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Förord 
Tack till min handledare Sofie Storbjörk för alla insiktsfulla kommentarer som hjälpt till att styra ett 

från början väldigt spretigt arbete till ett förhoppningsvis mer sammanhängande sådant. Tack också 

till respondenterna utan vilkas deltagande uppsatsen inte varit möjlig. 

Sammanfattning 
Hållbar utveckling har sedan åtminstone 20 år tillbaka varit ett mål för miljöpolitiken i Sverige där 

begreppet ofta tolkats utifrån den ekologiska dimensionen. På nationell nivå bestämmer regering och 

riksdag inriktningen för miljöpolitiken och nationella myndigheter samordnar och följer upp arbetet. 

På den regionala nivån svarar länsstyrelserna för samordning, samverkan och uppföljning där arbetet 

anpassas efter länets förutsättningar. På den lokala nivån ska kommuner översätta nationella mål till 

lokala mål och åtgärder. Det handlar alltså om att myndigheter på nationell, regional och lokal nivå 

ska implementera viktiga politiska beslut. Miljöpolitikens genomförande blir således ett samspel 

mellan myndigheter på olika nivåer. Många aktörer är inblandade i och ska samverka inom 

implementeringen av miljöarbetet varför kommunikation blir en viktig faktor. Men eftersom 

kommunikation, liksom naturen, är komplex blir det svårt att uppnå en friktionsfri process från politik 

till praktik (Johansson, 2008). Det är också en utmaning och ett bekymmer för många regeringar att 

översätta politik till praktik varför det blir intressant att studera implementeringsprocesser (Saetren, 

2005). Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur övergången fungerar när nationella 

uppdrag ska implementeras och utföras på regional nivå genom att ta reda på vad som begränsar och 

möjliggör implementeringen enligt regionala och nationella aktörer. I studien framkommer att ett 

ökat deltagande i utformningen av uppdragen möjligen skulle kunna underlätta implementeringen 

genom en ökad förståelse. Samma uppdrag kan också upplevas på olika sätt. Det som en nationell 

aktör upplever som frihet och handlingsutrymme kan en regional uppleva som otydliga instruktioner 

och bristande vägledning. Förändringar i uppdrag sig innebär problem i arbetet eftersom så mycket 

tid och kraft måste läggas på att tolka och förstå det nya systemet att det konkreta åtgärdsarbetet 

blir lidande. Vidare verkar resursbrist vara en hindrande faktor i implementeringen av 

miljökvalitetsmålen men även att målen är ambitiösa innebär att de inte kan uppnås inom 

tidsramarna. När det istället gäller klimat- och energistrategin upplevs tillräckliga resurser finnas 

tillgängliga. Det krävs inom ramen för båda uppdragen en (politisk) vilja hos kommuner och andra 

aktörer att samarbeta och att arbeta med miljöfrågor regionalt för att samordning och samverkan 

ska fungera.   
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1 Inledning 
Hållbar utveckling har sedan åtminstone 20 år tillbaka varit ett mål för miljöpolitiken i Sverige där 

begreppet ofta tolkats utifrån den ekologiska dimensionen. Under sent 1990-tal systematiserades 

miljöarbetet i Sverige genom att en svåröverskådlig samling på cirka 170 miljömål istället blev 15 

(prop. 1997/98:145)1. Regering och riksdag slog fast att det övergripande målet för miljöpolitiken 

skulle vara att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta är det så kallade 

generationsmålet. Allt större fokus riktas också mot klimatfrågan och regeringens vision är att 

Sverige år 2050 inte bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären (prop. 

2008/09:162). Som en del i det arbetet gavs uppdraget till länsstyrelserna att utforma regionala 

klimat- och energistrategier och åtgärdsprogram till dessa. För båda dessa områden krävs ett 

samspel mellan olika nivåer i samhället, från den nationella, via den regionala till den lokala nivån, 

vad som inom forskningen kallas flernivåstyrning eller multi-level  governance (Eckerberg & Joas, 

2004). På nationell nivå bestämmer regering och riksdag inriktningen för miljöpolitiken och nationella 

myndigheter samordnar och följer upp arbetet. På den regionala nivån svarar länsstyrelserna för 

samordning, samverkan och uppföljning där arbetet anpassas efter länets förutsättningar. På den 

lokala nivån ska kommuner översätta nationella mål till lokala mål och åtgärder. Det handlar alltså 

om att myndigheter på nationell, regional och lokal nivå ska implementera viktiga politiska beslut. 

Miljöpolitikens genomförande blir således ett samspel mellan myndigheter på olika nivåer.  

Utvärderingar har visat att det finns problem med genomförandeunderskott i miljömålsarbetet, att 

många åtgärder föreslås men sedan inte beslutas och genomförs (Miljömålsrådet, 2008; 

Naturvårdsverket, 2011b). Många aktörer är inblandade i och ska samverka inom implementeringen 

av miljöarbetet varför kommunikation blir en viktig faktor. Men eftersom kommunikation, liksom 

naturen, är komplex blir det svårt att uppnå en friktionsfri process från politik till praktik (Johansson, 

2008). Det är också en utmaning och ett bekymmer för många regeringar att översätta politik till 

praktik varför det blir intressant att studera implementeringsprocesser (Saetren, 2005).  

När det gäller forskning om miljöpolitikens genomförande och vad som påverkar villkoren för 

implementering av miljöpolitiska mål har mycket fokus riktats mot den lokala nivån och kommuners 

ansvar och roll (se exempelvis Lafferty och Eckerberg, 1998; Eckerberg och Brundin, 2000; Forsberg, 

2007 och Bretzer et al., 2006). På den regionala nivån har viss forskning fokuserat på integrering av 

hållbarhetsfrågor i regionalt utvecklingsarbete (Hilding-Rydevik et al., 2011; Storbjörk et al., 2009; 

Roberts, 2006 och Ravetz et al., 2004). Utöver dessa studier har Johansson (2008) undersökt 

kommunikationsvillkor i miljömålsarbetet. Det finns dock ett underskott på studier som fokuserar 

särskilt på länsstyrelsernas roll i implementeringen av nationella miljömål.  

  

                                                           
1
 De 15 målen utökades sedan 2005 med ett 16:e, Ett rikt växt och djurliv i och med propositionen Svenska 

miljömål – ett gemensamt uppdrag (Prop. 2004/05:150). 
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Det övergripande syftet med studien är således att undersöka hur övergången fungerar när 

nationella uppdrag ska implementeras och utföras på regional nivå genom att ta reda på vad som 

begränsar och möjliggör implementeringen enligt regionala och nationella aktörer. Utifrån den 

genomförda studien behandlas följande frågeställningar: 

 Vilken roll spelar den regionala nivåns delaktighet i utformandet av uppdragen? 

 Vilken roll spelar tydlighet respektive otydlighet i uppdragen? 

 Hur hanteras förseningar och förändrade spelregler och vilken roll spelar detta? 

 Vilken roll spelar ambitionsnivå och resurser? 

 Vilken roll spelar den regionala nivåns rådighet och samordningsmöjligheter? 

Fokus i den här studien är alltså på mötet mellan den nationella och regionala nivån medan en mer 

komplett granskning av implementeringen av nationella uppdrag skulle kräva att även den lokala 

nivån studerades. Nu finns den lokala nivån endast med indirekt, när det handlar om den regionala 

nivåns rådighet och samordningsmöjligheter, medan huvudfokus ligger på länsstyrelsen ”i mitten” av 

implementeringskedjan mellan den nationella och lokala nivån.  

I den här studien undersöks två nationella uppdrag, miljömålen och de regionala klimat- och 

energistrategierna. Miljömålen valdes för att de är ett centralt verktyg för länsstyrelsens arbete med 

den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling sedan 1999 (Miljömålsrådet, 2008). De regionala 

klimat- och energistrategierna valdes dels för att uppdraget är relativt nytt och implementeringen av 

det därmed är högst aktuell och dels för att det symboliserar ett ökande fokus på klimatfrågan. Till 

skillnad från miljömålen är också detta uppdrag direkt riktat mot den regionala nivån och stöttas av 

Energimyndigheten snarare än Naturvårdsverket, vilket tillsammans med ovanstående egenskaper 

gör att de två undersökta uppdragen skiljer på ett antal punkter och kan således förhoppningsvis ge 

ett bredare svar på syfte och frågeställningar. De två uppdragen är också kopplade till varandra 

genom att uppdraget som länsstyrelsen fick, att utveckla dessa klimat- och energistrategier, innebar 

en del i deras ansvar för att uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan (prop. 

2009/10:155). Miljömålssystemet kommer dock att få ett större utrymme i studien eftersom det varit 

en styrande del av miljöpolitiken under lång tid och att det finns långt mycket mer material att tillgå 

om det men uppdraget gällande klimat- och energistrategin kan alltså ändå ge en större bredd till 

studien. För att få med perspektiv från den nationella och regionala nivån har intervjuer genomförts 

med respondenter på Naturvårdsverket, Energimyndigheten2  samt en länsstyrelse. Anledningen till 

att just dessa aktörer valdes var att de har en framträdande roll i de uppdrag som studeras. Det 

huvudsakliga studieobjektet för denna studie, länsstyrelsen, har ett övergripande och samordnande 

ansvar för både klimat- och energi- samt miljömålsarbetet på den regionala nivån.  

Energimyndigheten har i uppdrag att stötta länsstyrelserna i arbetet med klimat- och 

energistrategierna samt att analysera och rapportera hur arbetet går. Naturvårdsverket samordnar 

uppföljning, informationsförsörjning och tillämpning av samhällsekonomiska konsekvensanalyser i 

miljömålssystemet, men har även ansvar för sju miljökvalitetsmål. 

                                                           
2
 Heter officiellt ”Statens energimyndighet” men benämns i denna studie med det förkortade namnet 

”Energimyndigheten”. 
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2 Nationella miljöpolitiska uppdrag 
Eftersom föreliggande studie fokuserar på två stycken uppdrag för att exemplifiera och belysa vad 

som begränsar och möjliggör implementering när nationella uppdrag ska genomföras på regional 

nivå följer nedan en beskrivning av respektive uppdrag samt respektive aktörs roll i dessa uppdrag. 

2.1 Arbetet med de svenska miljömålen 
Miljömålssystemet med miljökvalitetsmål skapades 1999 då 15 miljökvalitetsmål antogs av riksdagen 

och ett 16:e lades till 2005 (Prop. 2004/05:150). Enligt propositionen Svenska miljömål – miljöpolitik 

för ett hållbart Sverige var syftet med det nya miljömålssystemet att systematisera en alltför 

svåröverskådlig samling av cirka 170 miljömål av olika slag och för olika nivåer. Dessa mål hade också 

brister i from av att de inte var formulerade i en genomtänkt struktur, att använda begrepp inte 

definierades, vilket försvårade uppföljning och utvärdering, samt att målen ofta inte var 

uppföljningsbara (prop. 1997/98:145). Regeringen föreslog således att ett begränsat antal 

miljökvalitetsmål fastställs av riksdagen och att de genom dessa anger vilket miljötillstånd som skall 

uppnås i ett generationsperspektiv (prop. 1997/98:145). I propositionen Svenska miljömål – Delmål 

och åtgärdsstrategier föreslog regeringen, förutom ett antal delmål, åtgärder och strategier, 

inrättandet av ett miljömålsråd som skulle ansvara för att samordna uppföljning och rapportering av 

hur miljömålsarbetet fortskrider. 

Vid tiden för föreliggande studie genomgår dock miljömålssystemet en förändring till följd av 

propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete som antogs av riksdagen 2010. Bland 

annat togs delmålen bort med motiveringen att de inte anses vara utformade för att effektivt kunna 

nå miljökvalitetsmålen (prop. 2009/10:155). Vidare har ansvarsfördelningen ändrats då 

Miljömålsrådet lagts ner och Naturvårdsverket tagit över dess roll att samordna 

miljömålsuppföljningen och att göra fördjupade utvärderingar av miljökvalitetsmålen och 

generationsmålet (Naturvårdsverket, 2011a). I förändringsarbetet har också miljökvalitetsmålens 

preciseringar setts över, vilka är de huvudsakliga kriterier som används för att bedöma möjligheterna 

att nå miljökvalitetsmålen (prop. 2009/10:155). Den parlamentariska Miljömålsberedningen har fått i 

ansvar att ta fram åtgärder, styrmedel, strategier och etappmål, där de senare alltså ersätter 

delmålen (Naturvårdsverket, 2011a). Istället för som tidigare där miljömålsstrukturen hade två nivåer 

i miljökvalitetsmål och delmål ska den nya ha tre där generationsmålet läggs till. Generationsmålet 

ska ange inriktningen för samhällsomställningen som krävs för att uppnå miljökvalitetsmålen. Dessa 

miljökvalitetsmål anger i sin tur det tillstånd i miljön som ska uppnås. Slutligen ska etappmålen ange 

de steg på vägen som krävs för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet (prop. 2009/10:155). 

Enligt 2 § i förordningen med instruktion till Naturvårdsverket ska Naturvårdsverket samordna 

miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen samt vägleda myndigheter med ansvar i 

miljömålssystemet (SFS 2011:620). De ska också samordna uppföljning och utvärdering av sju 

miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande 

ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv (SFS 2011:620). 

