intervjuprocess har även diskuterats av Karolina Isaksson 2001, s 47 
18 Steinar Kvale 1997, s 164 



 9(34)

att intervjuerna genomförts. Den litteratur som använts har valts utifrån vad jag själv bedömt 
som relevant för att belysa, problematisera eller vidareutveckla det resonemang som redan 
förts av intervjupersonerna. Således har avsikten inte varit att komplettera intervjupersonernas 
idéer med annan information om vad som kan vara viktigt i miljömålsarbetet, utan enbart att 
sätta resultaten av studien i relation till befintlig litteratur. 
 

3.2 Val av studieobjekt och intervjupersoner 
 
Valet att genomföra intervjuer med just en länsstyrelse och en kommun grundar sig i 
antagandet att det är på dessa nivåer som det praktiska åtgärdsarbetet äger rum. Valet av det 
specifika länet och kommunen baserads på att de båda har kommit relativt långt i arbetet och 
därmed har värdefulla erfarenheter av arbetet. Genom att studera en kommun och en 
länsstyrelse som ligger i samma län bibehölls även möjligheten att belysa frågor som är 
länsspecifika samt hur de båda myndigheterna ser på varandras roll och arbetet i stort i länet. 
 
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.19 Intervjupersonerna har valts utifrån att de har 
praktiskt erfarenhet av miljömålsarbetet på den egna organisationen. För att få en mångfald av 
perspektiv på hur man kan se på miljömålsarbetet har representanter med olika arbets-
uppgifter inom länsstyrelsen respektive kommunen intervjuats. De personer som redan 
inledningsvis ansågs relevanta för studien var miljömålssamordnaren på länsstyrelsen och 
miljöcoachen på kommunen. Även den person som är ansvarig för åtgärdsarbetet i 
länsstyrelsens miljömålssekretariat ansågs relevant att intervjua. Övriga intervjupersoner 
valdes efter rådfrågning av miljömålssamordnaren på länsstyrelsen och miljöcoachen på 
kommunen. Vid rådfrågningen förklarades tanken med att intervjua representanter som 
praktiskt arbetar med målen, att tjänstemän med olika arbetsuppgifter inom myndigheten var 
av intresse samt att studiens fokus skulle ligga vid genomförandet av miljömålsarbetet. De 
intervjupersoner som valdes var: 
 

• Miljömålssamordnaren på länsstyrelsen. (I uppsatsen refererad till som 
”Miljömålssamordnaren”) 

 
• Ansvarig för åtgärder i miljömålsarbetet på länsstyrelsen. (I uppsatsen refererad till 

som ”Åtgärdsansvarig”) 
 

• Miljövårdsenhetens enhetschef på länsstyrelsen. (I uppsatsen refererad till som 
”Enhetschefen”) 

 
• Miljöcoachen på kommunen. (I uppsatsen refererad till som ”Miljöcoachen”) 

 
• Miljö- och hälsoskyddsdirektören på kommunen. (I uppsatsen refererad till som 

”Miljö- och hälsoskyddsdirektören”.) 
 
Intentionen var att även intervjua Kommunalrådet i kommunen. Då hon fick förhinder var 
detta tyvärr inte möjligt. Vid två av intervjuerna hade intervjupersonerna själva tagit initiativ 
till att ta med en extra person till intervjun. På kommunen var detta Miljöcoachen som valt att 
ta med LIP-samordnaren i kommunen. På länsstyrelsen hade Åtgärdsansvarig valt att ta med 
                                                 
19 Steinar Kvale 1997, s. 14 
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den person som är ansvarig för uppföljning och tillståndsbeskrivning, (i uppsatsen refererad 
till som ”Uppföljningsansvarig”). Dessa båda personer hade även de god insyn i miljömåls-
arbetet på respektive myndighet. Att ett par intervjuer genomfördes med två intervjupersoner 
kan i efterhand konstateras vara en styrka då det möjliggjorde en dialog mellan de båda 
parterna som gav studien ett bredare spektrum av synsätt.  
 

3.3 Intervjuerna 
 
De genomförda intervjuerna har varit vad som brukar kallas för halvstrukturerade kvalitativa 
intervjuer. Kvale beskriver detta som en intervju som varken är ett öppet samtal eller ett 
strängt formulerat frågeformulär, där man använder sig av en intervjuguide med teman och 
eventuellt förslag på frågor.20 Inför varje intervju har en intervjuguide utarbetats med teman 
och exempel på frågor. Det har alltså funnits en i förväg uppgjord struktur för vad som skulle 
tas upp under intervjun. Det fanns dock utrymme för att ändra följden på frågorna och att följa 
upp aspekter som kommit fram under intervjun med följdfrågor.  Den inledande och största 
delen av intervjuerna bestod av öppna och allmänt hållna frågor med utrymme för intervju-
personerna att ta upp de ämnen som de själva ansåg relevanta inom ramen för studiens syfte. 
Kvale menar att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnet ur den 
intervjuades eget perspektiv.21 I studien har det varit av stor vikt att se vad intervjupersonerna 
själva tar upp för aspekter när de talar om miljömålen. Intervjupersonerna informerades därför 
innan intervjun om att specifika frågor skulle ställas först mot slutet av intervjun, och att den 
första delen av intervjun skulle bestå av öppna frågor just för att de skulle prata fritt om sina 
erfarenheter och tankar kring miljömålsarbetet. 
 
Ett par dagar innan varje intervju informerades intervjupersonerna via e-post om att intervjun 
skulle spelas in på band, att den skulle handla om deras erfarenheter av miljömålsarbetet och 
att fokus skulle ligga vid genomförandet av miljömålen. Tanken med detta var att de skulle 
vara förberedda på att intervjun spelades in och att de skulle kunna tänka igenom ämnet innan 
intervjun. Innan intervjun påbörjades erbjöds intervjupersonerna konfidentialitet och 
informerades om att det efter intervjun fanns möjlighet att kontrollera transkriptionen för att 
bekräfta alternativt lägga till eller dra ifrån kommentarer. Detta gjordes för att intervju-
personerna skulle känna sig bekväma och inte hålla inne med information samt för att främja 
spontana svar på intervjufrågorna. Ambitionen var att skapa ett öppet klimat där intervju-
personerna känner sig fria att tala kring sina erfarenheter av miljömålsarbetet. Detta är 
någonting som jag upplever har fungerat bra, och samtliga intervjuer har känts trivsamma.  
 
Intervjuguiderna har anpassats efter de ämnesområden som ansetts relevanta för syftet och 
den specifika intervjupersonens arbetsplats och arbetsuppgifter. Syftet och centrala teman som 
hur intervjupersonen ser på miljömålsarbetet, vad som är viktigt för ett lyckat miljömåls-
arbete, miljömålsarbetets förutsättningar, styrkor, svagheter och eventuella hinder samt 
önskvärda förändringar i det framtida arbetet har dock behandlats vid alla intervjuer, antingen 
genom att frågor ställts kring det, eller att intervjupersonerna själva tagit upp dem. I den 
öppna delen av intervjun har endast följdfrågor som inte ansetts ledande ställts. Exempel på 
sådana frågor är ”hur menar du då?” och ”kan du utveckla det?” När de övergripande frågorna 
givit uttömmande svar har mer specifika frågor och följdfrågor ställts mot slutet av intervjun. 
Dessa har utformats beroende på vad som sagts tidigare under intervjun, men också beroende 

                                                 
20 Steinar Kvale 1997, s. 32 
21 Ibid. 
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på sådant som tagits upp vid tidigare intervjuer med andra aktörer och det material som jag 
läst. Kaarhus beskriver denna kumulativa process som en växelverkan mellan datainsamling, 
tolkning och nytolkning som i praktiken innefattar en ständig bearbetning av intervjuguiderna 
inför respektive intervju.22 
 
För att få en ökad validitet av studiens resultat har så kallad triangulering använts under 
intervjuerna kring de centrala temana för studien. Triangulering betyder att man undersöker 
samma fenomen ur olika synvinklar för att avgöra dess mening och validitet.23 Detta har 
gjorts dels genom att ta upp de teman som var centrala vid alla intervjuer, dels genom att 
angripa ett tema från olika håll under en och samma intervju. Ett exempel som illustrera detta 
är det tema som handlar om svagheter och hinder i miljömålsarbetet. Detta tema kan ha 
berörts då intervjupersonerna berättade fritt kring vad miljömålsarbetet har bestått av och hur 
de tycker att det har fungerat. Det kan också ha berörts när de fått frågan vilka faktorer som är 
viktigt för ett lyckat miljömålsarbete, varför vissa mål är svårare att uppnå än andra, om de ser 
några förändringar som de tycker skulle förbättra det fortsatta miljömålsarbetet samt vid 
frågan om de ser några faktorer som begränsar miljömålsarbetet. Således har temat angripits 
från flera vinklar under intervjun.  
 
Intervjuerna genomfördes i mars och maj 2004 tillsammans med en annan student24 som 
också skrev sin uppsats om miljömålsarbetet. Vi var båda närvarande vid intervjuerna. 
Frågorna ställdes emellertid i huvudsak bara av en av oss. Intervjuerna spelades in på band för 
att vi skulle kunna fokusera på att lyssna och ställa frågor samt för att inte missa några av de 
aspekter som tagits upp under intervjun. Den av oss som inte ställde frågorna förde 
anteckningar, skötte bandspelaren och såg till att alla frågeområden täcktes in. Innan intervjun 
avslutades gavs tillfälle för den av oss som inte ställt frågor under intervjun att komplettera 
med eventuella frågor innan intervjun avslutades. Då alla intervjupersonerna verkade 
bekväma under intervjun, och dessutom har offentliga yrken och vana att prata inför 
människor, tror jag att varken bandspelaren eller att vi var två personer som var närvarande 
vid intervjun haft någon större betydelse för undersökningen. Samtliga intervjuer varade 
omkring en timme och ägde rum på intervjupersonernas egen arbetsplats för att de skulle 
känna sig bekväma. Efter intervjun erbjöds intervjupersonerna åter igen tillfälle att få 
transkriptionen skickad till sig och att vara anonym. Samtliga intervjupersoner gav sitt 
samtycke till att vi refererar till dem genom att ange yrkesposition och vilken myndighet de 
arbetar på. 
 