Utöver detta ska de enligt samma förordning 3 § även föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling 

(SFS 2009:1476). 

Länsstyrelserna är nyckelaktörer i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen bland annat genom 

deras uppgift att se till att miljömålen får genomslag i länet. De är också ansvariga för samordningen 

av miljökvalitetsmålen inom länet (prop. 2009/10:155). Länsstyrelserna har i uppdrag att vid behov 
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utforma regionala mål, anpassade efter regionala förutsättningar. Miljömålen bör integreras i 

länsstyrelsernas arbete med tillväxtarbete, tillsyn och tillståndsgivning enligt miljöbalken, 

tillsynsvägledning till kommunerna och så vidare (prop. 2009/10:155). Det finns dock områden där 

länsstyrelserna har begränsat inflytande och de främsta redskapen för insatser på de områdena är då 

information och initiativ för kunskaps- och erfarenhetsöverföring, som då kan leda till frivilliga 

åtgärder (prop. 2009/10:155). Länsstyrelsen ska enligt förordningen med länsstyrelseinstruktion, 5 § 

verka för att miljökvalitetsmålen uppnås och svara för det regionala mål- och uppföljningsarbetet 

(SFS 2008:1346). 

Länsstyrelserna har också ett samverkansorgan benämnt RUS (Regional Utveckling och Samverkan i 

miljömålssystemet) som arbetar med länsstyrelsegemensamma uppgifter liksom samordning mellan 

olika berörda parter som inkluderar nationella myndigheter och kommuner (RUS, 2011). De har 

uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, som uppföljning, mål och åtgärdarbete. RUS organiseras av 

en styrgrupp bestående av representanter från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och 

Sveriges Kommuner och Landsting. Styrgruppen har ansvar för kontakter med och information till 

länsstyrelsernas ledningar där informationen ges vid särskilda tillfällen3. När det gäller det dagliga 

arbetet med uppdraget är det en arbetsgrupp på cirka tio personer från länsstyrelser samt en från 

Skogsstyrelsen som driver det (RUS, 2011). Arbetsgruppens kontakter med de 21 länsstyrelserna i 

landet sker främst via kontaktpersoner vid länsstyrelserna vilka sedan ska föra informationen vidare i 

sina respektive organisationer (RUS, 2011). 

2.2 Arbetet med regionala klimat- och energistrategier 
Regeringen har i propositionerna En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat och En 

sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi föreslagit ett antal mål för klimat och energi. Bland 

annat ska andelen förnybar energi år 2020 vara minst 50 procent av den totala energianvändningen 

och 10 procent i transportsektorn (prop. 2008/09:162). Till samma år ska den förnybara 

elproduktionen öka med 25 TWh (från 2002) och vindkraftens årliga produktionskapacitet vara 30 

TWh. Växthusgasutsläppen ska till 2020 vara 40 procent lägre jämfört med 1990 år nivåer4 och till 

2030 skall fordonsflottan vara fossiloberoende. Regeringens vision är att Sverige år 2050 inte bidrar 

med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären (prop. 2008/09:162). 

En viktig del i genomförandet av klimat- och energiarbetet är de regionala klimat- och 

energistrategierna som länsstyrelserna 2008 fick i uppdrag att utveckla i samråd med lokala, 

regionala och nationella aktörer (prop. 2009/10:155, 2008/09:162). Strategiarbetet innebär ett mer 

uttalat ansvar för länsstyrelserna att samordna det statliga, regionala klimat- och energiarbetet. 

Syftet med strategierna är att minska utsläppen av växthusgaser, främja energiomställningen, öka 

andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare transportsystem (prop. 

2008/09:162). Uppdraget utökades 2009 till att även mer konkreta insatser skulle planeras och 

genomföras i samverkan med berörda aktörer (prop. 2009/10:155). 

I regleringsbrevet till Energimyndigheten för 2012 framgår det att de ska bistå länsstyrelserna i 

arbetet med ovan nämnda regionala klimat- och energistrategier men även analysera och rapportera 

                                                           
3
 Exempelvis vid möten mellan miljövårdsdirektörernas styrelse och länsrådsgrupp 6 eller när Naturvårdsverket 

träffar länsråd (RUS, 2011). 
4
 Det inkluderar inte verksamheter som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Konkret innebär 

minskningen ca 20 miljoner ton CO2-ekvivalenter (prop. 2008/09:162). 
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in hur det arbetet går till Näringsdepartementet (Regleringsbrev, 2012). Den analysen ska innehålla 

vilka svårigheter, hinder och framgångsfaktorer som länsstyrelserna upplevt och om så behövs, ge 

förslag till åtgärder. Vidare ska rapporten visa hur långt respektive länsstyrelse kommit i arbetet samt 

bedöma ambitionsnivån i det. Slutligen ska Energimyndigheten analysera hur och visa vilka regionala 

och lokala aktörer länsstyrelserna samverkat med i utveckling och genomförande av strategierna och 

vilka konkreta resultat som respektive länsstyrelse uppnått (Regleringsbrev, 2012). 

Länsstyrelsens roll i det statliga, regionala arbetet med klimat och energi handlar om att samordna 

och driva på men de har genom regleringsbrevet 2009 även i uppdrag att konkretisera arbetet med 

klimat- och energistrategierna genom att planera och genomföra åtgärder i samverkan med berörda 

aktörer. Länsstyrelsen ska även enligt uppdraget stödja kommunernas och näringslivets klimat- och 

energiarbete (prop. 2008/09:162).  

Det framgår i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat att ovan nämnda 

strategier ska ses som början på ett långsiktigt arbete för länsstyrelserna att implementera den 

nationella klimat- och energipolitiken. Detta ska göras genom ett strategiskt och sammanhållet 

regionalt och lokalt arbete där syftet är att uppnå en bättre samordning av klimat-, energi-, 

transport- och samhällsplanering (prop. 2008/09:162). 

Dessa två uppdrag utgör viktiga områden för länsstyrelsens miljöarbete idag där deras roll är att ta 

de nationella målen vidare. För att förstå villkoren för denna implementering behövs en närmare titt 

på implementeringsteori. 
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3 Implementering av nationella uppdrag: vetenskaplig förankring 
Regionalt miljöarbete har inte studerats lika extensivt som lokalt sådant. Exempel på forskning på 

den lokala nivån är Lafferty och Eckerbergs antologi From the Earth Summit to Local Agenda 21 – 

Working Towards Sustainable Development (1998) och Eckerberg och Brundins studie Lokal Agenda 

21 – En studie av 10 svenska kommuner (2000). På beställning av Naturvårdsverket har Björn 

Forsberg skrivit om lokalt miljö- och hållbarhetsarbete i Hållbarhetens lokala front (2007) som 

sammanfattar det aktuella forskningsläget. Forsberg har tillsammans med Bretzer och Bartholdsson, 

återigen på beställning av Naturvårdsverket, även skrivit rapporten Lokal översättning av de 

nationella miljömålen – En processutvärdering i åtta svenska kommuner (2006). 

Ett antal studier har berört den regionala nivåns roll i arbetet med hållbar utveckling och då särskilt 

fokus på miljöfrågans integrering i andra policyområden med fokus exempelvis på regionala 

självstyrelseorgan som viktiga aktörer. En slutsats här är exempelvis att det råder en bristande 

interaktion och samspel mellan administrativa nivåer (Hilding-Rydevik et al., 2011; Storbjörk et al., 

2009). Det framkommer att ekonomiska intressen fortfarande har överhanden i den regionala 

utvecklingspolitiken men att den regionala sidan i sin tur framförs kritik mot regeringen och de 

nationella strategierna, ramverken och riktlinjerna som de menar är alltför vaga och breda och inte 

ger någon större hjälp för bedrivandet av regional utvecklingspolitik. De nationella direktiven är inte 

utformade efter lokala och regionala förutsättningar, anser regionerna (Hilding-Rydevik et al., 2011). 

För några andra exempel som behandlar hållbar regional utveckling (SRD) eller regional hållbar 

utveckling (RSD) se exempelvis Ravetz (2004), Ravetz et al. (2004), Roberts (2006) och Kidd (2005). 

Utöver denna forskning om regional utveckling och hållbarhet finns även en stor mängd rapporter, 

uppföljningar och utvärderingar, som används i föreliggande studie, om just miljömålssystemet, samt 

en mer begränsad sådan om klimat- och energistrategierna, framför allt utgivna av olika 

myndigheter. Några exempel på sådana är det nu avskaffade Miljömålsrådets fördjupade utvärdering 

av miljömålssystemet Miljömålen – nu är det bråttom! (2008) som bland annat tar upp problem med 

genomförandeunderskott i miljömålssystemet och Statistiska centralbyråns Miljöindikatorer för 

omställning och rådighet över miljökvalitetsmålen (2009) som behandlar frågor om rådighet i 

miljömålssystemet och om det tydligare går att koppla miljömålssystemet bland annat till 

näringslivet och till kommuner. Vidare har Naturvårdsverket i rapporten Synergimöjligheter, 

målkonflikter och problem i miljömålsarbetet - En analys utifrån nyckelaktörers perspektiv (2011b) 

bland annat undersökt olika aktörers syn på vilka problem som finns i miljömålsarbetet, där exempel 

inkluderar genomförandeunderskott och svårigheter i och med miljömålssystemets förändring. I sin 

avhandling från 2008, Barriärer och broar - Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet, 

fokuserar Johansson på kommunikationsvillkor och kommer fram till att det finns flera barriärer men 

också broar när det gäller implementering av de nationella miljökvalitetsmålen. Energimyndigheten 

har i rapporten Statusrapport - Avseende arbetet med utveckling och genomförande av de regionala 

energi- och klimatstrategierna (2011) sammanfattat och analyserat länsstyrelsernas arbete med 

planering, genomförande och uppföljning av klimat- och energistrategierna med särskilt fokus på 

deras samverkansarbete. 

När det gäller analytiska ramverk för att förstå och analysera implementering av nationella uppdrag 

finns en mängd tidigare studier att utgå från då detta är ett etablerat forskningsfält inom exempelvis 

statsvetenskapen. En viktig aspekt är implementeringsprocesser som innefattar organisatoriska och 
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administrativa faktorer som förklarar lyckad eller misslyckad implementering (Palumbo & Oliverio, 

1989). Det är ett forskningsområde som debatterats och Harald Saetren (2005) har i en 

översiktartikel skrivit om varför ämnet fortfarande är relevant. Han menar att det finns många 

regeringar för vilka det är en utmaning och ett bekymmer att översätta politik till praktik och att den 

mångfald av rapporter om implementeringsproblem från stater och internationella myndigheter som 

framkommer varje år vittnar om det.  

Inom fältet implementeringsteori finns det också en diskussion kring huruvida implementering är en 

strikt hierarkisk, auktoritär process där politiska beslut fattas på central nivå som sedan verkställs av 

administrativa förvaltare eller snarare en process som genomsyras av förhandling mellan de som 

skapat den aktuella policyn och de som ska implementera den (Barret, 2004). Denna studie tar på 

förhand ingen ställning i den debatten. 

Evert Vedung (1998) och Susan M. Barret (2004) tar upp ett antal faktorer som påverkar 

implementering av nationella mål5. Utifrån litteraturen har fem faktorer valts ut och presenteras 

nedan. Som ovan nämnt undersöks i denna studie inte hela implementeringskedjan varför vissa 

faktorer valts bort. 

1. Förändringens storlek. Om en reform innebär en förändring som är omfattande och starkt skiljer 

sig från rådande förhållanden blir den svårare att genomföra än en mindre, stegvis förändring 

(Vedung, 1998). 

2. De berördas deltagande. Om de som berörs av programmet får vara med och utforma det, 

kommer det leda till en större legitimitet som i sin tur underlättar acceptans och genomförande 

(Vedung, 1998). Författaren menar att detta gäller på flera nivåer, från central 

förvaltningsmyndighet, regional förvaltningsmyndighet, lokala genomförandeorgan, enskilda 

mellanhänder till adressater. Lägre ner i kedjan kan också deltagandet ske genom representation via 

organisationer (Vedung, 1998).  

3. Tydlighet. Vedung (1998) beskriver politikens förhållande till tydlighet: ”Om klarhet är 

vetenskapens livsluft, så är oklarhet politikens. Det som är en dödssynd i vetenskapen kan vara 

högsta dygd i politiken.” (Vedung, 1998 s 173). Denna otydlighet kan ha både positiv och negativ 

påverkan på ett utfall. Det kan vara positivt i och med att det lämnar utrymme för kreativitet och 

underlättar överenskommelser och samverkan men kan även vara negativt i och med att de som ska 

implementera reformen får svårt att veta vad de styrandes syfte med den egentligen är (Vedung, 

1998). Barret (2004) tar upp otydlighet som ett implementeringsproblem i och med att avsaknad av 

tydliga policymål innebär att utrymme lämnas för olika tolkningar och godtycke när det gäller vilka 

åtgärder som ska vidtas.  Vedung (1998) menar att otydligheterna i det politiska språket kan delas in i 

två delar: språklig oklarhet och flera handlingsutvägar. Den språkliga oklarheten kan sedan i sin tur 

delas in i obestämda ord och diffus avvägning. Obestämda ord innebär i sammanhanget att 

reformspråket är mångtydigt och vagt medan diffus avvägning innebär att flera mål anges men ingen 

vägledning ges hur dessa mål skall vägas mot varandra (Vedung, 1998). De ovan nämnda flera 

handlingsutvägarna är antagligen en produkt av politisk kompromiss som innebär att de 

implementerande organen har minst två handlingsalternativ i beslutet. Huvudalternativet kan vara 

att göra på ett visst sätt men de får samtidigt göra det motsatta (Vedung, 1998).  