3.4 Bearbetning tolkning och analys av material 
 
Efter intervjuerna gjordes en transkription av det inspelade materialet. Transkriptionsarbetet 
delades upp mellan oss, vilket resulterat i att våra transkriptioner sett något annorlunda ut. Jag 
har dock själv gått igenom samtliga transkriptioner och ansvarar helt och hållet för innehållet i 
alla dessa. Transkriptionerna täckte huvudinnehållet i intervjuerna och pauser och emotionella 
utryck som skratt angavs. Däremot redogjordes inte alltid för den exakta ordföljden. 
Upprepningar och småord så som ”liksom”, ”då”, ”va” osv. som inte ansågs meningsbärande 
utelämnades. Motivet till detta är att jag inte varit ute efter att analysera den latenta 
innebörden i det som intervjupersonen säger. Intervjuerna har istället analyserats på en 

                                                 
22 Randi Kaarhus 1996, s 160 
23 Steinar Kvale 1997, s 198 
24 Maria Brolinson 2003, De 15 miljökvalitetsmålen-genomförandet på lokal och regional nivå 
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manifest nivå där intervjupersonernas kommentarer under intervjuerna har betraktats som 
källa till information. Detta perspektiv, att se intervjupersonen som källa till information, har 
Kvale beskrivit som att intervjupersonen betraktas som informant.25 Intervjupersonerna kallas 
därför i uppsatsen framöver för informanter. 
 
Transkriptionerna har gjorts med skriftspråk för att underlätta läsbarheten vid bearbetning och 
analys av materialet. En kritik som kan riktas mot detta är att risken för feltolkning ökar då 
det vid analysen inte framgår hur olika påståenden sades under intervjun. Detta har hanterats 
genom att de slutsatser som dragits efter analysen har jämförts med ursprungsmaterialet, dvs. 
de bandinspelade intervjuerna. Kvale kallar detta för en princip för tolkning där man prövar 
tolkning av enskilda uttalanden med den helhetliga tolkningen av intervjun.26 Under hela 
arbetsprocessen har intentionen varit att kontinuerligt kontrollera att de slutsatser som dragits, 
samt att de citat som plockats ut, stämmer överens med transkriptionerna och band-
inspelningarna i sin helhet. De citat som anges i uppsatsen är redigerade, detta har gjorts för 
att få ett tydligare och enklare skriftspråk. Om inte den språkliga formen i sig är viktig för 
undersökningen menar Kvale att intervjupersonens spontana talspråk i slutrapporten bör 
återges i en läsbar skriftlig form.27 
 
Bearbetningen, tolkningen och analysen av transkriptionerna har gjorts i fem steg. 
Transkriptionen från varje intervju har först lästs igenom i sin helhet. Därefter har mönster 
och teman försökts urskiljas för att få svar på vad informanterna talar om när de talar om 
miljömålen och vad som verkar vara viktigt för dem i miljömålsarbetet. Därefter har ett antal 
frågor ställts till transkriptionen, som alla haft sin grund i studiens syfte och de centrala teman 
som studien har syftat till att besvara. Resultaten från varje intervju har jämförts med varandra 
för att urskilja mönster och meningsskiljaktigheter. För en ökad validitet har dessa resultat 
slutligen kopplats till befintlig litteratur och tidigare studier som ansetts väsentliga för 
området. 
 

                                                 
25 Om begreppet informant se Steinar Kvale 1997, s 197 
26 Ibid., s 51 
27 För vidare diskussion kring detta se Steinar Kvale 1997, s 150 och 241 
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4 Viktiga faktorer för ett lyckat miljömålsarbete  
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och diskussion. Kapitlet fokuserar på 
informanternas idéer och kommentarer om vad som är viktiga för ett lyckat miljömålsarbete, 
men även information från andra studier och litteratur diskuteras i viss mån. Kapitlet ger en 
bild av hur informanterna uppfattar miljömålsarbetet och tar även upp exempel på hur man 
valt att arbeta på den studerade kommunen och länsstyrelsen. 
 

4.1 Brett deltagande, samverkan och nätverk 
 
De flesta informanter betonade att det är viktigt att många olika aktörer deltar och samverkar i 
miljömålsarbetet. Miljömålssamordnaren menade att även om länsstyrelsen har ett stort 
ansvar så är det viktigt att andra aktörer deltar i miljömålsarbetet om målen ska kunna uppnås. 
Miljöcoachen på kommunen berättade att en stor del av hennes arbete består av att integrera 
miljömålen i kommunens olika verksamheter. Hon betonade vikten av tvärsektoriellt arbete 
och att man får med sig dem som ska utföra arbetet, annars händer det inte så mycket menade 
hon.  
 
Informanter från länsstyrelsen berättade att de strävat efter att få med så många aktörer som 
möjligt i målprocessen från grunden. Detta underlättar det kommande arbetet med handlings-
program där det är tänkt att man ska få en samling av olika aktörer kring en rad konkreta 
projekt. 
 
Informanterna tycker att det är bra att ha gemensamma mål att sträva efter. De flesta tog upp 
vikten av att samordna arbetet så att alla strävar mot samma mål och är överens om vad som 
är prioriterat. Vikten av att olika kommuner i ett län samråder med varandra så att alla gör 
liknande prioriteringar vid exempelvis tillsyn betonades särskilt. Samordning togs också upp 
som viktigt av resursskäl för att förhindra dubbelarbete. Flera informanter upplever strukturen 
i miljömålsarbetet som en styrka. Uppföljningsansvarig sa: 
 
”Och sedan finns det ju faktiskt en poäng med att ordna information eller arbete på ungefär 
samma sätt från nationell och ner på regional och lokal nivå, för att man ska kunna 
underlätta kommunikationen och samarbetet.” 
 
Informanterna tycker att det är en styrka att man har en sammanhållen struktur med 
övergripande mål och konkreta delmål som går igenom miljöarbetet från central till regional 
och lokal nivå. Den sammanhållna strukturen gör att det är lättare att känna igen sig och att 
kommunicera med andra aktörer. Det är också ett sätt att koncentrera resurser eftersom man 
arbetar mot gemensamma mål. 
 
Eftersom länsstyrelsen har en samordnande roll i miljömålsarbetet pratade de mycket om 
nätverksbildning och samarbete mellan olika aktörer i länet. Åtgärdsansvarig och 
Uppföljningsansvarig på länsstyrelsen pratade om olika möten man haft med andra län där 
man fått tips och diskuterat hur man arbetar. Att bilda nätverk där man utnyttjar varandras 
kunskaper och erfarenheter var en viktig faktor för flera informanter. 
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Informanter från länsstyrelsen tycker även att det är viktigt att ha en sammanhållen kärna och 
att miljömålssekretariatet fyller den rollen bra. Åtgärdsansvarig upplever att många tycker att 
det är bra att miljömålssekretariatet samordnar arbetet och sköter uppföljningen. Uppföljning 
är någonting som många har strävat efter i många år men inte riktigt lyckats med menade hon. 
 
De flesta informanterna upplever att det finns ett engagemang för miljöfrågor och att det är 
många som vill vara med i miljömålsarbetet. Enhetschefen tog upp att: 
 
”Själva ansatsen möts på ett positivt sätt ute i samhället. Man är överens om att vi ska ha 
miljömål och att vi ska välja ut någonting som vi strävar mot.” 
 
 Någon informant tog upp att eftersom miljömålen sträcker sig över ett så brett område så gör 
det att det är svårt att skaffa sig en överblick över vem som gör vad, och att samordna och 
utnyttja alla olika aktörers möjligheter och kompetens. För att lättare kunna identifiera vilka 
aktörer som kan vara viktiga tycker Uppföljningsansvarig att det är viktigt att ha konkreta 
mål: 
 
”Det är ju lite svårt att samla en massa människor och säga att nu ska vi arbeta för miljön, 
men om man istället samlar för att prata om att försöka minska utsläppen med si och så 
mycket, då vet man vilka man ska vända sig till.” 
 
Han menade att det är lättare att engagera människor och att det blir lättare att identifiera de 
aktörer som kan vara viktiga för arbetet om man har konkreta mål. Flera andra informanter 
pratade om vikten av att ha konkreta mål. Miljöcoachen och LIP-samordnaren på kommunen 
tycker att det är viktigt att ha konkreta och även realistiska mål för att få tjänstemän från de 
olika kontoren inom kommunen delaktiga i miljömålsarbetet. LIP-samordnaren berättade att 
man på kommunen har valt att inte fokusera miljömålsarbetet på visionära mål eller 
övergripande strategier, utan istället konkreta åtgärder där olika kontor inom kommunen åtar 
sig att vidta olika åtgärder inom en utsatt tid. 
 
Miljömålsarbetet har resulterat i ett antal nya projekt och samarbeten mellan olika aktörer. 
Tanken är att detta ska sätta ringar på vattnet och att fler aktörer ska bli inspirerade. 
Exempelvis berättade informanter från länsstyrelsen om samarbeten med olika organisationer 
såsom teknikföretag och organisationer som forskar kring trafik- och övergödnings-
problematiken. Detta har resulterat i ett bättre kunskapsunderlag om bland annat övergödning 
menade de. Informanterna på länsstyrelsen tycker att det är viktigt att samarbeta med 
kunskapsinstitut eftersom det fortfarande finns områden som vi inte vet tillräckligt mycket 
om. Flera informanter tyckte att samarbetet med universitetet kan bli bättre. 
 
Åtgärdsansvarig betonade att personligt engagemang och ”eldsjälar” har haft en stor betydelse 
för miljömålsarbetet. Hon menade att det är mycket som görs tack vare dem. Även 
Naturvårdsverkets utvärdering av det regionala och lokala arbetet mot övergödning visar att 
eldsjälar varit en betydelsefull faktor för arbetet med övergödningsmålet. De rekommenderar 
därför att styrsystemet är utformat på ett sådant sätt att personligt engagemang kan sätta sin 
prägel på miljöarbetet.28 
 
En aspekt som två informanter på länsstyrelsen tog upp var att nätverk och samarbete är ett 
nytt sätt att arbeta på länsstyrelsen. Detta gör att det finns svårigheter i kommunikationen 

                                                 
28 Naturvårdsverket 2002, s 34 
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inom och mellan länsstyrelsen och andra aktörer. De beskrev hur de många gånger upplever 
att kommuner intar försvarsställning när de berättar att de kommer från länsstyrelsen. De tror 
att detta beror på att miljömålsarbetet är en ny form som skiljer sig mot den tillsynsroll som 
länsstyrelsen brukar ha. Samtidigt som det är viktigt att länsstyrelsen har respekt med sig och 
utövar tillsyn så menade de att länsstyrelsens roll skulle behöva mjukas upp. 
 
Andra svårigheter i nätverksuppbyggandet har också varit när någon part inte har velat jobba 
på samma sätt som övriga och detta har lett till att arbetet bromsats upp. Denna typ av 
problem menade Åtgärdsansvarig finns på alla nivåer. 
 
Ett område där samverkan däremot inte alltid verkar fungera särskilt bra är övergödnings-
området. Forskningsprojekt vid Tema Vatten vid Linköpings universitet visar att det är svårt 
att få ett samordnat agerande bland jordbrukare bland annat för att möjligheten till friåkning 
är stor och att det därför blir praktiskt komplicerat att kontrollera att alla tar sin andel av de 
gemensamma uppoffringarna.29 Även i Genevadåstudien från VASTRA visade det sig att 
lantbrukarna i den studien inte var positivt inställda till miljösamverkan för gemensamma 
åtgärder. Detta menar VASTRA delvis beror på risken att tvingas samarbeta med människor 
som man inte har förtroende för, men även osäkerheten på om samverkan skulle generera mer 
vinster. Istället visade det sig i Genevadåstudien att jordbrukarna föredrog individuell 
prövning med gårdsvisa miljöplaner framför formaliserad miljösamverkan.30 Detta var dock 
ingenting som någon av informanterna tog upp under intervjuerna. 
 

4.2 Integration och förankring av miljömålen 
 
För ett lyckat miljömålsarbete tycker de flesta informanter att det är viktigt att miljömålen 
integreras med andra samhällsmål, att det finns en politisk förankring och att miljömålen 
integreras i myndigheternas ordinarie verksamhet. I detta kapitel ges en beskrivning av varför 
informanterna tycker att detta är viktigt och hur de tycker att detta arbete har fungerat hittills. 
 

4.2.1 Att integrera miljömålen i andra samhällsmål 
 
Många av informanterna menade att det är viktigt att integrera miljöfrågorna med sociala, 
kulturella och ekonomiska frågor. Flera informanter tycker att det är lättare att driva 
miljöfrågor om man även tar hänsyn till andra samhällsfrågor. Enhetschefen menade att: 
 
”Jag tror att det här med hållbar utveckling är lättare att marknadsföra, alltså att samla flera 
saker och inte bara de ekologiska bitarna utan den sociala och kulturella och ekonomiska 
hållbarheten också, det är lättare att förstå och att driva.” 
 
Ett nytt arbetssätt som man precis startat i kommunen är att de traditionella miljö-
redovisningarna nu ska bytas ut mot en integrerad redovisning som utöver miljöaspekter även 
ska innefatta sociala frågor, välfärd, hållbar utveckling, hälsa och ekonomi. 
 
Några informanter påpekade särskilt att det är viktigt att samköra miljömålen och hälsomålen. 

                                                 
29 Ibid., s30-31 
30 Wittgren, H. B., Westerlund, S. och Castensson, R. 2000, s xi 
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Även miljömålsrådet tar i sin senaste utvärdering av miljömålen upp att det är angeläget att 
miljömål och andra samhällsmål går hand i hand för att vi ska få en hållbar samhälls-
utveckling.31 För att detta ska vara möjligt efterfrågar Naturvårdsverket i sin utvärdering 
tydligare riktlinjer för hur prioriteringar mellan miljömål och andra sociala välfärdsmål ska 
göras samt att dessa prioriteringar diskuteras öppet.32 Detta är en politisk fråga som kräver 
beslut av politiker på både nationell och lokal nivå. 
  

4.2.2 Politisk förankring 
 
Många av informanterna tog upp att miljöfrågor inte är politiskt prioriterade områden just nu 
men att ett lyckat miljömålsarbete förutsätter en politisk förankring på nationell och lokal 
nivå. 
 
Att målen är antagna av riksdagen är en stor styrka som ger legitimitet åt miljöarbetet på 
länsstyrelse och kommun. Miljö- och hälsoskyddsdirektören på kommunen sa: 
 
”Tillvaron skulle vara fattigare utan de här miljökvalitetsmålen. De ger lite status åt 
branschen också uppfattar jag det som. De är minsann femton och ett sextonde på väg. De är 
antagna av riksdagen. Det ger ökad status åt miljöarbetet.” 
 
Han upplever också att det har blivit lättare att få in miljöfrågor i sin nämnd. Flera av 
informanterna menade samtidigt att ett lyckat miljömålsarbete kräver tydligare styrning från 
central nivå. Miljöcoachen menade att: 
 
”Man pratar väldigt kluvet i de här frågorna, det tror jag är både ett hot och en svaghet. Man 
måste visa att man menar någonting och att man är beredd på att satsa även på nationellt 
håll.” 
 
Flera informanter tog upp exempel där ekonomisk tillväxt har fått gå före miljöfrågorna. Ett 
sådant exempel som togs upp av flera informanter var transportpolitiken där mål om snabba 
transporter, dvs. ekonomi, har fått företräde framför miljömålen. Detta är en fråga som både 
kommun och länsstyrelse har liten möjlighet att påverka. Informanterna menade att det är 
viktigt att politikerna på central nivå föregår med gott exempel och visar att miljöområdet är 
ett prioriterat område.  
 
En politisk förankring på den kommunala nivån är viktig för att miljömålen ska kunna 
integreras i den dagliga verksamheten inom myndigheterna menade flera informanter. 
Åtgärdsansvarig som varit i kontakt med många kommuner såg ett stort problem i att det i en 
del kommuner saknas stöd från kommunens politiker. 
 
Att det är en svårighet att engagera politiker i miljömålsarbetet var ett av de problem som 
intervjupersonerna i Anna Larssons studie om miljömålsarbetet tog upp, och som de 
uppfattade som stort och svårt att hantera.33 
 

                                                 
31 Miljömålsrådet 2004, s 18 
32 Naturvårdsverket 2002,s 6 
33 Anna Larsson 2003, s 1 
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Miljö- och hälsoskyddsdirektören tog upp att även om miljömålen är viktiga så konkurrerar de 
i kommunen med andra angelägna frågor. De målkonflikter som togs upp av de flesta 
informanterna handlade främst om när miljöfrågor kommer i konflikt med ekonomiska frågor. 
Miljöcoachen efterlyser en tydligare styrning från kommunalråden i kommunen. Hon menade 
att: 
 
”Om politikerna pekar så spiller det över på de högre tjänstemännen så det blir tydligare i 
den kommunala organisationen vad man vill. Idag pekar alla mål åt massor av olika håll 
samtidigt och vi har mål som är motstridiga. Det gör att var och en bland de här 160 målen 
kan välja de man tycker passar bäst för sin egen inriktning i arbetet.” 
 
Liknande synpunkter har framförts på nationell nivå av Naturvårdsverket som i sin 
utvärdering av det regionala och lokala arbetet mot övergödning skriver: 
 
”Av riksdagens och regeringens beslut har det inte framgått hur avvägningar ska göras 
mellan olika mål som exempelvis övergödningsmålet och andra sociala välfärdsmål. 
Frånvaron av sådana direktiv gör därför att man både på regional och på lokal nivå har en 
hel del frihet - inom ramen för Miljöbalken - att göra sina egna prioriteringar.”34 
 
Hur man ska prioritera i målkonflikter var ett uppmärksammat problem i Naturvårdsverkets 
undersökning bland länsstyrelser och kommuner om övergödningsproblematiken. Nästan alla 
tjänstemän som tillfrågats i deras undersökning betonade att konflikter mellan miljömål och 
långsiktiga välfärdsmål utgör en kärnfråga i miljöpolitiken.35 En tydlig styrning från politiker 
på både nationell och kommunal nivå är således viktiga faktorer för ett samordnat arbete mot 
gemensamma mål.  
 

4.2.3 Att integrera miljömålen i myndigheternas ordinarie 
verksamhet 
 
De flesta informanter tycker att det är viktigt att integrera målen i den egna myndighetens 
verksamhet. För att detta ska lyckas menade informanterna att det krävs ett tydligt stöd från 
både politiker och ledningen i organisationen.  
 
På kommunen har man valt att fokusera miljömålsarbetet på kommunens interna arbete. 
Miljöcoachen och LIP-samordnaren lade stor tyngd vid tvärsektoriellt arbete för ett lyckat 
miljömålsarbete. Miljöcoachen betonade även att det är viktigt att arbeta på ett strukturerat 
sätt för att få bra resultat. Under intervjun med dem berättade de om hur de på olika sätt 
arbetade för att integrera miljötänkande i kommunens ordinarie verksamhet. Kommunen har 
många olika program. Ambitionen är att man ska hitta någon gemensam grund att står på för 
att sedan kunna arbeta vidare med miljöfrågorna. Ett exempel är klimathandlingsplanen där 
ett tiotal av kontoren i kommunen själva funderat på vad de kan göra för att minska utsläppen 
av klimatpåverkande gaser. LIP-samordnaren betonade att det är viktigt att ha konkreta och 
realistiska åtgärder och att initiativen måste komma från det egna kontoret. Att någon utifrån 
pekar och säger vad ett kontor ska jobba med engagerar inte menade hon. 
 