                                                           
5
 Vedung ser implementeringsfasen som ett steg i utvärderingen av politiska måls genomförande. 
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Avsiktlig otydlighet kan bero på olika saker, kanske för att dölja oenighet, för att dölja enighet (man 

vill inte förknippas med ”fienden” även om man har samma åsikt i en fråga), för att dölja inopportuna 

motiv (konservativa talar inte om långsiktiga mål om privatiseringar utan om kortsiktiga 

effektivitetsmål) eller på grund av tidsbrist och kunskapsluckor (Vedung, 1998). Den senare handlar 

om att beslutsfattare inte rimligtvis kan besitta all kunskap som behövs för att utforma ett direktiv 

som ger tydliga instruktioner om vad implementeringsorganet bör göra i varje tänkbar uppkommen 

situation. De kan då medvetet göra bestämmelser öppna och ge spelutrymme till aktörerna nedåt i 

kedjan (Vedung, 1998).  

4. Förståelse, förmåga och vilja. De centrala aktörernas förståelse, förmåga och vilja, det vill säga att 

aktörerna, såväl politiker, implementeringsmyndigheter som adressater förstår insatsen, har 

förmågan att utföra den och vilja göra det är betydelsefulla faktorer för implementeringen enligt 

Vedung (1998). Förståelse i det här fallet används i två betydelser, både att känna till och förstå 

innebörden av. Om mottagarna av ett visst program inte vet om att det finns kan det aldrig uppnå 

önskat utfall, liksom om de vet om att programmet finns men inte förstår innebörden i det kan det 

heller inte uppnå önskat utfall (Vedung, 1998). När det gäller implementeringsmyndigheter kopplar 

förmåga att vidta önskade åtgärder här till resurser. Kanske råder det brist på pengar som gör att 

man inte har råd att anställa personal i tillräcklig utsträckning för att utföra analyser, handlägga 

ansökningar, ta fram informationsmaterial, upphandla tjänster och så vidare (Vedung, 1998). Det kan 

även vara så att det finns tillräckliga finansiella medel men ändå brist på personal. Kanske är det svårt 

att hitta personer med tillräcklig och rätt utbildning och kompetens, de måste kanske också genomgå 

en särskild utbildning. Allt det tar tid och försenar således implementeringen (Vedung, 1998). 

Författaren menar att resursbristen kan förklaras med att människor värdesätter offentlig service 

väldigt mycket men är väldigt mycket mindre angelägna att betala för den, via exempelvis skatter. 

Den tredje faktorn som påverkar implementeringen är aktörernas vilja. Kanske är administratörerna 

skeptiska eller direkt negativa mot politikens lämplighet, kanske har de politiska uppfattningar som 

gör att de sätter sig på tvären (Vedung, 1998). Barret (2004) tar på liknande sätt upp att ett problem 

är skillnader i värderingar och intressen inom och mellan organisationer vilket medför problem med 

skilda perspektiv och prioriteringar som i sin tur påverkar policytolkningar och motivation för 

implementering, alltså förståelse och vilja. 

Adressaternas organisering spelar också in i fråga om de är kollektiva aktörer eller individer. 

Kollektiva adressater som företag eller kommuner kan vara lättare att påverka eftersom de är färre 

till antalet. Men de kan också vara svårare att påverka om exempelvis en viss individ i organisationen 

nås av styrningen men sedan inte för det vidare så att det kan genomsyras i företaget eller 

kommunen (Vedung, 1998). Det kan ytterligare försvåras om det inte finns politisk vilja hos den 

aktuella kommunen. Det skulle också kunna hänga ihop med förekomsten av eldsjälar, som är 

engagerade för den aktuella frågan. Vedung (1998) tar upp eldsjälar som potentiellt viktiga aktörer 

inom kollektiva adressater som kan driva på arbetet och förenkla styrningen men om de förflyttas 

kan det stanna av igen.  

5. Kommunikation och koordination. Något som kan påverka ovanstående faktor är att det finns en 

mångfald av aktörer och myndigheter som är inblandade i implementeringen, där problem i 

kommunikation och koordination mellan nivåerna blir viktiga (Barret 2004).  
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Det ska sägas att olika faktorer också kan samspela, Vedung tar som exempel upp att ett otydligt 

program påverkar nationella myndigheters förståelse av det eller deras vilja att implementera det 

vilket i slutänden påverkar resultatet. I det fallet samspelar alltså tre olika faktorer i att påverka 

utfallet. Författaren är noga med att poängtera att hans teoriram inte anger förutsättningar som om 

de finns på plats per automatik leder till perfekt resultatuppfyllelse. Den innebär alltså inte att ”om x 

gör k, så kommer y att inträffa”, som Vedung (1998, s 169) uttrycker det. Det är också viktigt att 

poängtera att det inte är universella förklaringar som presenteras utan att de är beroende av de 

aktuella omständigheterna gällande tid, rum och mänskliga aktörer (Vedung, 1998).  

Faktorerna de berördas deltagande samt tydlighet ligger till grund för de två första frågeställningarna 

som presenterades i inledningen. De övriga tre frågeställningarna är baserade på företeelser som 

framkom under intervjuerna och kopplar mer indirekt till teorin. Frågeställning tre relaterar till 

förståelse och förmåga medan frågeställning fyra kopplar till förmåga och vilja. Slutligen relaterar 

frågeställning fem till den regionala nivåns förmåga och adressaternas förmåga och vilja.  
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4 Metod 
Nedan följer en beskrivning och motivering av de metoder som använts i arbetet med studien. Syftet 

är alltså att undersöka hur övergången fungerar när nationella uppdrag ska implementeras och 

utföras på regional nivå. För att besvara syftet användes i denna studie kvalitativa intervjuer. 

Anledningen till valet var att syftet fordrade en undersökning av aktörers uppfattning och upplevelse 

av olika fenomen utifrån deras synvinkel och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Det viktiga var 

alltså inte, som i exempelvis textanalysen, att tolka betydelser och innebörder i den skrivna texten 

(Lindgren, 2011), i det här fallet nationella uppdrag, utan snarare hur uppdragen uppfattades av 

berörda aktörer och hur de såg på implementeringsproblem i dem. Ett intressant alternativ till 

intervjuer hade kunnat vara fokusgrupper (Wibeck, 2011) men eftersom det är så få på länsstyrelsen 

som arbetar med just dessa specifika frågor fanns inte tillräckligt underlag. Ett annat alternativ hade 

varit att försöka genomföra en enkätundersökning med miljömålssamordnare och ansvariga för 

klimat- och energistrategin vid alla 21 länsstyrelser men det upplevdes som viktigare att få ett djup i 

svaren från ett fåtal respondenter än ytliga sådana från flera respondenter för att kunna svara på 

syftet. 

Det framkommer ibland kritik mot att studier baserade på kvalitativa intervjuer inte visar någon 

objektiv sanning utan de intervjuade aktörernas perspektiv (Ryen, 2004). Studien blir avhängig såväl 

individers personliga och professionella uppfattningar och beskrivningar av aktuella fenomen som 

kontextspecifika förhållanden vid den aktuella länsstyrelsen. Även tidpunkten blir viktig eftersom 

intervjuerna genomfördes under en tid då miljömålssystemet genomgick en förändring och det är 

möjligt att respondenternas svar påverkats av det. Trots kritiken som riktats mot den är den 

kvalitativa forskningsintervjun en passande och vedertagen metod när det gäller att komma åt 

aktörers upplevelser och uppfattningar av ett visst fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.1 Intervjuer: urval och genomförande 
Den aktuella länsstyrelsen är belägen i ett län med intressanta förutsättningar för miljö- och 

klimatarbete. Det är ett kustlän med medelstor befolkning, stor arbetspendling och 

klimatpåverkande industri. Att det är ett kustlän innebär att det finns stora och intressanta 

utmaningar när det gäller vatten, exempelvis i form av övergödningsproblematik, som påverkar flera 

miljökvalitetsmål, exempelvis Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning. 

Länets medelstora befolkning torde underlätta generaliseringar genom att ytterligheter undviks i 

fråga om exempelvis länsstyrelsens resurser. Den stora arbetspendlingen innebär en utmaning 

främst i klimat- och energiarbetet där transportfrågor är en viktig del men även för flera 

miljökvalitetsmål så som Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Det handlar bland annat om att 

prioritera alternativa transportslag i planering och att arbeta med beteendeförändringar för att 

minska pendlingen med bil vars utsläpp påverkar både klimat och närmiljö. Den klimatpåverkande 

industrin i länet skulle kunna vara en källa till målkonflikter då den är en viktig arbetsgivare för länet 

men samtidigt bidrar med stora utsläpp av växthusgaser.  

Valen av intervjupersoner gjordes utifrån en bedömning av vilka aktörer på länsstyrelsen respektive 

de nationella myndigheterna som har bäst översyn över och mest relevant kunskap om de studerade 

områdena. På länsstyrelsen valdes två personer ut där den ena är miljömålssamordnare och den 

andra är klimat- och energistrateg liksom miljömålssamordnare. Den sistnämnde tillfrågades således 

om uppdragen gällande både miljömålssystemet och klimat- och energistrategin.  
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Det var efter rekommendationer från den senare respondenten på länsstyrelsen som 

intervjupersonerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket valdes. Respondenten vid 

Energimyndigheten arbetar med de regionala klimat- och energistrategierna och respondenten vid 

Naturvårdsverket med samordning för miljömålsuppföljning varför de ansågs lämpliga utifrån 

studiens syfte. Andra aktörer som kunde varit intressanta att intervjua är exempelvis kommuner eller 

regionförbundet. Jag valde dock att styra studien mot regionala och nationella aktörers syn på 

implementering av nationella mål varför kommunerna valdes bort. Regionförbundet å sin sida valdes 

bort eftersom det framkommit under samtal jag haft med anställda på länsstyrelsen att de inte är 

särskilt inblandade i något av de två uppdrag som studien undersöker.  

Alla respondenter fick genom mail ta del av intervjuguiderna på förhand för att på så sätt ges 

möjlighet till eftertanke innan intervjun. I mailet framgick också syftet med studien.  

Inför intervjuerna utarbetades individuella intervjuguider till respektive respondent, baserat på deras 

yrkesroll, men flera frågor var identiska eller liknande för alla respondenter. Intervjuguiderna kan 

sägas vara halvstrukturerade med på förhand fastställda frågor och frågeföljd men med stor 

öppenhet för följdfrågor och diskussioner utanför guiderna. De inleddes också med vad Kvale och 

Brinkmann (2009) kallar orientering där intervjuaren tar upp frågor om bland annat anonymitet och 

inspelning med diktafon. Efter det startade själva intervjun med ”uppvärmningsfrågor” om bland 

annat respondentens yrkesroll innan de mer forskningsrelevanta frågorna tog vid. Först ställdes 

öppna frågor om styrkor och svagheter samt vad som upplevts viktigt i arbetet. Därefter ställdes mer 

riktade, specifika frågor om exempelvis tydlighet, deltagande et cetera. Intervjun avslutades med vad 

Kvale och Brinkmann (2009) kallar uppföljning i och med att respondenten tillfrågades om det fanns 

något mer denne ville ta upp, som kanske inte funnits med i intervjuguiden. Det är för att ge 

respondenten ytterligare ett tillfälle att ta upp saker som denne funderat över under intervjun av 

relevans för studien (se bilagorna för intervjuguiderna).  

Praktiskt genomfördes de två intervjuerna på länsstyrelsen på plats och spelades in med diktafon. 

Intervjun med respondenten på Naturvårdsverket genomfördes på distans via telefon, spelades in 

och transkriberades. Intervjun med respondenten på Energimyndigheten genomfördes på distans via 

mail. 