                                                 
34 Naturvårdsverket 2002, s 26 
35 Ibid. 
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Miljömålssamordnaren och Åtgärdsansvarig poängterade att det tar tid att förankra miljömåls-
arbetet. De menade att miljömålen inte ännu har en förankring på de olika enheterna inom 
länsstyrelsen och att många inte riktigt har förstått att en del av det miljöarbete som redan 
finns även det är miljömålsarbete.  
 
En aspekt som Åtgärdsansvarig och Uppföljningsansvarig tog upp var att, trots att miljömåls-
arbetet är tänkt att sträcka sig över alla verksamheter, så är miljömålssekretariatet på 
länsstyrelsen placerat just på miljövårdsenheten, och dessutom längst bort i hörnet av 
enhetens lokaler. De båda informanterna funderade under intervjun på om detta försvårar 
integreringen av miljömålen i de övriga enheterna inom länsstyrelsen. 
 
Att förmågan till samordning inom en organisation påverkas av den interna placeringen av 
olika kontor har uppmärksammats inom organisationsteorin.36 Organisationsteoretikern Mary 
Jo Hatch menar att den rumsliga fördelningen av arbetsuppgifter som är nära kopplade till 
varandra påverkar hur individer och grupper kommunicerar och samordnar sitt arbete inom 
organisationen.37 Att miljömålssekretariatet är lokaliserat i utkanten i förhållande till den 
övriga verksamheten skulle alltså enligt organisationsteorin kunna ha betydelse för hur 
miljömålen integreras i den övriga verksamheten. 
 
Åtgärdsansvarig berättar att många andra län har sitt miljömålssekretariat på samhälls-
byggnadsenheten. Under intervjun med Åtgärdsansvarig och Uppföljningsansvarig 
diskuterade de om det skulle vara bättre om sekretariatet var beläget antingen centralt i 
byggnaden eller på en annan enhet. Åtgärdsansvarig: 
 
”Jag tror att det skulle bli bättre, och miljö[miljövårdsenheten] skulle ju haka på ändå /…/ Det 
skulle kanske vara bättre om det låg på en annan enhet.” 
 
En faktor som kanske underlättar integreringen av miljömålen i den befintliga verksamheten 
som någon informant tog upp var kravet på rapportering till regeringen. Att man varje år 
tvingas att rannsaka sin organisation och redovisa vad man har arbetat med skulle kunna vara 
en styrka menade informanten. 
 
En svårighet i miljömålsarbetet som flera informanter tog upp var att miljömålsarbetet är ett 
så brett område. På frågan om hur Miljö- och hälsoskyddsdirektören på kommunen tycker att 
miljömålsarbetet har fungerat hittills svarade han att: 
 
”Vi känner oss lite vilsna /…/ speciellt i den direkta miljöskyddsdelen i miljöbalken, det är så 
oerhört stort, oerhört omfattande så man känner sig vilsen där.” 
 
Samtidigt sade han att miljöbalken och miljömålen fungerar som någonting att hålla sig i som 
ger stadga i arbetet. Han tycker även att det är lättare att tolka sitt uppdrag nu när miljömålen 
finns och att de ger stöd i t ex miljöskyddsområdet som han annars upplever känns stort. 
 
Under intervjuerna framkom att det är svårt att arbeta med alla mål på en gång, särskilt när de 
har koppling till sociala, kulturella och ekonomiska frågor också. Miljömålssamordnaren 
menade att: 
 
                                                 
36 Organisationsteorin tar upp olika sätt på vilka man kan förstå organisationer och det som sker inom dessa 
(Mary Jo Hatch 2002, s 23). 
37 Mary Jo Hatch 2002, s 278f. 



 19(34)

”Det är en väldigt bred verksamhet, det är bra men det är ju mycket svårare /…/ hur får man 
in kulturmiljövården eller hälsoaspekterna i det gamla klassiska miljötänkandet? Det är ju ett 
jättenätverk egentligen som måste fungera.” 
  

4.2.3.1 Att integrera miljömålen i kommunernas planverksamhet 
 
Att få in målen i kommunernas planer och strategier togs upp av några informanter som 
särskilt viktigt. Miljömålssamordnaren trodde att det är ett stort steg innan man lyckas ta med 
miljömålen i kommunernas planarbete. Det är tillräckligt svårt att förankra miljömålen i det 
som hon kallar för ”de klassiska natur- och miljöfamiljerna”. Miljöcoachen berättade att man i 
deras kommun har tittat på de nationella miljömålen i översiktsplanen och kommunikations-
programmen. Miljö- och hälsoskyddsdirektören på kommunen sa att de tar avstamp i 
miljömålen när de skriver sina uppdragsplaner. På frågan om han hade någon bild av hur 
miljömålen har påverkat kommunens planarbete svarade han dock att det krävs ganska 
mycket påtryckning för att miljöfrågorna ska tas med i beräkningarna. Ett exempel som han 
tog upp var att om det gäller verksamheter som genererar arbetstillfällen som t ex ett bygge av 
en fabrik, så har man ofta bråttom och det kan vara svårt att få in miljöaspekterna. 
 
Även Naturvårdsverket såg i sin utvärdering att miljömålen har en jämförelsevis liten 
betydelse för näringslivsansvariga i de flesta intervjuade kommunerna. Målkonflikterna 
upplevdes i deras studie som minst besvärande i de två besökta småkommuner som hade 
befolkningsminskning och som saknade ett expansivt näringsliv.38 
 

4.2.3.2 Att integrera miljömålen i tillsyn och tillståndsprövning 
 
Många menade att det är viktigt att få in miljömålen i tillsyn och tillståndsprövningen. Även 
Miljömålskommittén skriver i sitt betänkande att en väl fungerande tillsyn är viktig för att 
miljömålsarbetet verkligen ska leda fram till de mål som har formulerats.39 En stor fördel med 
att integrera miljömålen i tillsyn och tillståndsprövning är som någon informant påpekade att 
det inte behöver kosta pengar utan snarare handlar om ett förhållningssätt.  
 
Några av informanterna berättade att det är en begränsande faktor att tjänstemännen inte vet 
hur de ska integrera miljömålen i prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Åtgärdsansvarig sa 
att: 
 
”Meningen är att de ska använda det här i tillsynsarbetet. Det är ju inte som miljöbalken, 
men ändå, att de tar med sig det här när de är ute på tillsyn.” 
 
Hon menade liksom några andra informanter att detta inte riktigt fungerar idag. Även 
intervjupersonerna i Larssons studie menade att det finns en intention att integrera miljömålen 
i länsstyrelsens och kommunens verksamhet men att detta i praktiken inte skett.40 När Miljö- 
och hälsoskyddsdirektören ombads berätta mer om hur miljömålen ha integrerats i tillsyn och 
tillståndsprövning i kommunen berättade han att: 
 

                                                 
38 Naturvårdsverket 2002, s 28 
39 Miljömålskommittén 2000, s 690 
40 Ibid., s 35 
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”Om vi i yttrandet relaterat till miljömålen eller till något kommunalt mål eller någonting 
sådant så påverkar det proceduren när man gör avvägningarna i de här domstolarna..//.. men 
jag har inga direkta belägg, för att fortfarande är ju miljömålen politiska och domstolarna, 
alltså miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen och miljödomstolen och högsta domstolen, 
de måste ju döma efter lagarna.” 
 
Informanten pekade på att miljömålen i sig inte ger något lagrum. Liknande synpunkter tas 
upp av Naturvårdsverket i deras utvärdering av det lokala och regionala arbetet mot 
övergödning. Intervjupersonerna i den studien ansåg att det inte finns tillräckligt kraftfulla 
styrmedel för att man ska kunna avslå en ansökan om utbyggnad av en verksamhet.41 
 
Enhetschefen menade att det är en lång bit kvar innan tillsynen styrs av miljönyttan. Han 
menade att man får en massa ärenden som måste behandlas men att miljönyttan inte styr 
prioriteringen i den mån som skulle behövas. Han efterfrågade därför någon slags system för 
tillsynsarbetet som skulle underlätta en prioritering av den tillsyn som har störst miljönytta. 
Han påpekade dock att ett sådant system skulle kräva politiska beslut på kommunal nivå 
eftersom det handlar om hur man ska bemöta invånarna i kommunen. Intervjupersonerna i 
Naturvårdsverkets undersökning efterfrågade bättre styrmedel än miljöbalken om miljöhänsyn 
ska spela en större roll i tillståndsprövningen.42 
 

4.3 Informationsspridning genom dialog och 
marknadsföring 
 
Vikten av informationsspridning var ett ämne som togs upp vid många av intervjuerna. 
Många menade att målen inte är tillräckligt kända och att det därför är viktigt att sprida 
budskapet på olika sätt. 
 
Eftersom många informanter betonade att det är viktigt att många aktörer bidrar och 
samverkar för att miljömålen ska kunna uppnås ställdes frågan till några av informanterna vad 
som är viktigt att tänka på för att få människor engagerade i miljömålsarbetet. Det svar som 
dominerade var information. Intervjupersonerna tog upp att informationsspridning behövs 
både för att det saknas kunskap i samhället och för att man behöver ändra attityder och 
beteende för att miljömålen ska kunna uppnås.  
 
Den typen av mål som kräver beteendeförändringar är generellt sett svårare mål att påverka 
menade många av informanterna. Miljömålssamordnaren uttryckte det som att: 
 
 ”Mycket är ju den diffusa spridningen, eller vårt slit- och slängsamhälle, vårt beteende helt 
enkelt. Det är ju mycket det som styr nästan de flesta eller många miljöproblem /.../ om man 
får ordning på mänsklighetens beteende så löser man ju det allra mesta av de här 
problemen.”  
 
Som jag förstår informanterna så är det viktigt med information för att påverka beteenden hos 
såväl tjänstemän- som politiker, företagare och allmänhet i en miljövänligare riktning. Olika 
strategier för att påverka dessa målgrupper diskuterades under flera av intervjuerna. Jag ska i 

                                                 
41 Naturvårdsverket 2002, s 28 
42 Ibid. 
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följande stycken ta upp två strategier som informanterna verkar tycka är viktiga vid 
informationsspridning, nämligen dialog och marknadsföring. Därefter tar jag upp ett stycke 
om informationsspridning till några olika målgrupper. 
 

4.3.1 Vikten av dialog 
 
Flera informanter tog upp att det är viktigt att föra en dialog med de aktörer som berörs av 
miljömålsarbetet. Informanterna på länsstyrelsen pratade mycket om den kontakt de haft med 
olika aktörer i länet som kommuner, företag och kunskapsinstitut. Under intervjuerna lade de 
stor tyngd vid den rundtur de gjort till olika kommuner, företag och myndigheter för att föra 
en dialog kring miljömålen. Andra exempel som informanterna berättade om som främjar 
nätverksbildning, samverkan och dialog är de konferensdagar som anordnats i samarbete med 
olika organisationer där man exempelvis kombinerat föreläsningar med paneldebatter. 
 
När Miljöcoachen och LIP-samordnaren berättade om hur de på olika sätt försökt integrera 
miljömålen i kommunens olika verksamheter betonade de vikten av dialog. Ett exempel är de 
tvärgrupper som man haft inom ramen för klimathandlingsplanen som nämndes tidigare i 
uppsatsen. De olika kontoren i kommunen bildade grupper där det egna kontorets möjligheter 
att påverka klimatfrågan diskuterades. Därefter träffades representanter från varje grupp i en 
tvärgrupp. Detta har enligt LIP-samordnaren gjort att intresset för klimatfrågorna har ökat 
bland tjänstemännen i kommunen. Informanterna verkar tycka att det har fungerat som ett bra 
forum för dialog om hur de olika kontoren kan minska sin klimatpåverkan. Miljöcoachen 
berättade att det under tvärgrupperna ibland även har kommit upp förslag på vad andra kontor 
som inte var delaktiga i tvärgruppen bör göra. Hon menade då att de har tagit upp dessa 
förslag i en dialog med de berörda kontoren och att det har fungerat bra. 
 
Ytterligare ett exempel från kommunen där man verkar se vikten av dialog är den miljö-
handbok som är tänkt att ge personalen inom kommunen stöd för att komma vidare i sitt eget 
miljöarbete. Miljöhandboken är tänkt att tas fram i en dialog med olika enheter där man 
tänker sig att diskutera och förankra innehållet i handboken med dem som ska använda den. 
 
Att informanterna ser vikten av dialog kan jämföras med de idéer som betonas inom den gren 
av kommunikationsteorin som kallas för dialogismen, nämligen att kommunikation inte bara 
är en överföring av information från en part till en annan. Kommunikationsforskaren Per 
Linell menar istället att kommunikation bör ses som en tvåvägsprocess där tolkningen av ett 
budskap beror på det sammanhang som det utrycks i.43 Tolkningen av ett budskap kan enligt 
Linell ändras när det sätts i ett nytt sammanhang, t ex när information om miljömål flyttas 
från ett kontor inom kommunen till ett annat. Samma ord och uttryck kan enligt Linell ha 
olika innebörd i olika sammanhang. Detta är någonting som LIP-samordnaren påpekade: 
 
”Vi menar inte samma sak när vi säger hållbar utveckling, vi menar inte samma sak när vi 
säger välfärd heller. Det är nog inget speciellt för oss utan väldigt generellt.”  
  
Eftersom information om exempelvis miljömålsarbete kan ändra form när den flyttas från ett 
sammanhang till ett annat menar Linell att det är viktigt att se kommunikation som en 
tvåvägsprocess där tolkningen alltid beror på samspelet mellan vad som sägs och det 
sammanhang som det sägs i.  

                                                 
43 Per Linell 2002, s 3 ff. 
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Anna Larsson tar i sin uppsats upp att kommunikationen mellan de olika administrativa 
nivåerna i det svenska miljömålsarbetet kan beskrivas som enkelriktad och till största delen 
reducerad till information. En viktig förutsättning för arbetet med målet God bebyggd miljö är 
därför enligt Larsson att kommunikationen utvecklas och förbättras till att innefatta mer än 
uppföljning och information.44 Att dialog är viktigt för ett lyckat miljömålsarbete togs alltså 
upp även i hennes studie. 
 
De situationer där dialog anses vara viktigt av informanterna i denna studie verkar främst vara 
när målgruppen består av andra tjänstemän inom den egna myndigheten, men även andra 
myndigheter, organisationer och företag. När det gällde allmänheten som målgrupp togs 
istället information i form av marknadsföring upp av flera informanter som en resurs som 
skulle kunna användas bättre. 
 

4.3.2 Att sprida information genom marknadsföring 
 
Möjligheten att sprida information genom marknadsföring eller informationskampanjer togs 
upp av flera informanter. Exempel som informanterna från länsstyrelsen tog upp var film som 
ska visas på storbilds-tv på stationen, flygplatsen och torget, reklam på bussar, en egen 
webbsida och miljömålsrapporten som skickats ut till ett antal aktörer. Samtliga dessa 
metoder skulle, som jag förstår det, innebära att man försöker överföra ett budskap från en 
sändare till en mottagare utan någon dialog. Problemet med en sådan situation är enligt Linell 
att man inte helt kan veta vilken innebörd mottagaren lägger i det mottagna budskapet.45 
Informationsöverföring i form av kampanjer riskerar således, enligt Linells, teori att 
misslyckas då ingen dialog förs mellan sändare och mottagare av informationen. Detta 
bekräftas även av Stockholm Environmental Institute, SEI, som menar att kampanjer i många 
fall har visat sig ha liten effekt.46 Även sociologen Lars Palm menar att information är ett 
förhållandevis svagt medel för att påverka människors beteende. Samtidigt säger han att det i 
vissa lägen, om informationen utformas på rätt sätt och riktas till rätt målgrupp, kan vara 
kostandseffektivt att driva kampanjer.47 
 
Informationsöverföring i form av markandsföring eller kampanjer verkar alltså vara ett svagt 
medel för att ändra människors miljöbeteende. Mitt intryck är dock att många av 
informanterna ändå ser detta som en strategi som de skulle vilja använda sig av mer. Utan 
anspråk på att ge en heltäckande bild, ska jag därför i följande stycke ta upp aspekter som kan 
vara viktiga att tänka på när man vill sprida information med syfte att ändra människors 
miljöbeteende genom marknadsföring eller kampanjer. Informationen grundar sig delvis på 
informanternas synpunkter, men främst på Palms teori om informationsspridning samt en 
målgruppsanalys för kommunikation om de 15 nationella miljömålen, som SEI har genomfört 
på uppdrag av Naturvårdsverket och Miljömålskansliet.48. De målgrupper som SEI fokuserat 
på i studien var allmänheten, grund- och gymnasieskolan, företag och ideella organisationer. 
Det finns inte här utrymme för att redogöra för alla resultat av SEI:s studie, inte heller alla de 
aspekter som Palm menar kan vara betydelsefulla när man ämnar att ändra människors 
miljöbeteende. De delar som tas upp här grundar sig på vad jag personligen ansett vara 
                                                 
44 Anna Larsson 2003, s 1 
45 Per Linell 2002, s 3 
46 Stockholm Environmental Institute 2003, s 5 
47 MISTRA 2000, s 11 
48 Stockholm Environmental Institute 2003 
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relevant och i linje med de idéer som de intervjuade tjänstemännen har tagit upp under 
intervjuerna. 
 

4.3.2.1 Att påverka miljöbeteende genom kampanjer 
 
Palm menar att för att påverka miljöbeteende måste man ta hänsyn till målgruppens 
inställning till miljön. Den grupp som kan vara värt att försöka påverka genom 
informationskampanjer är de som tycker att det är acceptabelt att ta hänsyn till miljön, bara 
det inte kostar för mycket.49 Vikten av att känna till målgruppernas preferenser i utvecklingen 
av effektiv information och kommunikation uppmärksammas även av SEI.50  
 
En allmän rekommendation från SEI är att behålla ett ständigt brus kring miljömålsfrågor. De 
menar att det är bättre med små aktiviteter på längre sikt än en stor kampanj vid ett tillfälle 
eftersom kampanjer i många fall har visat sig ha liten effekt.51 De menar också att det i 
informationssammanhang kan vara effektivare att fokusera på enskilda mål snarare än alla 
femton miljömålen samtidigt. Ett arbetssätt som de rekommenderar är att koppla specifika 
miljömål till individers, företags och lokalpolitikers vardag genom att visa hur miljömålen är 
kopplade till deras handlingsmöjlighet.52 
 
I kampanjer som rör miljö, hälsa och andra samhällsangelägenheter brukar man enligt Palm 
fokusera på att förmedla kunskaper och attityder. Att förklara varför det är viktigt att ändra 
beteende är inte någon tillräcklig påverkansstrategi menar Palm, det behövs också information 
om hur man ska göra.53 
 
Om det nu är så att det redan finns ett miljöengagemang i samhället, vilket informanternas 
erfarenheter visar på, skulle det vara bortkastat att lägga stora resurser på kunskaps- och 
attitydpåverkan. I detta fallet skulle det enligt Palm vara bättre att satsa resurserna på vad han 
kallar för intentions- och beteendepåverkan, dvs. den påverkansstrategi som riktar in sig på att 
utlösa det mer miljövänliga beteendet. Många av informanterna tryckte på att det är viktigt att 
kunna visa upp goda exempel för att inspirera människor att vidta åtgärder i miljömålsarbetet. 
Även Palm menar att det är viktigt med förebilder. Han menar också att det är viktig med 
beröm eller andra belöningar. Ett förslag som Enhetschefen hade var att plocka fram exempel 
som visar på vad människor får tillbaka i form av bättre närmiljö, mer rekreation och bättre 
hälsa genom ett miljövänligare beteende. Ett sådant exempel skulle kanske kunna fungera 
som både förebild och belöning. Skräckpropaganda bör undvikas eftersom det inte framkallar 
några nya beteenden menar Palm. Däremot skulle skräckpropaganda möjligen kunna 
förhindra beteenden menar han.54 
 

4.3.3 Att sprida information till olika målgrupper 
 
I detta stycke förs en diskussion kring vad som kan vara viktigt att tänka på vid informations-
spridning till allmänhet, politiker och företag. Jag vill dock betona att strategier för att 
                                                 
49 MISTRA 2000, s 11. se även Lars Palm 1994, s 88ff. 
50 Stockholm Environmental Institute 2003 
51 Ibid., s 5 
52 Ibid., s 3-4 
53 MISTRA 2000, s 11 se även Lars Palm 1994, s 88ff. 
54 Lars Palm 1994, s 88ff. 
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påverka just dessa målgrupper inte var något ämne som togs upp under alla intervjuer. Frågan 
vilka aktörer som är viktiga i miljömålsarbetet har inte heller tagits upp under alla intervjuer. 
Jag har ändå valt att utgå ifrån dessa målgrupper då min bedömning är att majoriteten av 
informanterna ser dessa tre som viktiga aktörer för miljömålsarbetet i länet. Avslutningsvis tas 
informationsspridning till jordbrukare upp, inte för att informanterna själva tog upp 
information till just denna målgrupp, men för att målet Ingen övergödning sågs som viktigt 
och att jordbrukare är en viktig målgrupp när det gäller det målet. En annan målgrupp som 
ansågs som viktig var tjänstemän som arbetar med miljömålen. Informanternas syn på vad 
som är viktigt för att engagera tjänstemän i miljömålsarbetet har dock tagit upp tidigare i 
uppsatsen. 
 