Att inte alla intervjuer genomfördes på samma sätt kan ha haft viss effekt på vad som framkom av 

dessa. Idealt hade varit om alla intervjuer genomförts på plats men av logistiska och tidsmässiga skäl 

har så inte varit möjligt. Den tydligaste skillnaden har varit att de intervjuer som genomfördes på 

plats blev längst, den via telefon något kortare och den via mail kortast. Det finns ett antal skäl till att 

det blir så, framför allt förloras möjligheten att ställa direkta följdfrågor till respondenten under 

intervjun när den sker via mail men även att skriftspråk i sig är mer koncist än talspråk. En fördel med 

en sådan intervju i skriftlig from är att texten omedelbart är klar för analys eftersom ingen 

transkribering krävs (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns dock även uppenbara nackdelar med 

intervjuer via mail som att tal- och kroppsspråk går förlorade och att svaren blir mindre utförliga och 

beskrivande (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag gjorde dock bedömningen att de saker som går förlorade 

via den datorstödda intervjun (tal- och kroppsspråk) inte var avgörande för föreliggande studie, där 

syftet alltså inte handlar om att förmedla känslor utan fakta och uppfattningar. Anledningen till att 

jag lät respondenterna välja form för intervjun var dels för att de skulle få välja den som de kände sig 

mest bekväma i men även för att öka chanserna att de skulle ställa upp på en intervju. 
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Föreliggande studie var första gången jag använde intervjuer som huvudsaklig informationskälla och 

det finns således en risk att dessa inte utfördes på ett optimalt sätt. Det finns en risk att frågorna i 

intervjuguiden blev mer tematiska (inriktade på forskningsfrågorna) än dynamiska (inriktade på flytet 

i intervjun), enligt Kvale och Brinkmanns (2009) begrepp, och att själva intervjun genomfördes med 

viss osäkerhet. Ett exempel kan vara att den erfarne intervjuaren är mer inne i intervjusituationen 

och uppmärksam på ledtrådar som kan leda intervjun framåt medan nybörjaren kanske mer 

fokuserar på intervjuguiden, metodregler eller vad nästa fråga ska bli (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Trots detta upplevdes intervjuerna ge ett adekvat empiriskt underlag att arbeta med. 

Efter önskemål från vissa av respondenterna hålls deras namn anonyma. Detta på grund av att de 

kände att de på så sätt kunde tala mer fritt. Alla respondenter begärde inte detta men för att vara 

konsekvent behandlas alla intervjuer på samma sätt. Däremot är det viktigt att framföra vilken roll 

respondenterna har eftersom det kan inverka på vilka svar de ger och läsaren bör tillhandahållas den 

informationen för att kunna bedöma och tolka respondenternas svar. 

Intervjutekniskt användes vissa av Kvale och Brinkmanns (2009) metoder för att föra intervjun vidare. 

Exempelvis ställdes klargörande frågor efter respondentens svar.  Om något svar blev väl kort 

ställdes en enligt syftet riktad fråga om respondenten kunde utveckla svaret. 

Den efterföljande transkriberingen av de tre ovanstående intervjuerna skedde inte helt ordagrant på 

så sätt att upprepningar, stakningar, pauser, tonlägen et cetera inte skrevs ut. Intervjuerna har 

översatts från muntligt till skriftligt språk för att öka läsbarheten. Det handlar i den här studien om 

vad som sägs, inte hur det sägs, eller som Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker det, att ta med den 

”språkliga stilen” eller ”sociala interaktionen” är varken lämpligt eller nödvändigt i alla analyser. När 

det gäller transkriberingens reliabilitet är det viktigt att komma ihåg att de alltid är konstruktioner 

från muntligt tal till skriven text. En faktor som spelar in är inspelningskvaliteten vilken blev högst för 

de intervjuer som spelades in med diktafon (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjun via telefon hade av 

naturliga skäl inte samma ljudkvalitet och tydlighet varför risken för misstolkningar blir något högre. 

Vid de ytterst få tillfällen det funnits tveksamheter har dock inga gissningar gjorts utan partiet 

markerats som icke hörbart.  

Ett problem för transkriberaren är att avgöra var en mening slutar och en annan börjar. Det blir 

problem att placera ut punkter och kommatecken eftersom muntligt tal ofta förs i längre satser utan 

tydliga avbrott som en punkt i skriven text (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har de satts ut av 

transkriberaren efter ledtrådar i inspelningarna som små pauser eller tonfallförändringar. I inget fall 

har detta dock ansetts hota förändra betydelsen i respondentens redogörelse. Gällande 

transkriberingens validitet finns det enligt Kvale och Brinkmann (2009) ingen sann objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form. Det som spelar roll är vad som är viktigt för studien, vilket i 

detta fall inte inkluderar pauser, upprepningar, tonlägen et cetera.  

4.2 Intervjuer: analysmetod 
Metoden som använts för analysen kan sägas vara en blandning mellan flera olika typer som Kvale 

och Brinkmann (2009) presenterar. Analysarbetet i den här studien innehåller inslag av 

meningskoncentrering, meningskodning och teoretisk tolkning. För att analysera intervjuerna lästes 

de först igenom noga flera gånger. Därefter utfördes en slags meningskoncentrering där teman och 

poänger, det som respondenten verkade uppleva som viktigt, skrevs ut i korta meningar från långa 

intervjuutdrag. I det här steget behandlades intervjuerna separat. I nästa steg skedde en slags 
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meningskodning där kategorier utformades utifrån studiens frågeområden och teoretiska ramar. 

Data sorterades för att tydliggöra vad som var relevant för forskningssyftet. Här hanterades samtliga 

intervjuer när korta utdrag från intervjuerna sorterades in under respektive kategori. För att belysa 

de olika relevanta poängerna plockades också citat ut från intervjuerna. I det här stadiet prövades 

teorin och det framkom huruvida andra förklaringsmodeller krävdes för de aktuella poängerna. 

Metoden kan sägas vara både induktiv och teoriprövande. Den är teoriprövande på så vis att vissa av 

intervjufrågorna är utformade efter studiens teori men den är till viss del också induktiv eftersom 

andra frågor är mer öppna och lämnar utrymme för vilka faktorer som är viktiga utifrån 

intervjupersonernas perspektiv. Därför blir det också viktigt att de teman och poänger 

respondenterna framför men som kanske inte ryms inom de teoretiska ramarna tas med. 

Arbetet med validering och att säkerställa att det som syftet avser mäta faktiskt mäts har fortlöpt 

under hela undersökningen och sammanfattas kort här. Det började vid tematiseringen med att 

implementeringsteori valdes som analytiskt ramverk. Om än mycket av litteraturen inom området är 

äldre är ämnet högst relevant och framför allt relevant för syftet, att undersöka regional 

implementering av nationella uppdrag. En viktig del i arbetet var utformandet av frågeguiderna som 

gjordes utifrån syftet och de teoretiska ramarna. Specifika frågor för att testa teorin har blandats 

med mer öppna frågor, där det respondenten upplever som viktigt lyfts fram, för att bäst kunna 

svara på syftet. När det gäller intervjuerna var det viktiga inte att respondenten berättar sanningen 

om ett faktiskt förhållande (objektiv sanning) men väl sanningen om dennes uppfattning, enligt Kvale 

och Brinkmanns (2009) diskussion, vilket också stämmer överens med syftet. Det handlar om att ta 

reda på vad respondenterna upplever möjliggör eller begränsar implementeringen. För att validera 

det ställdes under de muntliga intervjuerna, när så behövdes, klargörande frågor för att säkerställa 

att svaren uppfattats korrekt. För att styrka validiteten vid rapporteringen har jag varit noga med att 

inte bara välja ut citat som bekräftar teorin eller undvika mer avvikande svar som respondenterna 

ger, i enlighet med Ryen (2004), för att ge en så heltäckande bild som möjligt. För att styrka 

reliabiliteten har jag sökt jämföra de svar respondenterna givit med liknande studier för att se om 

liknande teman tas upp, om än det är orealistiskt att exakt samma resultat uppnås (Ryen, 2004). Jag 

har valt att återge respondenternas svar både som citat och referat för att förbättra läsbarheten men 

hela tiden varit uppmärksam på att inte ändra innebörden i det som sägs, exempelvis genom att 

behålla nyckelord.  

Gällande analysen är allt som framkommer däri studiens författares tolkningar av intervjuer och 

dokument. Respondenterna representeras i form av citat och referat men alla tolkningar och 

slutsatser dragna utifrån dessa är enbart författarens. I utdragen från intervjuerna betecknas 

intervjuaren ”G” och respondenten ”R”. För att särskilja intervjupersonerna i analysen betecknas 

miljömålssamordnaren på länsstyrelsen Respondent 1 medan den kombinerade 

miljömålssamordnaren och klimat- och energistrategen på länsstyrelsen betecknas Respondent 2. 

Intervjupersonen på Energimyndigheten som arbetar med de regionala klimat- och 

energistrategierna betecknas Respondent 3 och intervjupersonen på Naturvårdsverket som arbetar 

med samordning av miljömålsuppföljning betecknas Respondent 4. Alla respondenter har inte 

kunnat svara på samtliga frågor varför vissa aktörers svar saknas för vissa frågor. Som nämnt ovan är 

utskrifterna och således citaten inte ordagranna så en teckenförklaring kan vara på sin plats innan 

analysen tar vid. Ord inom hakparenteser innebär att en översättning från tal- till skriftspråk skett för 

att underlätta läsningen och således förståelsen av citatet. Det handlar om stakningar, upprepningar 
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et cetera. Ord inom parenteser innebär kommentar från författaren, tre punkter inom hakparenteser 

innebär bortklippt textavsnitt medan tre fristående punkter innebär paus. Citaten är ibland långa 

vilket beror på att frågorna som ställts ofta varit relativt öppna och svaren därför ofta blivit långa, 

beskrivande och förklarande och behöver återges i längre stycken för att inte förlora sitt 

sammanhang.  

  



17 
 

5 Analys 
För att svara på syftet att undersöka hur övergången fungerar när nationella uppdrag ska 

implementeras och utföras på regional nivå följer i detta avsnitt en analys av de intervjuer som 

genomförts. Analysen presenteras genom fem kategorier som kan anses påverka implementering av 

nationella mål; den regionala nivåns delaktighet i utformandet av uppdragen, tydlighet respektive 

otydlighet i uppdragen, att hantera förseningar och förändrade spelregler, ambitionsnivå kontra 

resurser samt den regionala nivåns rådighet och samordningsmöjligheter. Dessa kategorier bygger på 

teorin och frågeguiderna men har till viss del också valts ut efter vad respondenterna berättat under 

intervjuerna. 

5.1 Den regionala nivåns roll i utformandet av uppdragen 
När det gäller vilken betydelse det har om den regionala nivån är med i utformningen av de 

nationella uppdragen ställdes frågor till respondenterna om vilken roll de haft i utformandet av 

uppdragen.  

Angående länsstyrelsens roll i utformandet av det nya miljömålssystemet verkar respondenterna på 

regional och nationell nivå i stort ha en liknande uppfattning. På nationell nivå påpekar respondenten 

vid Naturvårdsverket att det är riksdagen som fattat beslutet men att länsstyrelserna ingick i 

remissrundor likt de andra målansvariga myndigheterna i utredningen. Vidare tar respondenten även 

upp rollen som RUS spelar: 

Det här med hur man ska tolka olika, nya saker i miljömålssystemet, där ingår ju också RUS 

i vårat arbete just eftersom man sitter med i samverkansgruppen och målarbetsgruppen. 

Jag tycker att genom RUS så har man ganska stor möjlighet att påverka eller liksom ha 

insyn i det. (Respondent 4) 

En fråga som uppkommer är hur mycket den enskilda länsstyrelsens remissvar vägs in i konkurrens 

med över 100 andra6. De två respondenterna på länsstyrelsen bekräftar att de svarat på en remiss 

om förändringarna av systemet i stort men att det endast är deras samverkansorgan RUS som varit 

inblandade i utformandet av de nya bedömningsgrunderna. Respondent 2 berättar: 

[V]i svarade på en remiss om själva förändringen av systemet i stort, den 

bedömningsgrunden, då att man skulle ta mer hänsyn till förutsättningar att nå målen. 

Men sen, de konkreta instruktionerna hur bedömningen skulle göras, där var vi inte med. 

Eller jo, vi var inte med som enskilda länsstyrelser men däremot var RUS, som 

representerar alla länsstyrelser med där. (Respondent 2) 

Respondent 1 är inne på samma spår i sitt svar som Respondent 2 men lägger även till att de inte vet 

hur de synpunkterna tas om hand eller hur eniga länsstyrelserna varit. Respondenten berättar vidare 

att länsstyrelsen via RUS, men inte enskilt, kunnat påverka hur riktlinjerna för miljömålsbedömningen 

är skrivna men samtidigt att mycket ändrats under resans gång som gjort det svårt för dem på 

regional nivå att följa upp och planera arbetet och få det att fungera smidigt vilket jag återkommer 

till i avsnitt 5.3. Det framgår utifrån respondenternas svar att länsstyrelsen får delta genom att tycka 

till om förändringen vilket skulle kunna öka dess legitimitet och på så vis underlätta 

                                                           
6
 Se exempelvis samlade remissvar för Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 

2011:34) och Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420). Länk från 2012-04-17: 
http://www.regeringen.se/sb/d/10650/a/176668 

http://www.regeringen.se/sb/d/10650/a/176668
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implementeringen men samtidigt är de alltså inte direkt, eller fullt ut, delaktiga i utformandet av 

förändringen, eller av instruktionerna som följer, vilket i sin tur skulle kunna påverka 

implementeringen negativt genom minskad förståelse, enligt Vedungs (1998) begrepp. Trots att de 

av svaren att döma inte verkar ha haft särskilt stor roll i utformandet av uppdraget uttrycker båda 

respondenterna på länsstyrelsen att de antagligen inte kunnat vara särskilt mycket mer inblandade, 

på grund av bristande tid och resurser. Respondent 2 berättar: 

Jag vet inte om vi egentligen haft möjlighet… Om det inte hade varit så tidspressat hade 

det kanske varit bra att man hade kunnat diskutera, [i ett möte där] både 

Naturvårdsverket och RUS hade kunnat vara med där tillsammans med Länsstyrelserna. 

Men det är bra också att RUS kan sköta det, annars blir det för omfattande om alla 

Länsstyrelser ska lämna synpunkter på allting. (Respondent 2)  

Det är först efter att intervjuaren frågat specifikt om de skulle önskat vara mer inblandade, enligt 

Vedungs (1998) teori om deltagande, som respondenten säger att det ”kanske varit bra” med mer 

diskussion förutsatt att det frigjorts tid för det. Svaren ger inte en helt entydig bild huruvida brist på 

deltagande är en hämmande faktor i det här fallet. Å ena sidan kan svaren tyda på att det finns en 

legitimitet i det nationella uppdraget, trots det begränsade deltagandet, å andra sidan skulle kanske 

otydligheten minska och förståelsen öka om deltagandet varit större. Som synes i den sista meningen 

i utdraget hänvisar respondenten återigen till länsstyrelsernas samverkansorgan RUS, och påvisar det 

pragmatiska i att en gemensam organisation för de 21 länsstyrelsernas talan.  

Även Respondent 1 vid länsstyrelsen menar att de ”nog inte kunnat lägga så mycket mer 

inblandning” än de gjort. Samtidigt framhålls en önskan att RUS skulle kunna påverka utformningen 

mer men att det inte är klart för respondenten hur de möjligheterna i realiteten ser ut. Man vet inte 

hur stort inflytande eller påverkan RUS har. Även om viss tveksamhet uttrycks kring länsstyrelsens 

möjligheter att påverka utformningen tar respondenten upp ett exempel då de haft en konkret 

påverkan. Det handlar om när de smiley-symboler som använts för att visa huruvida mål var 

uppnådda eller inte togs bort: 

R: […] Men man kan ta som exempel när de här ”gubbarna” försvann på något mystiskt 

sätt genom något beslut som ingen hade sett och ingen kunde plocka fram så blev det 

något slags ramaskri i länsstyrelsevärlden […] och då helt plötsligt så trillade de tillbaks. 

G: Var det en direkt följd av ramaskriet tror du? 

R: Ja, det tror jag. Jag tror folk hörde av sig och var väldigt irriterade på att man tar bort 

den huvudsakliga bedömningsgrunden som vi haft under alla år för att bedöma målen. Det 

blir väldigt svårt att kommunicera i sitt län och på sin länsstyrelse när man liksom byter 

system så där. (Respondent 1) 

Citatet visar alltså att länsstyrelsen haft förmåga att påverka men det kan också kopplas till den 

första faktorn i teorin, förändringens storlek. Här har länsstyrelserna använt samma system i många 

år vilket gjort att det införlivats starkt i arbetet, därför blir det också en kraftig reaktion mot 

förändringen när den kommer. I Vedungs (1998) terminologi blir det ett problem eftersom det, enligt 

den implementerande myndigheten, kraftigt avviker från rådande förhållanden. 

Gällande länsstyrelsens roll i utformandet av uppdraget som handlar om klimat- och energistrategin 

framkommer att de haft en viss påverkan. Respondent 2 vid länsstyrelsen berättar att det fördes 
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diskussioner i länsrådsgrupperna redan innan uppdraget formulerades, vilka fortsatte sedan när 

uppdraget kommit men vet inte riktigt hur mycket departementet lyssnar på länsråden. 

Respondenten tror dock att de fått gehör för sina åsikter: 

 [J]ag tror att… den diskussionen bidrog nog väldigt mycket till att vi fick medel till det här 

arbetet. [För länsråden sa nog innan att] det är en stor uppgift, vi kan inte ta på oss det om 

vi inte får särskilda medel till det. Och det har vi fått sedan 2010 medan uppdraget fanns 

från 2008-2009. Så när vi väl fick medel blev det också lite tydligare: okej, nu ska vi göra 

det här, det är så här mycket det handlar om. (Respondent 2) 

På nationell nivå poängterar respondenten på Energimyndigheten att det är regeringen som 

utformat uppdraget: 

Det är ju regeringen som formar uppdraget, men det är klart att länsstyrelserna har 

kontakt med departementen och har en dialog med dem. (Respondent 3) 

I fallet med klimat- och energistrategin verkar den regionala nivåns roll i utformandet av själva 

uppdraget vara tämligen begränsad men i efterhand har länsstyrelserna uppenbarligen fått gehör för 

sina synpunkter från nationell nivå och till skillnad från miljömålsarbetet har länsstyrelsen fått 

särskilda medel till klimat- och energistrategin vilket respondenten uttrycker har underlättat arbetet. 

Det har lett till både ökad förmåga (i form av särskilda medel) och förståelse (vad som egentligen 

förväntades), två av Vedungs (1998) tre faktorer för implementering (för vidare diskussion om 

resurser, se avsnitt 5.4).  

Sammanfattningsvis förefaller det inte uppenbart huruvida de synpunkter som framkommit ovan 

stämmer överens eller går på tvären mot Vedungs (1998) teori om deltagande. Respondenterna vid 

länsstyrelsen verkar inte vara direkt missnöjda med rollen de haft i utformandet av uppdraget, att 

döma av svaren från intervjuerna. Båda respondenterna vid länsstyrelsen verkar ha en pragmatisk 

inställning när de på frågan huruvida de är nöjda med graden av inblandning tar upp att de ändå inte 

har möjlighet att vara med i processen särskilt mycket mer än de redan är, på grund av tids- och 

resursbrist. Men för betraktaren framstår detta som en begränsande faktor i sammanhanget och 

kanske hade ett ökat deltagande förbättrat länsstyrelsens förståelse för uppdragen och således 

implementeringen, något vi återkommer till i nästa avsnitt. Däremot verkar legitimiteten inte ha 

påverkats negativt, utifrån svaren.  

Det är också möjligt att kraven på deltagande uppfylls i tillräcklig utsträckning genom 

representerande organisationer så som RUS men samtidigt verkar det utifrån svaren på nationell och 

regional nivå som att respondenten vid Naturvårdsverket har en klarare uppfattning än de vid 

länsstyrelsen om vilken roll och påverkan RUS har, vilket skulle kunna vara ett problem eftersom de 

företräder länsstyrelsen i flera sammanhang. De båda respondenterna vid länsstyrelsen tar även upp 

svårigheten i att veta huruvida och på vilket sätt deras åsikter enskilt eller genom representerande 

organisationer (som RUS) faktiskt tas tillvara på nationell nivå vilket skulle kunna tyda på en bristande 

kommunikation mellan aktörerna. Kanske skulle länsstyrelsens förståelse av uppdraget (gällande det 

förändrade miljömålssystemet) öka om de var fullt införstådda och uppdaterade i RUS arbete.  

Genom exemplet med de särskilda medlen för klimat- och energistrategin och exemplet med 

”gubbarna”, alltså de smiley-symboler som använts för att visa huruvida miljömål är uppnådda eller 

inte, framkommer att länsstyrelserna i de här fallen lyckats få igenom sina förslag till förändring. Det 
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skulle kunna tyda på att implementeringen inte varit en strikt hierarkisk, auktoritär process utan 

snarare förhandlats fram mellan nivåerna enligt Barrets (2004) diskussion. Samtidigt poängteras det 

att det är regeringen som utformar och riksdagen som beslutar om uppdragen och att länsstyrelsens 

roll där är begränsad. Det finns alltså viss dialog och insyn men samtidigt vissa svårigheter med 

interaktionen mellan nivåerna. 

5.2 Tydlighet och otydlighet i uppdragen 
Frågan om tydlighet respektive otydlighet är något som både Barret (2004) och Vedung (1998) tar 

upp och ämnet återkommer under intervjuerna. 

När det gäller tydlighet i uppdraget som handlar om klimat- och energistrategierna framkommer 

olika uppfattningar på nationell respektive regional nivå. På nationell nivå verkar respondenten på 

Energimyndigheten inte se brist på tydlighet som något problem. 

Målet är tydligt, sedan har Energimyndigheten och länsstyrelserna en stor frihet i hur man 

vill arbeta med frågorna. Både Energimyndigheten och länsstyrelserna har regelbundna 

möten med vår uppdragsgivare, dvs regeringen, Näringsdepartementet. Där finns 

möjlighet att stämma av eventuella oklarheter. (Respondent 3) 

Här nämner alltså respondenten att det finns stort handlingsutrymme vilket framställs som något 

positivt. Det är också möjligt enligt Vedung (1998) som menar att det kan underlätta för kreativitet 

liksom överenskommelser och samverkan. Just samverkan är också väldigt viktigt på den regionala 

nivån eftersom länsstyrelsen har i uppdrag att samordna klimat- och energiarbetet med både 

kommuner och näringsliv. Som synes menar också respondenten att det finns mekanismer på plats 

som gör att eventuell otydlighet som ändå framkommer kan hanteras, i form av möten med 

uppdragsgivaren.  

På den regionala nivån framkommer att Respondent 2 vid länsstyrelsen nu, efter att ha arbetat med 

uppdraget sedan 2010, upplever det som tydligt men att vederbörande och länsledningen 

uppfattade uppdraget som väldigt otydligt när det kom. Respondenten beskriver vari otydligheten 

låg: 

 Ja, det var väl det här med den här rollen, den strategiska rollen. Vad är det egentligen 

som efterfrågas av oss? För det är ju inte myndighetsutövning, inte att vi ska dela ut 

pengar. Liksom, vad är det meningen att vi ska göra? (Respondent 2) 

Detta hanterades genom att det fördes diskussioner kring uppdraget med andra länsstyrelser och 

med departementet. Respondenten berättar: 

Under det året (uppdraget kom) så var det ganska mycket diskussioner mellan ledningen 

och andra Länsstyrelser och man ville ha lite mer diskussioner med nationell nivå också för 

att man inte förstod vad de menade.(Respondent 2) 

Respondenten berättar vidare att det finns så kallade länsrådsgrupper som har hand om olika 

områden länsstyrelserna arbetar med, där en av dessa tog hand om klimat- och energifrågorna och 

diskuterade uppdraget sinsemellan och även med departementet.  

Det är här alltså två tämligen olika bilder som framträder. På nationell nivå ses inte otydligheten som 

ett problem, eller särskilt framträdande, till skillnad från den regionala nivån där den ledde till att 
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man inte förstod innebörden i uppdraget. Medan respondenten på Energimyndigheten menar att 

eventuella oklarheter kan stämmas av i de regelbundna möten man har beskriver respondenten på 

länsstyrelsen ett omfattande arbete att försöka få klarhet i uppdraget på olika sätt. Det hämmade 

implementeringen, åtminstone i tidiga fasen, genom bristande förståelse, enligt Vedungs (1998) 

begrepp, att länsstyrelsen inte visste vad som efterfrågades från nationell nivå, vilken deras roll 

skulle vara och således vilka åtgärder de skulle och kunde utföra. Det båda dock framhåller är dialog 

med uppdragsutformaren som ett sätt att lyckas med det. Det är en svår avvägning att göra mellan 

kontroll och självstyre för att uppnå resultat (Barret, 2004). Hur ska man balansera offentligt ansvar 

med respekt för diversitet, lokalt självstyre, kreativitet och så vidare? Risken, som Barret (2004) 

uttrycker det, är att ”performance” blir ”conformance” om fokus ligger för mycket på kontroll och 

tvång, att fokus blir att klara minimikrav och den större bilden, de bredare målen, går förlorade. Som 

synes i exemplen ovan kan det alltså även slå över åt andra hållet, att friheten blir till frågetecken. 

Även i miljömålssystemet är frågan om tydlighet respektive otydlighet en faktor. Båda 

respondenterna vid länsstyrelsen upplever att det är eller har varit ett problem för 

implementeringen. Respondent 2 uttryckte att instruktionerna för bedömningen enligt det nya 

miljömålssystemet var otydliga när de kom: 

Jag tyckte de (instruktionerna) var väldigt otydliga när de kom. Sen blev det lite bättre, vi 

var på ett möte i december, där Naturvårdsverket var med, det var RUS som anordnade 

det. Då hade vi lite gruppdiskussioner och i den gruppen som jag satt var det en av de som 

varit med och skrivit riktlinjerna på Naturvårdsverket som satt med, och när man fick prata 

med någon direkt så, då förstod jag lite bättre hur de hade tänkt sig. Men det kanske är ett 

tecken på att det inte var så bra skrivet, när man behöver prata med någon för att förstå 

hur de har tänkt. (Respondent 2) 

Det här verkar alltså handla om den formen av otydlighet Vedung (1998) kallar obestämda ord, att 

reformspråket är mångtydigt och vagt. Det verkar också som att det inneburit ett verkligt problem, 

snarare än att det givit frihet, i implementeringen av uppdraget eftersom den implementerande 

myndigheten inte tydligt kunnat se hur uppdraget ska utföras. Det blev i respondentens svar också 

tydligt hur problemet kunde avhjälpas, genom muntlig diskussion med en av författarna till 

instruktionerna/riktlinjerna. Det verkar alltså vara ett problem att i skrift formulera instruktioner som 

är lätta för mottagare att tyda, tolka och följa och att processen alltså kanske inte kan stanna där, 

utan behöver kompletteras med andra, förtydligande åtgärder så som en diskussion mellan 

utformare och mottagare. I likhet med de fall som framkom i avsnittet ovan har den 

implementerande myndigheten, i det här fallet genom RUS, tagit initiativ för att avhjälpa 

implementeringsproblem. Som nämndes i avsnittet ovan skulle kanske dessa problem kunnat 

avhjälpas tidigare om länsstyrelsen hade varit mer delaktiga i utformandet. 