Informationen i följande stycken baseras främst på informanternas egna synpunkter, men även 
på information från andra studier och litteratur. 
 

4.3.3.1 Att påverka allmänheten 
 
Flera informanter tog upp vikten av att informationsmaterial är utformat på ett lättillgängligt 
och tilltalande sätt för att kunna nå ut till en intresserad allmänhet. Ett par informanter tycker 
att det är viktigt att man vid informationsspridning tar hänsyn till vilken nivå av miljö-
engagemang målgruppen ligger på. Flera informanter tog upp att det är viktigt att ta vara på 
det engagemang som redan finns hos de aktörer man vill påverka. LIP-samordnaren sa: 
 
 ”Engagemang kan man inte få om det inte kommer ur den egna viljan och då måste man 
börja där den viljan finns.” 
 
Även om kommunen fokuserar på det interna miljöarbetet så har de även åtgärder som 
handlar om att höja kunskapsnivån hos allmänheten. Ett projekt som man driver inom 
kommunen som både Miljöcoachen och LIP-samordnaren tycker har fungerat bra är en typ av 
studiecirkel som går ut på att deltagarna ska göra ett antal förbättringar ur miljösynpunkt i sin 
vardag. Deltagarna väljer själva vilken nivå de vill börja på. Kommunen hjälper sedan 
deltagarna att utvecklas och att bli bättre genom att erbjuda ett antal föreläsningar med olika 
teman. Deltagarna klättrar på så vis genom ett antal nivåer i sin egen takt. Projektet tar hänsyn 
till den kunskapsnivå som deltagarna ligger på. Deltagarna belönas dessutom med olika typer 
av premier när de avancerar till en högre nivå i projektet, helt i linje med den beröm eller 
belöning som Palm menar är viktig för att framkalla beteendeförändringar. 
 
Ett par informanter tog upp möjligheten till opinionsbildning för att påverka människor till att 
använda sitt konsumentinflytande i en miljövänligare riktning. De menade alltså att man 
skulle kunna använda eller utveckla marknaden som styrsystem. Ett exempel som togs upp 
var att konsumenter efterfrågar den sorten potatis som kräver dubbelt så mycket kväve vid 
produktion som andra sorter. Denna typ av problem trodde någon beror på kunskapsbrist som 
skulle kunna hanteras med hjälp av informationsspridning. En utvärdering av den nordiska 
miljömärkningen Svanen visar att konsumenter ofta likställer god miljö med god hälsa.55 
Vetskapen om att ekologiska livsmedel väljs av hälsoskäl skulle kunna utnyttjas i opinions-
bildning riktad mot konsumenter för att gynna både miljö och hälsa.  
 

                                                 
55 MISTRA 2000, s 9 
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En målgrupp som Palm menar att informationskampanjer däremot inte är någon lönsam 
metod för att påverka är de som är helt likgiltiga till miljöfrågor. Miljömålssamordnaren sa 
även hon att denna målgrupp är svår att nå. Hon menade liksom några andra informanter att 
det är viktigt att få in miljöfrågor tidigt i skolan och att man får se det arbetet långsiktigt. De 
mest framträdande åsikterna som kom fram i SEI:s diskussioner med representanter från 
grund- och gymnasieskola var att man måste integrera miljöundervisning i övrig undervisning 
med koppling till andra samhällsrelaterade aspekter. Lärarna behöver hjälp med hur de kan 
undervisa med utgångspunkt i miljömålen snarare än vad som ska ingå i undervisningen.56  
 

4.3.3.2 Att engagera politiker i miljömålsarbetet 
 
Eftersom politisk förankring anses vara betydelsefullt för miljömålsarbetet av många 
informanter tillfrågades några av dem vilka faktorer de tror är viktiga att tänka på för att 
åstadkomma en politisk förankring. 
 
Ett sätt att skapa en bättre politiskt förankring, enligt några informanter, var att integrera 
miljömål med andra samhällsmål som sociala, kulturella och ekonomiska mål. Ett exempel 
togs upp av Åtgärdsansvarig som tycker att det är viktigt att koppla miljömålen till 
folkhälsomålen för att få en politisk förankring: 
 
”Vissa kommuner har ju inte så mycket stöd i miljömålsarbetet, politikerna tycker inte att det 
är en prioriterad fråga, och då kan det vara bra att trycka på sådana saker..//..det är nog det 
enda som tar på vissa politiker.” 
 
Enhetschefen tycker att miljöfrågorna har kommit upp på den politiska nivån. Däremot 
menade han som många av de andra informanterna att miljö inte är någon politiskt prioriterad 
fråga just nu. Flera informanter påpekade att vilka frågor som anses intressanta på den 
politiska nivån växlar snabbt beroende på vilka frågor som är aktuella i samhället. För att 
åstadkomma ett ökat engagemang bland politiker torde det därför vara effektivt att koppla 
informationen om miljömålen till aktuella händelser i samhället. 
 
Miljöcoachen arbetar mycket med kommunens politiker och med att få med miljöfrågorna i 
de politiska besluten. Hon menade att det är viktigt att miljöfrågor tas in tidigt i besluts-
processen för att det inte ska upplevas som en bromskloss. Hon menade även att om man ska 
jobba med politiker så är det viktigt att man presenterar det man vill säga på ett sätt som 
berör. 
 
Många informanter påpekade att det fungerar bättre att arbeta med prioriterade mål än att 
arbeta med allting på en gång. Med prioriterade områden kan man få mer uppmärksamhet och 
en samling kring projekten på ett bättre sätt menade någon informant. 
 

4.3.3.3 Att engagera företag i miljömålsarbetet 
 
För att engagera företag i miljömålsarbetet tror Enhetschefen att det är nödvändigt att hitta en 
koppling mellan miljö och ekonomi: 
 
                                                 
56 Stockholm Environmental Institute 2003, s 4-5 
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”Företagare, där måste vi hitta kopplingen mellan den ekonomiska tillväxten och 
miljöfrågorna. Vi kan visserligen driva det här genom olika beslut genom lagstiftning och 
säga att ni måste göra det här, men om man går lite bredare så tror jag att man måste hitta 
kopplingen mellan ekonomiskt tillväxt och miljöfrågorna”  
 
Även SEI tar upp behovet av att ge miljöinformation en tydlig affärsprägel. De menar att 
möjligheterna att minska kostnader eller att öka intäkter är ett tydligt och lättuppfattat språk. 
En annan aspekt som SIE tar upp är att företag värdesätter närhet och personlig kontakt och 
att information som når dem på detta sätt har störst förutsättningar för att ge resultat.57 
 
En idé som miljömålssamordnaren på länsstyrelsen tog upp för att öka engagemanget bland 
företagare var att miljömålen skulle kunna fungera som någon slags certifieringssystem. Flera 
av företagen i SEI:s undersökning uttryckte önskemål om att kunna kommunicera sin 
miljöprestanda till sina kunder och att vanlig miljöcertifiering ansågs för kostsamt. En idé 
som SEI tog upp var, i linje med miljömålssamordnaren, att ta fram ett stödsystem kring 
någon form av miljödiplomering som en slags ”lättversion” av vanlig certifiering.58  
 

4.3.3.4 Att påverka jordbrukare 
 
Ett område som både är relevant för länet och som många av informanterna dessutom ansåg 
vara ett svårt miljökvalitetsmål är Ingen övergödning. Här har Naturvårdsverket konstaterat 
att jordbrukare, som är viktiga aktörer i relation till målet, verkar ha ett genuint intresse för 
miljöfrågor, men att de ofta anser sig sakna ett bra faktaunderlag som visar att åtgärderna 
verkligen är till nytta.59 Miljömålet Ingen övergödning verkar således vara ett område där det 
finns behov av kunskapsspridning. 
 
Naturvårdsverket betonar i sin utvärdering att jordbrukarna vill arbeta frivilligt med 
miljöfrågor och att de vill ligga före förslag och kontroll från kommunens sida.60 För 
information riktad mot jordbrukare skulle det därför kunna vara viktigt att andra aktörer än 
kommunen står för informationsspridningen. Det skulle kunna vara viktigt med det som 
Enhetschefen kallade för brobyggare, dvs. människor eller organisationer som den tänkta 
målgruppen har förtroende för. Han betonade att det är viktigt att rätt part informerar om 
budskapet ska gå fram.  
 