Ett annat problem med otydlighet handlar om själva målens utformning. Respondent 1 vid 

länsstyrelsen menar att det kan vara svårt att överhuvudtaget veta huruvida ett mål är uppnått eller 

inte. 

[O]m man tittar på delmålen [var] många ganska komplexa och sammansatta så det är 

svårt att säga om man har uppnått ett sådant mål, man kan ha uppnått en viss del men 

inte hela så när mål är uppnådda eller inte är en ganska svår diskussion. Det är lätt att 

man riktar in sig, dels på saker man kan påverka, men på saker man kan följa upp även om 

det kanske är en liten del av målet så blir det lite av en målförskjutning. […] Målet kanske 
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är som en stor kaka men vi kan bara följa upp en åttondel och det blir lätt att man bara 

tittar på det och så glömmer man liksom helheten. (Respondent 1) 

Målen är alltså komplexa, sammansatta och svåra att påverka och följa upp. Detta betyder att 

utformningen upplevs otydlig och att man inte jobbar med hela målet, av rent praktiska skäl. Den här 

synen även framförs av Johansson (2008) som menar att det finns flera delmål där det är svårt att 

finna indikatorer som faktiskt visar huruvida dessa mål är på väg att uppnås. Johansson (2008) menar 

att målformuleringarna i sig kan innebära svårigheter att hitta indikatorer och mätmetoder som ger 

valida resultat. Frågan är här om målen i tillräcklig utsträckning är utformade så att de kan följas upp. 

Sammanfattningsvis blir skillnaderna i uppfattning, gällande klimat- och energistrategin, mellan 

nationell och regional nivå tydliga i de olika respondenternas beskrivning av samma uppdrag som 

antingen givande av frihet eller skapande av frågetecken kring vad de egentligen ska göra. I det 

förstnämnda fallet skulle det alltså vara något positivt, som underlättar samverkan, men som för den 

implementerande myndigheten istället blivit negativt i form av oförståelse av uppdraget. Det har 

också i studier av närliggande ämnen7 framkommit kritik från regional nivå att nationella strategier, 

ramverk och riktlinjer är för vaga och breda och därmed inte ger tillräcklig vägriktning samt att de 

inte är anpassade efter lokala och regionala förhållanden (Hilding-Rydevik, 2011). En tänkbar 

förklaring till att uppdraget innehåller en sådan frihet, alternativt otydlighet är att beslutsfattare inte 

rimligtvis kan besitta all den kunskap som behövs för att utforma ett uppdrag som ger tydliga 

instruktioner om vad implementeringsorganet bör göra i varje tänkbar situation och att de då 

medvetet ger aktörerna nedåt i kedjan ett stort spelutrymme (Vedung, 1998). En rapport från 

Energimyndigheten pekar också åt det hållet, där det skrivs att eftersom de regionala 

förutsättningarna varierar är det upp till respektive länsstyrelse och region att avgöra hur arbetet ska 

bedrivas (Energimyndigheten, 2011). På regional nivå framkommer problem med otydlighet även i 

miljömålssystemet där både instruktioner/riktlinjer och själva målen är otydligt utformade. I det 

förstnämnda fallet avhjälps det med dialog medan det i det andra innebär fragmentering i arbetet 

och att man går miste om helhetsperspektivet i målen.  

5.3 Att hantera förseningar och förändrade spelregler 
Förutom implementeringssvårigheter och otydligheter när uppdragen landar hos 

implementeringsmyndigheterna hamnar dessa också i problem när det blir förseningar i instruktioner 

och förändrade spelregler från nationella myndigheter, särskilt när det gäller miljömålsarbetet som 

varit igång under jämförelsevis lång tid. 

När det gäller förändringen i miljömålssystemet och hur den påverkat arbetet framkommer en 

liknande problematik på både nationell och regional nivå. På nationell nivå berättar respondenten vid 

Naturvårdsverket att mycket handlar om att tolka och förstå uppdraget, alltså det regeringen skriver i 

propositionen. Det handlar om frågor som vad bedömningsgrunden innebär och vilken roll 

preciseringarna ska få. Respondenten vid Naturvårdsverket menar vidare att det uppstår svårigheter 

när stora och breda processer ska pågå samtidigt som besluten inte riktigt är färdiga. Vederbörande 

berättar också att beslut om preciseringar för miljömålen skulle tagits i höstas (2011) men inte tas 

förrän i vår (2012) vilket gör att spelreglerna för processerna med den årliga uppföljningen och den 

fördjupade utvärderingen förändras allt eftersom. Detta försvårar samordningen, menar 

respondenten, eftersom det inte är så enkelt att ändra färdriktning under processen.  

                                                           
7
 Här handlar det om införlivandet av hållbar utveckling i regional utvecklingspolitik. 
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Här framkommer alltså delvis andra problem jämfört med de som togs upp under ovanstående 

avsnitt om tydlighet. De arbetar också med att tolka uppdraget men framhåller framför allt 

problemet med att arbetet måste fortgå medan alla beslut kring miljömålssystemets förändring ännu 

inte är tagna.  

Synen från nationell nivå är att även länsstyrelserna har det svårt att hantera övergången till det nya 

systemet vilket skapat problem med implementeringen. Respondenten vid Naturvårdsverket 

berättar att de via sin kontakt med RUS har god kännedom om frågorna länsstyrelserna har. 

För dem är det också svårt som nu har regionala mål som börjar bli inaktuella och som 

måste bytas och då försenas de också av den här processen att preciseringar inte är 

fastlagda, etappmål finns inte beslutade och så där. Så de har haft det svårt, eller de har 

det svårt. (Respondent 4) 

På regional nivå tar respondenterna vid länsstyrelsen upp en liknande problematik som den 

nationella i och med att båda respondenterna menar att förseningarna är ett problem. Respondent 1 

vid länsstyrelsen berättar att de från början inte trodde förändringen skulle påverka den regionala 

nivån speciellt mycket och att när propositionen kom skulle allt bli mycket enklare och effektivare. Så 

har dock inte nödvändigtvis blivit fallet. 

Man har ju hela tiden sagt åt länsstyrelserna att ”vänta inte på de nationella etappmålen 

och vänta inte på att vi ska anta preciseringarna utan jobba på”. Men för oss på den 

regionala nivån har det blivit svårt för på något sätt måste vi gasa och bromsa samtidigt 

för vi har ju vår legitimitet i det här arbetet […] på den nationella nivån genom att 

miljömålen är beslut som har fattats av riksdagen. (Respondent 1) 

Respondenten menar vidare att det är med den politiska legitimiteten som de kan jobba gentemot 

kommunerna och medan besluten om etappmål och preciseringar dröjer har de inte den förankring 

de skulle önska. Det blir extra viktigt, uttrycker respondenten, eftersom Regionförbundet8 inte 

”kramar om”9 miljömålssystemet. Det här är också en fråga som behandlas vidare i nästa avsnitt om 

rådighet och samordning. 

När det gäller de sena instruktionerna riktar Respondent 2 vid länsstyrelsen kritik mot den nationella 

nivån, att de inte tar hänsyn till den regionala nivån i planeringen: 

Vi fick ju lite sena instruktioner hur bedömningen skulle gå till nu med det nya systemet 

och det är ju inte bra, det skapade svårigheter för oss. Så på det sättet har ju övergången 

inte fungerat så bra, det skulle kunna varit lite smidigare. Där tror jag att man på nationell 

nivå ibland glömmer bort den regionala nivån. Man tänker utifrån den nationella och sen 

så stoppar man in den regionala nivån i tidsschemat och så blir inte det alltid optimalt. 

(Respondent 2) 

Samma respondent menar också att det generellt är svårt när ett system ändras eftersom det då blir 

några år då det pratas mer om själva systemet och dess förändringar än om arbetet vilket försvårar 

den aktuella implementeringen.  

                                                           
8
 Regionförbundets medlemmar är landstinget och samtliga kommuner i länet. 

9
 Respondenten berättar att det aktuella regionförbundet inte haft med miljöfrågor och miljömål i sitt uppdrag 

från politikerna. 
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Sammanfattningsvis upplever alltså samtliga berörda respondenter problem med förändringen i 

miljömålssystemet. Det alla tre tar upp är svårigheten att fortsätta arbetet i väntan på försenade 

beslut. I en rapport från Naturvårdsverket (2011b) framkommer också att flera aktörer inom 

miljömålssystemet uppger att miljömålsarbetet tappat fart i och med förändringarna i det och att det 

är dags att dra upp farten och börja arbeta med åtgärder. I samma rapport berättar en respondent 

från länsstyrelsen att de fokuserat på de så kallade måsteuppgifterna i väntan på vad som ska 

komma. Flera aktörer pekar på att det är genomförandeunderskott10 som är det stora problemet 

(Naturvårdsverket, 2011b). Alltså, förändringen i sig har inneburit att det konkreta miljömålsarbetet 

stannat av i och med att så mycket tid och kraft måste läggas på att tolka och förstå förändringarna 

men även i och med att arbetet ska fortsätta medan förändringen fortfarande pågår och besked om 

förändringarna dröjer. Den implementerande myndigheten har således problem med två av Vedungs 

(1998) faktorer som påverkar implementering, nämligen förståelse och förmåga, där den tidigare kan 

påverka den senare. Som Respondent 1 vid länsstyrelsen uttrycker påverkar också förändringen 

deras legitimitet och förmåga att arbeta med samordning med andra aktörer och är således ett 

hinder i det dagliga arbetet. Det framgår i detta avsnitt om förändringar att implementeringen av 

exempelvis miljömålssystemet knappast är en engångshändelse utan snarare en fortlöpande process 

där utmaningar uppkommer och arbetet kanske egentligen aldrig blir ”färdigt”. 

5.4 Ambitionsnivå och resurser 
Under intervjuerna pratade respondenterna om faktorer för måluppfyllelse där några av de viktigaste 

handlade om ambitionsnivå och resurser. 

På nationell nivå, när det gäller vad som hindrar måluppfyllelse i miljömålssystemet, framför 

respondenten vid Naturvårdsverket att det till stor del handlar om ambitiösa mål och resursbrist men 

även genomförandeunderskott: 

Miljömålsrådet tog upp genomförandeunderskott i den förra fördjupade utvärderingen, 

och det var att det finns tankar på beslut om styrmedel och det finns redan 

beslutade styrmedel, men det kommer liksom inte riktigt till genomförda åtgärder, i alla 

lägen. Det kan också vara en orsak till att man inte når målen. (Respondent 4) 

Det respondenten hänvisar till är det nu avvecklade Miljömålsrådets rapport11 Miljömålen – nu är det 

bråttom! (2008) som tar upp genomförandeunderskott som en viktig faktor till varför inte målen nås. 

Det innebär alltså att många åtgärder föreslås men sedan inte beslutas och genomförs. 

Förklaringarna till detta fenomen är flera men enligt rapporten handlar det framför allt om 

intressekonflikter, ofta med ekonomiska sådana, men även exempelvis förslagens utformning 

(Miljömålsrådet, 2008). Detta problem återkommer även i senare rapporter från Naturvårdsverket, 

som övertagit Miljömålsrådets ansvar för den fördjupade utvärderingen, exempelvis i 

Synergimöjligheter, målkonflikter och problem i miljömålsarbetet - En analys utifrån nyckelaktörers 

perspektiv (2011b).  

På regional nivå är båda respondenterna inne på att ambitiösa mål är en anledning till att mål inte 

uppnås. Utöver det tar Respondent 2 vid länsstyrelsen upp att man inte satt in så mycket resurser 

som krävs och att naturens återhämtningstid gör det svårt att nå vissa mål inom tidsramarna. Det är 

                                                           
10

 Diskuteras vidare i nästa avsnitt. 
11

 Rapporten är den andra fördjupade utvärderingen som genomförs vart fjärde år. Den tredje fördjupade 
utvärderingen har inte utkommit i skrivande stund men ska rapporteras under 2012.  
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ett problem som även Johansson (2008) tar upp i form av att generationsmålet inte är uppnåeligt när 

det gäller flera miljökvalitetsmål vilket gör att målen kanske inte är tillräckligt rationella. 

Respondenten framhåller att ambitionsnivån för miljömålen är en komplex fråga:  

R: [D]e är ju väldigt ambitiösa. Fast det tycker [jag] i och för sig är bättre, att man gör så, 

sätter upp ambitiösa mål som man sen inte kan nå än att man än att man sätter låga mål 

som man hade kunnat överträffa.  

G: Så det är inget problem, att de är så ambitiösa? 

R: Jag tycker att det är en svår avvägning, att de ska vara svåra att nå för att man ska 

anstränga sig helt enkelt. Men det får inte vara för orealistiskt heller för då kan det slå 

över åt andra hållet, att man inte tycker att det är någon idé. (Respondent 2) 

De två huvudanledningarna respondenten tar upp, ambitiösa mål och resurser kan mycket väl 

samspela.  Om de tillgängliga resurserna upplevs för knappa hämmas förmågan, enligt Vedungs 

(1998) faktor, att implementera målen och de kan då framstå som (över)ambitiösa medan om det 

finns mycket resurser kan målen framstå som rimliga. Respondenten tar här även upp den svåra 

balansgången gällande hur ambitiösa målen bör vara. Hur den balansgången hanteras skulle kunna 

ha påverkan på Vedungs (1998) faktor vilja. Som respondenten uttrycker kan alltför ambitiösa mål 

leda till att viljan minskar eftersom det inte ”är någon idé” att försöka uppnå dem. Frågan är alltså 

om ambitionsnivån står i balans med resurstilldelningen i arbetet.  

När det gäller resurser i det regionala miljömålsarbetet anser båda respondenterna vid länsstyrelsen 

att de inte är tillräckliga. Respondent 1 vid länsstyrelsen tar upp att pengarna ”försvunnit i systemet”: 

Nej, det tycker jag inte (att länsstyrelsen har tillräckliga resurser i miljömålsarbetet). […] 

Om man jämför med hur mycket resurser vi hade när jag började på länsstyrelsen så kom 

det pengar till länsstyrelsen för att man skulle jobba med miljö, dels till den som skulle vara 

miljömålsansvarig men också [genom särskilda medel genom Levande sjöar och 

vattendrag]. Men de har genom årens lopp försvunnit i systemet så att de resurser vi har 

till miljömålsarbetet idag, sett till pengar, är mindre. (Respondent 1) 

Respondenten lägger till att de kanske egentligen utför lika mycket arbete som när det fanns mer 

resurser eftersom arbetet integrerats och resurserna spridits i organisationen men nämner också att 

mindre än hälften av dennes tjänst läggs på miljömålsarbete. Svaret avslutas med en stilla 

förhoppning: 

Men nu ska ju vi få lite mer medel för 2012, mest för klimat- och energi men även för 

miljömålsarbete. Då hoppas vi på en… kvalitetshöjning av arbetet kanske. (Respondent 1) 

Föga förvånande kanske drar respondenten en direkt koppling mellan ökade resurser och 

kvalitetshöjning av arbetet. Resurser var något som togs upp vid ett flertal tillfällen i intervjuerna och 

framkommer som en direkt begränsande faktor. Respondent 2 vid länsstyrelsen berättar om resurser 

och prioriteringar: 

[Det har] varierat lite hur mycket resurser vi haft för att jobba med åtgärdsarbete och hur 

mycket vi har kunnat jobba med externa kontakter och projekt och sådana saker. Senaste 

året har det definitivt varit ”prio” på uppföljning och inte så mycket resurser till annat. 

(Respondent 2) 
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Detta är ett problem som tas upp i ovan nämnda rapport från Miljömålsrådet där det beskrivs att 

bristande resurser begränsar länsstyrelsers arbete med miljöfrågor och deras möjligheter att 

använda miljömålen som aktiva redskap (Miljömålsrådet, 2008). Att döma av respondenternas svar 

anser de inte att det satsas tillräckligt mycket resurser på miljömålsarbetet, speciellt inte i 

förhållande till de ambitiösa målen.  För att förankra miljömålsarbetet i länet krävs resurser till 

externa kontakter, annars riskerar det bli ”fast” hos länsstyrelsen. Medan Vedung (1998) tar upp 

resursbrist framför allt i form av just personal pratar respondenten här också om åtgärdsarbetet 

vilket självklart är väldigt viktigt för att uppnå miljömålen. Om det endast finns pengar till uppföljning 

riskerar arbetet reduceras till just bevakning av miljömål och miljötillstånd istället för konkreta 

åtgärder som faktiskt bidrar till att förändra tillståndet i miljön. Utmaningar med resurser och 

prioriteringar kan sägas vara ett långsiktigt och fortgående implementeringsproblem. Tilldelas 

tillräckliga resurser och används de på ett effektivt sätt i organisationen blir viktiga frågor. 

Respondenterna vid länsstyrelsen berättar också att det är länsledningen vid respektive länsstyrelse 

som beslutar hur stor andel av anslagen som ska gå till miljömålsarbetet. Som Respondent 2 

uttrycker det finns det inte ”öronmärkta” pengar till miljömålsarbetet utan uppdragen kommer via 

regleringsbrevet tillsammans med en pott pengar. Att det är upp till respektive länsstyrelse att 

bestämma hur mycket medel som ska läggas på miljömålsarbete skulle kunna kopplas till Vedungs 

(1998) teori om tydlighet och mer specifikt om diffus avvägning. Den regionala nivån har alltså fått 

ett antal mål och en summa pengar men ingen vägledning om hur avvägningen mellan målen ska 

göras. Detta lämnar självklart väldigt mycket utrymme för länsstyrelserna att antingen vara väldigt 

ambitiösa i sitt miljömålsarbete eller istället satsa på andra områden, likväl som det lämnar utrymme 

för olika prioriteringar mellan miljömålen. 

När det gäller resurser för uppdraget gällande den regionala klimat- och energistrategin är det en 

delvis annan bild som framträder. Respondent 2 vid länsstyrelsen upplever att de fått tillräckliga 

resurser från nationellt håll men att de inte fullt ut använts i arbetet:  

Vi har fått resurser för att jobba med strategin, det som kallas den strategiska 

samordningen så det upplever jag att vi har. Sen har vi ju inte[…] använt alla de pengarna 

här, på länsstyrelsen. Om vi skulle göra det, då har den nationella nivån gett länsstyrelsen 

möjligheter att jobba med det. Men… man ska göra det också. (Respondent 2) 

Länsstyrelsen har alltså fått särskilda, eller öronmärkta, medel för arbetet med klimat- och 

energistrategin medan medlen till miljömålsarbetet konkurrerar med alla andra uppdrag. Att 

särskilda resurser sätts till ett specifikt uppdrag borde leda till ökad förmåga, enligt Vedungs (1998) 

begrepp, att implementera det och öka chanserna att det implementeras i alla län. Det står alltså i 

kontrast till miljömålssystemet där, som det konstaterats ovan, är fritt för länen att bestämma hur 

mycket resurser som ska läggas på miljömålsarbetet i förhållande till annat. En annan skillnad verkar, 

som synes av citatet, vara att den implementerande myndigheten faktiskt upplever att det tilldelats 

tillräckligt mycket resurser för att utföra uppdraget, något som inte är fallet i miljömålsarbetet. Det 

bör dock påpekas att i likhet med miljömålssystemet är målen och visionerna i klimat- och 

energistrategin väldigt ambitiösa och även om man på länsstyrelsen lyckas arbeta väl med den 

strategiska samordningen krävs det mycket för att de ska nås. Uppdraget gällande klimat- och 

energistrategin är i en tidigare fas än miljömålssystemet och är kanske inte lika institutionaliserat i 

organisationen ännu.  
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Det är också intressant vad som inte tas upp av respondenterna gällande anledningar till varför 

miljömålen inte nås. Bland annat i ovan nämnda rapport Miljömålen – nu är det bråttom! (2008) från 

Miljömålsrådet och Synergimöjligheter, målkonflikter och problem i miljömålsarbetet – En analys 

utifrån nyckelaktörers perspektiv (2011) från Naturvårdsverket12 tas frågan om målkonflikter upp som 

en av de viktigaste anledningarna. Det är däremot bara respondenten vid Naturvårdsverket som tar 

upp frågan, men då indirekt genom det så kallade genomförandeunderskottet. Respondenterna vid 

länsstyrelsen tar inte upp den frågan överhuvudtaget. Det går dock kanske att tolka det indirekt som 

att det finns målkonflikter i och med att respondenterna upplever en brist på resurser vilket innebär 

att det är andra områden som konkurrerar om dem. I den fördjupade utvärderingen från 2008 menar 

Miljömålsrådet att det behöver tydliggöras om miljömålen är överordnade andra mål, för att på så 

sätt kunna lösa de konflikter som uppstår. 

Sammanfattningsvis är alla respondenter, på både nationell och regional nivå, överens om att 

resursbrist är en hindrande faktor i implementeringen av miljökvalitetsmålen men även att målen är 

ambitiösa vilket gör att de inte kan uppnås. När det istället gäller klimat- och energistrategin 

upplever respondenten vid länsstyrelsen att det finns tillräckliga resurser tillgängliga. Viktiga 

skillnader mellan uppdragen är att miljömålen konkurrerar med andra uppdrag om länsstyrelsens 

medel medan det tilldelas särskilda medel till uppdraget gällande klimat- och energistrategin samt att 

de är i olika faser. 

5.5 Den regionala nivåns rådighet och samordningsmöjligheter 
Länsstyrelsens roll i båda uppdragen handlar mycket om samordning och samverkan utåt, mot 

kommuner och näringsliv som adressater, områden där rådighet och möjlighet att påverka andra 

aktörer i implementeringskedjan kan spela en roll för genomförandet av nationella uppdrag.  

På regional nivå har de två respondenterna vid länsstyrelsen lite olika perspektiv. Respondent 2 vid 

länsstyrelsen menar till exempel att det kan vara svårt att prata om målen med andra aktörer, både 

på länsstyrelsen och externt, och att reda ut vad de egentligen kan påverka i länet men tillägger 

också att det inte går att ”flytta ner” beslut till den regionala nivån, att trots svårigheterna måste det 

vara så att vissa beslut fattas på högre nivå. Respondent 1 menar å andra sida att frågan om rådighet 

kan vara både en möjlighet och ett problem och tar som exempel upp att vattenförvaltningsarbetet13 

bidrar väldigt mycket till miljömålsarbetet i form av att många åtgärder när det gäller vatten hamnar 

inom det området. Däremot påpekar respondenten att de inte bara kan gå till en kommun och säga 

till dem att arbeta med miljömålen, utan de behöver lagstöd eller påverka via myndighetsutövning 

och tillsyn. Respondenten menar att miljömålen inte har den status och tyngd som gör att man kan 

hänvisa till dem vid tillsyn och beslut. När det gäller rådighet över miljömålen säger respondenten: 

Men man har ju sagt, väldigt tjusigt, att miljömålen är allas ansvar, men det är ju väldigt 

lätt att det blir ingens ansvar också. Att de privata aktörerna ser det som att det är 

myndigheternas ansvar att de här målen ska uppnås, och vi som myndighet säger att ”vi 

har bara begränsad rådighet för att de här målen ska uppnås, ni andra måste också hjälpa 

till”. Men då vill de ha något i ut[byte]… […] Ja, vi kan inte påverka så mycket som vi skulle 

önska, vi har inte de medlen. Sen är det ju inte säkert att det skulle bli bättre om vi hade 

                                                           
12

 Den rapporten är ett underlag inför den fördjupade utvärderingen av miljömålssystemet 2012. 
13

 Respondenten hänvisar till EU:s ramdirektiv för vatten. 
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legala medel att tvinga företag och kommuner att jobba mot miljömålen heller, i 

slutändan, det är inte så säkert. (Respondent 1) 

Just att de nationella miljökvalitetsmålen ska vara allas ansvar innebär att miljömålsadministrationen 

har krav på sig att nå en mångfald av aktörer, något som kan uppfattas övermäktigt (Johansson, 

2008). Det Respondent 1 tar upp i sista meningen här, förhållandet mellan tvång och självstyre för att 

uppnå önskat resultat, är också något som diskuteras i implementeringslitteraturen. Hur ska man 

balansera offentligt ansvar med respekt för diversitet, lokalt självstyre, kreativitet och så vidare? 

(Barret, 2004). Risken, som Barret (2004) uttrycker det, är att ”performance” blir ”conformance” om 

fokus ligger för mycket på kontroll och tvång, att fokus blir att klara minimikrav och den större bilden, 

de bredare målen, går förlorade. Det här är en liknande problemtik som även uppkommit under 

tidigare avsnitt men då i skepnad av nationell-regional nivå istället för som här på regional-lokal nivå. 

Utifrån respondentens svar verkar det alltså vara svårt att navigera genom samordningen, det saknas 

legala medel för att tvinga dem till miljömålsarbete och således uppnå resultat men samtidigt är det 

dock kanske inte ens önskvärt.  

Respondenterna vid länsstyrelsen ser rådighet som ett problem när det gäller samverkan med andra 

aktörer. En svårighet med rådighet är att miljömålsuppfyllelse är avhängigt aktiviteter hos andra 

aktörer på flera nivåer, en annan att länsstyrelsen till viss del saknar kraft att påverka i 

samordningen. Respondent 1 vid länsstyrelsen tar upp frågan om allas ansvar och i SCB:s rapport 

betonas just att om näringslivet och kommunerna kan se sin del i miljömålsarbetet kommer de också 

bli mer delaktiga (SCB, 2009).  Men frågan om rådighet kan alltså även innebära möjligheter enligt 

Respondent 1 vid länsstyrelsen, i det fallet genom EU:s ramdirektiv för vatten som införlivats i 

vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) som fastslagit att alla yt- och grundvatten ska ha en 

god vattenstatus 2015. Detta påverkar självklart de tre miljökvalitetsmålen som rör vatten, 

Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och 

skärgård.  