Naturvårdsverkets utvärdering visar dessutom att jordbrukarnas goda vilja och intresse för 
miljöfrågor måste vara förenligt med kravet på ekonomisk bärkraft. De är inte alltid 
motiverade att betala för dyra åtgärder att minska övergödningen när de själva inte drar så stor 
nytta av minskningen. Detta tyder på att enbart information och att hitta brobyggare inte är 
tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med övergödning från jordbruket. Ett exempel 
som Miljöcoachen berättade om var att även om man känner till metoder för att minska 
övergödningen från lantbruket så är det svårt att hitta incitament för att få lantbrukarna att 
vidta åtgärder. Exempel på incitament som inte fungerar är bidragssystem som inte ger 
tillräckligt stöd menade hon. Hon menade liksom många av de andra informanterna att 
ekonomiska styrmedel skulle kunna användas betydligt bättre än vad som görs idag. 
 
                                                 
57 Stockholm Environmental Institute 2003, s 7, 11 
58 Ibid., s 15 
59 Naturvårdsverket 2002, s 5 och 30f. 
60 Ibid., s 31 
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4.4 Att skapa förutsättningar för miljövänligare 
beteende 
 
Exemplet med jordbrukarna visar på att kunskap och information inte är tillräckligt för ett 
ändrat miljöbeteende. Även om informanterna verkade tycka att man kan komma långt med 
ett brett deltagande, samverkan, nätverk och information genom dialog och marknadsföring, 
så tog några informanter upp att det samtidigt måste skapas bättre förutsättningar för 
människor att ändra sitt beteende i en miljövänligare riktning. 
 
Mindre åtgärder för att skapa förutsättningar skulle kunna vara, som någon informant tog upp, 
att förse allmänheten med återvinningsstationer. Större åtgärder handlade om beslut som 
tjänstemännen på lokal och regional nivå har svårt att påverka. Ett exempel på det som många 
informanter tog upp var införandet av ekonomiska styrmedel och incitament. Andra exempel 
var regler för märkning av produkter som kräver beslut på EU-nivå. Ytterligare ett exempel 
som många tog upp var större strukturförändringar i samhället. Mål som kräver stora struktur-
förändringar och ändrade beteenden sågs generellt som svåra mål av informanterna. 
Miljömålssamordnaren tog upp infrastrukturen som ett exempel: 
 
”Man kan inte få folk att åka särskilt mycket mindre bil, vissa kanske, men för att det ska 
fungera måste det vara bättre infrastruktur, att man bygger ut spårbunden lokaltrafik t ex, så 
att det blir smidigt för folk att lämna bilen, och det är det inte idag.” 
 
Hon påpekade liksom ett par andra informanter att detta är frågor som inte är så lätta för 
aktörer på regional nivå att påverka. Enhetschefen tog upp att även om man inte direkt kan 
påverka stora frågor som trafikproblematiken från regional nivå, ser han en utmaning i att 
hitta regionala tillämpningar, exempelvis genom att bedriva eller stödja försöksverksamhet 
inom trafikområdet. Han menade att det är ett sätt som man på regional nivå kan bidra till att 
skapa bättre förutsättningar för miljövänligare beteende. 
 
Över lag verkar informanterna tycka att de flesta av de åtgärder som krävs för att skapa bättre 
förutsättningar för ett miljövänligare beteende kräver politiska beslut på högre nivå och mer 
resurser. 
 

4.4.1 Resurser 
 
Den svårighet som betonades mest under intervjuerna var bristen på resurser till att driva 
miljömålsarbetet. Det handlade både om tid, pengar till investeringar och personella resurser. 
 
De förändringar som informanterna tog upp för att förbättra resursfrågan handlade främst om 
att åstadkomma en tydligare styrning från central nivå och att utveckla eller använda 
ekonomiska styrmedel på ett bättre sätt. Även VASTRA efterfrågar i Genevadsåstudien bättre 
ekonomiska styrmedel för att minska kväveläckage från jordbruket. Ett resultat av deras 
studie är att miljöstöd som syftar till minskad kväveutlakning har bristande kostnads-
effektivitet. De föreslår en bättre anpassning av ekonomiska styrmedel så att de inte bara 
fungerar som incitament till att minska utlakning, utan även som instrument för att befrämja 
kostnadseffektiva lösningar. Ett sådant instrument som de föreslår är miljöförbättringsfonder. 
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Även EU-medlens använding behöver ses över och bättre anpassas till lokala förhållanden för 
att bli effektivare menar de.61 
 
Miljöcoachen och LIP-samordnaren utryckte under intervjun frustration över att man från 
nationell nivå inte ger tillräckligt med resurser till kommunerna för att driva arbetet. LIP- 
samordnaren påpekade att även om det finns statliga bidrag så som KLIMP- och LIP- bidrag 
som ska vara en draghjälp, får ändå kommunerna stå för mycket av merkostnaderna: 
 
”Man lägger fortfarande ut den stora biten på oss, på samhället. Men kommunen får aldrig 
något tillskott av pengar och eftersom situationen är som den är, med brist på både personal 
och resurser, känns det inte som att man tar det på allvar. Då är det svårt för oss att förmedla 
ut att det är allvar till andra, när man inte har något som backar upp och visar att det här är 
något man måste prioritera just nu”  
 
Även i länsstyrelsernas årliga rapport till regeringen om miljömålsarbetet framkommer det att 
kommunernas största hinder för att arbeta med miljömålen är resursbrist och tidsbrist.62 Ett 
tänkvärt förslag som kom upp under en av intervjuerna var att göra en miljökonsekvens-
beskrivning av budgeten. 
 
Om mer resurser fanns uppfattar jag det som att de flesta informanter skulle vilja satsa dessa 
på informationsspridning samt forskning och utvecklingsarbete. Några informanter tryckte 
också på att det är viktigt att få resurser till den redan befintliga verksamheten. Miljömåls-
samordnaren upplever att det ofta är det löpande arbetet, som redan pågår inom befintlig 
verksamhet som drabbas av nedskärningar. Hon sa att hållbar utveckling och naturvård inte 
står högt i kurs och att detta är ett större problem än svårigheten att få pengar till spetsinsatser. 
 
De resurssparande förändringar som togs upp som inte behöver kosta pengar var en bättre 
samordning av uppföljning och åtgärder för att förhindra dubbelarbete.  
 

4.4.2 Juridiska styrmedel 
 
Många av de åtgärder som informanterna pratade om under intervjuerna baserades på 
människors frivilliga arbete. Några informanter tog även upp juridiska styrmedel. Som 
tidigare nämnts menade många att det är viktigt att miljömålen integreras i tillsyn och 
tillståndsprövning. Miljö- och hälsoskyddsdirektören menade att man visserligen kan ta viss 
hänsyn till miljömålen vid prövning och tillsyn, men pekade på att miljömålen i sig inte ger 
någon rättslig grund. Han lade stor vikt vid att det finns lagar, tillsyn, sanktioner och även 
fängelsestraff för att påverka miljöbeteende. Han menade att företagen jobbar med miljö så 
länge det är lönsamt och att man därför inte kan förlita sig på det frivilliga inslaget i 
miljöarbetet: 
 
”För att hela den här apparaten ska fungera så fordras det att man drar åt skruvarna i form 
av myndighetsbeslut /…/ Inget bra miljöarbete utan lagstiftning, ingen bra lagstiftning utan 
tillsyn.” 
  

                                                 
61 Wittgren, H. B., Westerlund, S. och Castensson, R. 2000, s x och 104 
62 Miljömålsrådet 2004, s 36 
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Han menade vidare att det finns ganska mycket regelverk för att hantera miljöfrågorna och att 
det snarare finns ett behov av att förenkla regelverket så att det blir mindre administration och 
byråkrati. När det gäller miljöbrott menade han att det kan göras förbättringar. Det är viktigt 
att man inte ska kunna smita undan om man begår påtagliga miljöbrott, vilket han menade är 
situationen idag. En effektiv miljöstraffrätt skulle även vara opinionsbildande och ge 
legitimitet åt miljöarbetet menade han. 
 
Även VASTRA pekar på brister i miljölagstiftningen. De menar att miljöbalken behöver 
revideras så att vissa regler som berör kväveläckage blir tydligare och bättre täckande. De 
påpekar också att EG-regler som gäller bl.a. kvalitetsnormer och deras genomförande ännu 
inte har integrerats fullt ut i miljöbalken.63 
 

4.4.3 Ett effektivt uppföljningssystem 
 
Flera informanter tog upp systemet för uppföljning som en styrka i miljömålsarbetet. De 
menade att tydligheten i uppföljningssystemet stärker dem i deras arbete. Uppföljnings-
ansvarig menade att det finns mycket information att hämta för uppföljning men att ett 
problem är att kvaliteten på informationen varierar och att den inte alltid är jämförbar.  
 
På kommunen tog LIP-samordnaren upp som ett problem att det ännu inte finns något 
gemensamt uppföljningssystem på lokal nivå. Detta gör att informationen inte alltid är 
jämförbar mellan olika kommuner. 
 
Många informanter nämnde att vissa åtgärder tar tid innan man kan mäta någon förändring ute 
i miljön. Ett exempel någon tog upp var bönders åtgärder för att minska näringsläckage som 
man arbetat med länge, men som ännu inte visat några resultat. Enhetschefen menade att det 
kan kännas som ett misslyckande att man inte ännu kan se några effekter i miljön fastän att 
mycket åtgärder har vidtagits. Han tycker därför att det är viktigt att man i uppföljnings-
systemet inte bara visar miljöeffekter utan även vilka åtgärder som har vidtagits. 
 
Uppföljningsansvarig tryckte mycket på vikten av att ha uppföljningsbara mål och god 
kvalitet på den data som samlas in. Han tryckte också på vikten av att ha ett effektivt system 
för datainsamling. Om man inte har en systematisk datainsamling så har mycket tid redan gått 
när man väl har beskrivit nuläget: 
 
 ”Om man beskriver idag så är man redan i morgon” 
 
Även Naturvårdsverket har i sin utvärdering av det kommunala miljömålsarbetet dragit 
slutsatsen att uppföljning och resultatåterföring är nödvändiga förutsättningar för ett lyckat 
miljömålsarbete.64 Ett effektivt uppföljningssystem är enligt några av informanterna viktigt 
dels som kunskap och underlag för informationsspridning, dels för att ge det befintliga 
miljöarbetet legitimitet hos politiker, verksamhetsutövare och allmänhet. 

                                                 
63 Wittgren, H. B., Westerlund, S. och Castensson, R. 2000, s xi 
64 Naturvårdsverket 2003, Miljömålen- når vi delmålen, s 5 
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5 Slutsatser och avslutande reflektion 
 
Uppsatsen har givit en bild av hur tjänstemän på en länsstyrelse och en kommun ser på arbetet 
med miljömålen och framförallt vilka faktorer som de tycker är viktiga för ett lyckat 
miljömålsarbete.  
 
De problem som upplevs vara mest centrala av informanterna i miljömålsarbetet är 
resursbrist, otydlig styrning från politiker, att inte tillräckligt många olika aktörer är delaktiga 
i arbetet, att det är ett brett område och att det är svårt att integrera miljömålen i 
myndigheternas ordinarie verksamhet. Liknande synpunkter har även tagit upp av 
Naturvårdsverket och Anna Larsson vilket tyder på att dessa problem inte är begränsade till 
enbart det län och den kommun som har studerats i föreliggande uppsats. 
 
Fördelarna som har lyfts fram av informanterna har främst varit att de upplever att det finns 
ett engagemang för miljöfrågor i samhället, att man har gemensamma mål som är beslutande 
av riksdagen, att man har en enhetlig struktur som går från nationell till regional och lokal 
nivå och slutligen att man har ett system för uppföljning. 
 
För att miljömålen ska kunna uppnås krävs enligt informanterna ett aktivt deltagande av 
många olika aktörer. De ser samverkan som viktigt, att alla strävar mot samma mål och är 
överens om vad som är prioriterat. Att bilda nätverk där man utnyttjar varandras erfarenheter 
ses också som viktigt. 
 
För att underlätta arbetet med miljömålen tycker många av informanterna att det är viktigt att 
integrera miljömålen med andra samhällsmål som ekonomiska, sociala och kulturella mål. 
 
En tydlig styrning från politiker på både nationell och lokal nivå ses som mycket viktigt. 
Särskilt när det gäller prioriteringar mellan ekonomi och miljö. 
 
Informanterna tycker att det är viktigt att integrera miljömålen i den befintliga verksamheten 
inom myndigheterna som planering, tillsyn och tillståndsprövning. Detta har emellertid varit 
en svårighet på både länsstyrelse och kommun. Det verkar finnas en osäkerhet kring hur man i 
praktiken integrerar miljömålen i tillsyn och tillståndsprövning. För att lyckas integrera 
miljömålen i den befintliga verksamheten tycker informanterna att det är viktigt att arbeta 
tvärsektoriellt, att det finns en tydlig förankring i ledningen av organisationen, att man för en 
dialog med de som berörs av arbetet och slutligen att man tar vara på det engagemang som 
redan finns inom organisationen. 
 
Osäkerheten över hur miljömålen i praktiken kan integreras i myndigheternas tillsynsarbete är 
någonting jag finner anmärkningsvärt. Flera informanter tog upp att denna möjlighet finns och 
att det är en viktig del av miljömålsarbetet. Sedan hösten 2002 har även Naturvårdsverket i 
samarbete med Socialstyrelsen drivit ett projekt med huvudsyftet att stimulera till en tillsyn 
enligt miljöbalken som är styrd av miljömålen. Projektet kallas för ”Tillsyn och Miljömål” 
eller ”TIM-projektet”.65 De har bland annat givit ut en idéskrift med en mängd idéer och goda 
exempel från olika kommuner och länsstyrelser som är tänkt att ge inspiration i arbetet. Trots 
detta verkar det finnas en osäkerhet över hur miljömålen kan integreras i tillsynen i praktiken. 
Ett uppslag för vidare studier är därför att undersöka hur olika aktörer som arbetar med tillsyn 
                                                 
65 Naturvårdsverket 2003, s 2 
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ser på möjligheten att låta miljömålen styra tillsynen. Olika län verkar ha kommit olika långt i 
detta arbetet. En jämförande studie mellan två olika län skulle därför vara intressant. Ett syfte 
med en sådan studie skulle kunna vara att identifiera vilka hinder tjänstemännen ser för att 
låta miljömålen styra tillsynen samt vilka eventuella förändringar som skulle kunna underlätta 
detta arbete. 
  
Vidare menade många av informanterna att miljömålen inte är tillräckligt kända och att det 
därför är viktigt med informationsspridning. Information är enligt informanterna viktigt både 
för att sprida kunskap och för att ändra människors beteenden i en miljövänligare riktning. 
Detta gäller såväl tjänstemän som politiker, företag och allmänhet. Av den anledningen har 
jag i uppsatsen tagit upp aspekter som kan vara viktiga att tänka på vid informationsspridning 
till dessa målgrupper. 
 
Två strategier som informanterna anser vara viktiga vid informationsspridning är dialog och 
marknadsföring eller kampanjer. Vikten av dialog betonas även inom den gren av 
kommunikationsteorin som kallas för dialogismen. Utifrån kommunikationsforskaren Per 
Linells teori men även sociologen Lars palm verkar markandsföring vara ett svagt medel för 
att påverka miljöbeteenden. Detta bekräftas även av SEI som gjort en studie om information 
och kommunikation om miljökvalitetsmålen. Samtidigt menar Palm att informations-
kampanjer kan vara kostandseffektiva om de utformas på rätt sätt och till rätt målgrupp. 
Eftersom flera av informanterna ändå verkar lägga stor vikt vid markandsföring har jag valt 
att ta upp aspekter som kan vara viktiga att tänka på vid markandsföring av miljömålen. Detta 
har jag gjort utifrån informanternas egna idéer, Palms teori om informationsspridning samt 
SEI:s målgruppsanalys. Det finns inte här utrymme för att sammanfatta all information om 
informationsspridning som tas upp i uppsatsen. För vidare läsning kring detta hänvisar jag till 
kapitel 4.3. 
 
En aspekt som jag finner anmärkningsvärd vad gäller informationsspridning är att vikten av 
dialog främst betonades när det gällde det interna miljöarbetet och kontakten med andra 
aktörer i miljöadministrationen. När det handlade om den externa informationsspridningen, 
där målgruppen framför allt bestod av allmänheten, talade informanterna istället i första hand 
om informationsöverföring i form av markandsföring eller kampanjer. 
 
Informanterna verkar tycka att man kan komma långt med ett brett deltagande, samverkan, 
nätverk, integration av målen i andra samhällsmål och i befintlig verksamhet, politisk 
förankring och informationsspridning genom dialog och markandsföring. Det togs även upp 
att det krävs åtgärder för att skapa förutsättningar för miljövänligare beteende. Det handlade 
då främst om resursfrågor och att åstadkomma en tydligare styrning från nationell nivå, men 
även juridiska styrmedel och ett effektivt uppföljningssystem. Flera av dessa punkter ligger i 
linje med de förändringar som efterfrågas av VASTRA, nämligen en utveckling av 
existerande ekonomiska och juridiska incitament. 
 
En aspekt som inte togs upp av informanterna som ett problem i miljöarbetet var 
ansvarsfördelningen. Detta är intressant eftersom en central slutsats i både Larssons och 
Naturvårdsverkets studier är att ansvarsfördelningen är otydlig i miljömålsarbetet. En viktig 
skillnad mellan min och Larssons studie är att Larsson i sin studie ställde frågor specifikt om 
olika aktörers roller och ansvarsfördelning, vilket inte gjordes i denna studie. Detta betyder 
emellertid inte att informanterna i denna studie tycker att rollfördelningen är tydlig. Jag kan 
bara konstatera att det inte var något problem som de själva tog upp när de tillfrågades om 
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svårigheter och hinder i miljömålsarbetet, eller vad som skulle kunna underlätta det fortsatta 
miljöarbetet. 
 
Många av de åtgärder som efterfrågades av informanterna för att underlätta miljömålsarbetet 
handlade om politiska beslut som tjänstemän på regional och lokal nivå har liten möjlighet att 
påverka. Ett område som jag sett att kommun och länsstyrelse har möjlighet att påverka 
handlar om det som de flesta informanter tycker är mycket viktigt nämligen dialog, samarbete 
och nätverksbildning. Här har jag försökt att lyfta fram erfarenheter från den studerade 
kommunen och länsstyrelsen där informanterna tycker att arbetet har fungerat bra. För att 
motivera och engagera människor i miljömålsarbetet är det viktigt med goda exempel. Min 
ambition med denna uppsats har varit att lyfta fram goda exempel på hur man kan arbeta med 
miljömålen, utifrån de erfarenheter som tjänstemännen vid den studerade länsstyrelsen och 
kommunen. 
 
Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sju tjänstemän utgör ett begränsat underlag att 
dra generella slutsatser från. Jag har inte haft någon ambition att presentera några 
kvantifierbara resultat om vilka faktorer som är viktiga för ett lyckat miljömålsarbete. Istället 
har jag försökt att återge den bild som informanterna har av vad som är viktigt. I den mån som 
varit möjligt har jag sedan kopplat dessa synpunkter till befintlig litteratur och utifrån detta i 
några fall föreslagit åtgärder som jag själv ansett vara rimliga och i linje med informanternas 
egna idéer. 
 
I många frågor har det rått mer eller mindre konsensus informanterna emellan, och mellan 
informanterna och resultat från andra studier. Ett exempel på detta var efterfråga av en 
tydligare politisk styrning som togs upp av flera informanter och även av Larsson och 
Naturvårdsverket. I några fall har idéer eller strategier som beskrivs i uppsatsen enbart tagits 
upp av enstaka informanter, exempelvis när det gällde behovet av en effektiv miljöstraffrätt. 
Detta har då framgått i uppsatsen och det är upp till läsaren att bedöma de olika strategiernas 
trovärdighet och konsekvenser. De strategier, uppslag och slutsatser som presenterats i 
uppsatsen bör ses som idéer som erhållits från tjänstemän med erfarenhet av miljömålsarbetet, 
idéer kring vilka faktorer som kan vara viktiga för ett lyckat miljömålsarbete. 
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