På regional nivå har länsstyrelsen som nämnt ett samordnande ansvar i båda uppdragen som 

behandlas i studien och det blir således viktigt hur samverkan med andra aktörer fungerar. De 

aktörer länsstyrelsen samarbetar med i miljömålsarbetet är framför allt kommuner men även aktörer 

som skogsstyrelsen, landstingen, olika organisationer som Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och 

Naturskyddsföreningen samt en del företag som har resurser att engagera sig, berättar 

respondenterna vid länsstyrelsen. Respondent 1 menar att det framför allt är just de offentliga 

aktörerna samverkan sker med och att det i exempelvis kommunen inte är hela organisationen utan 

tjänstemän, så som miljöstrateger, som är den huvudsakliga kontaktytan. I den beskrivningen syns 

tydligt tecken på Vedungs (1998) tankar om adressater. Kommuner är lättare att påverka än individer 

eftersom de är färre till antalet men ett problem är om det, som respondenten beskriver, bara är en 

viss individ som nås och denne inte sedan för det vidare i organisationen.  

När det gäller förankringen av arbetet i länet menar båda respondenterna vid länsstyrelsen att det 

finns brister, om än uppfattningarna skiljer sig till viss del. Respondent 2 uttrycker en ganska negativ 

bild: 

Nej, jag känner väl att vi skulle kunna gör mer där, faktiskt. Vi har inte haft så mycket tid 

att lägga på externa kontakter som vi skulle behöva egentligen. (Respondent 2) 
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En något mer positiv bild framförs av Respondent 1 som upplever att arbetet är väl förankrat hos de 

offentliga aktörerna men tillägger att miljömålen tyvärr inte är hela länets miljömål utan 

länsstyrelsen är de som tagit på sig ägandeskapet av dem. Det innebär, menar respondenten, att de 

inte har någon politisk tyngd, något som hade en stor del i länsstyrelsens beslut att inte ha några 

regionala mål. Det har inte gått att hitta en bred politisk enighet kring det i länet. Just det 

respondenten tar upp var också en aspekt som behandlades i den fördjupade utvärderingen från 

Miljömålsrådet (2008), att myndigheter och andra aktörer behöver samarbeta bättre och som grund 

till det komma överens om gemensamma mål, miljökvalitetsmålen. 

Det finns vissa aktörer som respondenterna skulle vilja ha med arbetet i större utsträckning. Som 

exempel tar Respondent 1 tar upp Regionförbundet som en aktör som skulle kunna stärka den 

politiska förankringen. Ett problem, menar respondenten, är att det aktuella Regionförbundet inte 

haft med miljöfrågor och miljömål i sitt uppdrag från politikerna men uttrycker en viss tro på att de 

kommer ta en större roll och ett större ansvar, åtminstone i klimat- och energifrågor. Båda 

respondenterna vid länsstyrelsen tycker att näringslivet inte finns med i arbetet i tillräckligt stor 

utsträckning och tar upp svårigheterna att nå ut till, och involvera dem. Respondent 2 beskriver 

problematiken: 

Naturvårds- och miljöorganisationer är ganska lätta att hitta, LRF företräder lantbrukarna, 

men om man vill nå näringslivet är det svårt. Vilka ska man nå då? Då har vi några stora 

företag som själva kan vara med men att hitta bra kanaler in… för man kan inte prata med 

alla företag. (Respondent 2) 

Ett problem för samordningen här verkar vara hur näringslivet är organiserat. Lantbrukarna företräds 

av en organisation (LRF) vilket gör att länsstyrelsen relativt lätt kan nå ut till alla medlemmar genom 

att samarbeta med en enda aktör, något som självklart underlättar arbetet. När sådana 

organisationer inte finns på plats blir det omöjligt rent praktiskt att nå ut till alla. Konsekvensen kan 

då bli, som respondenten beskriver, att samverkan endast sker med ett fåtal större företag. Hur man 

ska få med dessa aktörer i arbetet blir en viktig men svår fråga. Respondent 1vid länsstyrelsen svarar 

på om de på något sätt arbetar för att få med regionförbundet eller näringslivet:  

Nej, höll jag på och säga. Jo, kanske när det gäller klimat- och energifrågorna, där finns det 

liksom medel som man kan liksom locka med, man kan söka bidrag eller att man kan 

koppla det till innovationer och teknikutveckling och sådant där som är lite mer 

företagsinriktat kanske. Sen […] om man tittar på informations- och 

kommunikationsmaterial, så har vi ju tagit fram någon slags broschyr, och man kan ju 

anordna seminarier och så där men rent… att få till stånd avtal med näringslivet där de 

åtar sig att göra åtgärder, det har vi ju inte jobbat med så mycket hittills annat [än] inom 

klimat och energi där det kanske är på gång. (Respondent 1) 

Här pratar respondenten alltså om att det är väldigt svårt att få med näringslivet i miljömålsarbetet 

eftersom de inte riktigt har något att ”locka med” och på så sätt ge incitament för ett samarbete. 

Länsstyrelsen har alltså här svårt att öka viljan, enligt Vedungs (1998) begrepp, hos adressaterna. 

Villkoren för samverkan inom ramen för det andra uppdraget, klimat- och energistrategin, verkar till 

viss del vara liknande som de för miljömålssystemet. När det gäller vilka aktörer länsstyrelsen 

samarbetar med är svaret ungefär detsamma, nämligen framför allt kommunerna och 

regionförbundet men även en del organisationer som LRF och ibland Energikontoret samt en del 
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företag. Respondent 2 upplever att samordningen för mesta fungerar bra men tar även upp en del 

svårigheter, som att kommunerna har olika mycket resurser till arbetet med klimat och energi. 

Samarbetet fungerar jättebra, menar respondenten, med de kommuner där det finns en politisk vilja 

att satsa på arbetet och som därmed tillsätter personal men att det också finns kommuner där det 

inte finns någon som har tid att arbeta med detta, ofta de mindre kommunerna, vilket inte är så 

konstigt. En övergripande svårighet respondenten tar upp är att andra aktörer måste vilja samarbeta: 

Vi kan försöka få till det här samarbetet, samordningen av andra aktörer men sen hänger 

det ju också på att de måste vilja samarbeta med oss. Och det är ju väldigt svårt för 

länsstyrelsen att påverka, det måste finnas en vilja från andra hållet också. Det är en 

svårighet i genomförandet. (Respondent 2) 

Hur bra än länsstyrelsen arbetar med samordning och samverkan är det som respondenten antyder 

trots allt aktörernas vilja som styr om de vill vara med och om samarbetet ska bli lyckat. Ett problem 

som kan påverka viljan hos framför allt kommuner att samarbeta är deras syn på länsstyrelsens roll. 

Respondent 2 berättar att om kontakten sker med exempelvis en miljöstrateg förstår de 

länsstyrelsens roll i uppdraget väl men att andra delar av kommunen, även politikerna ibland, har 

svårt att skilja rollerna åt. Alltså, att det inte handlar om myndighetsutövning utan om samordning 

och ibland känns det som att de inte vill att staten ska komma in i arbetet utan man vill jobba mer 

självständigt, uttrycker respondenten. Ett hinder för implementeringen är här alltså felaktiga 

uppfattningar om länsstyrelsens roll, snarare än den faktiska rollen. Svårigheter i samarbetet med 

kommunerna påverkar även andra samarbeten: 

Ibland kan det vara ett problem och det påverkar […] vårt samarbete med regionförbundet 

för kommunerna ger ju uppdrag till regionförbundet och om kommunerna inte […] ser en 

funktion på det här området, så får inte heller regionförbundet några resurser och då blir 

det svårt för oss att samverka med dem på regional nivå. Att kommunerna ska vilja ha de 

här frågorna på regional nivå är ganska viktigt. (Respondent 2) 

Det verkar utifrån respondentens svar som att vissa kommuner värnar sitt självstyre så starkt att de 

är ovilliga att samverka med länsstyrelsen, vilket självklart ställer till problem för dem som har i 

uppdrag att samordna arbetet. Det framgår i en rapport från Energimyndigheten (2011) att 

samverkan är den största framgångsfaktorn för ett lyckat klimat- och energiarbete men att det 

samtidigt är ett av de största hindren. De slår fast att länsstyrelserna inte själva ska stå för 

energiomställningen, vilket är ett gemensamt regionalt arbete men det ingår i deras uppdrag att ”få 

det regionala samspelet att fungera” (Energimyndigheten, 2011). Det är alltså upp till länsstyrelserna 

att få samordningen att fungera men frågan är hur de ska lyckas med det om det saknas vilja hos 

aktörerna. 

Sammanfattningsvis tar respondenterna i det här avsnittet upp många av de faktorer Vedung (1998) 

beskriver gällande adressater. Kriteriet gällande vilja, i fallet med kommunerna politisk vilja, verkar 

inte vara uppfyllt hos alla adressater som rörs av länsstyrelsens samordning vilket försvårar 

densamma. Framför allt när det gäller miljömålsarbetet handlar det också om resurser i båda led. 

Respondenterna på länsstyrelsen upplevde att de inte har tillräckliga resurser att bedriva en fullgod 

samordning i länet samtidigt som inte alla adressater, kommuner, har tillräckliga resurser att lägga på 

detta arbete. Ett problem blir också, som ovan nämnt, att de organisationer med vilka samordning 

och samverkan sker, inte alltid genomsyras i hela verksamheten utan stannar kanske hos den direkta 
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kontaktpersonen. När det gäller klimat- och energistrategin har länsstyrelserna tillräckliga medel för 

samordningen men det finns inte alltid vilja hos adressaterna vilket försvårar implementeringen. 

  



32 
 

6 Sammanfattande diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer några viktiga poänger som framkommit under analysen att presenteras 

varefter avsnittet och uppsatsen avslutas med fem stycken slutsatser.  

Ett antal barriärer för implementeringen av de två uppdragen som undersöks i uppsatsen har 

identifierats. För både miljömålssystemet och klimat- och energistrategin har otydlighet i uppdragen 

varit en barriär men detta skulle kanske, även om det inte framkommer explicit i intervjuerna, ha 

kunnat avhjälpas med ett större deltagande i utformandet av uppdragen. Det finns dock också 

otydlighet av olika slag vilket kan belysas med exempel från båda uppdragen. Gällande klimat- och 

energistrategin fanns det otydligheter kring vad den strategiska rollen länsstyrelsen skulle inta 

innebar, en barriär i inledningen av implementeringen av uppdraget som dock också kunde lösas 

med dialog. Liknande problem återfanns i det nya miljömålssystemet där preciseringar upplevdes 

otydliga. Däremot upplevdes det också finnas ett problem i att själva utformningen av många delmål 

var komplexa och att det var svårt att veta huruvida de var uppnådda vilket snarare kan betraktas 

som ett bestående implementeringsproblem. 

De problem som nämndes ovan gällande deltagande i utformningen av uppdragen handlar i 

miljömålssystemets fall snarare om ett återkommande eller fortlöpande än ett inledande problem. 

Den regionala nivån har alltså implementerat systemet tidigare och kanske hittat ett bra sätt att 

arbeta men när nu systemet förändras uppkommer implementeringsproblemen igen.  

En barriär som visade sig tydligt i ett av uppdragen, miljökvalitetsmålen, men inte klimat- och 

energistrategin var resurser. Gällande det senare uppdraget upplevdes det finnas tillräckliga resurser 

men för miljömålsarbetet upplevdes resurserna har ”försvunnit i systemet” över tid men också att 

prioriteringarna förändras över tid, vilket påverkar de resurser som finns tillgängliga. Det är alltså ett 

implementeringsproblem som uppkommit över tid i organisationen och kanske finns det en risk att 

arbetet med klimat- och energistrategin så småningom kommer stöta på liknande problem. Det får 

dock framtiden utvisa.  

Miljömålssystemet är nästan tio år äldre än klimat- och energistrategierna vilket också märks i de 

implementeringsbarriärer som uppkommer. Poängen här är att implementering inte alltid är en 

engångsföreteelse utan ett fortlöpande arbete som kanske egentligen aldrig tar slut. 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur övergången fungerar när nationella uppdrag 

ska implementeras och utföras på regional nivå. Ett antal slutsatser har kunnat dras utifrån studien. 

 Brist på deltagande i utformandet av uppdragen som den implementerande myndigheten 

sedan skall arbeta med verkar utifrån respondenternas svar inte vara ett uppenbart hinder 

för implementeringen. Det är dock möjligt att ett ökat deltagande skulle kunna öka 

förståelsen för uppdragen och således underlätta implementeringen. Samverkansorgan så 

som RUS får en viktig roll i att företräda länsstyrelserna på nationell nivå. 

 Samma uppdrag kan upplevas på olika sätt. Det som en nationell aktör upplever som frihet 

och handlingsutrymme upplever en regional som otydliga instruktioner och bristande 

vägledning. När så är fallet innebär det en svårighet för den regionala implementeringen av 

nationella uppdrag. Ett sätt att hantera problem som uppstår med bristande tydlighet i 

uppdragen är dialog, gärna muntligt, med uppdragsutformaren. Det kan göra det lättare för 
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den implementerande myndigheten att förstå meningen bakom de skrivna orden i uppdraget 

och en chans för uppdragsutformaren att förtydliga sina intentioner. 

 Förändringen i miljömålssystemet i sig innebär problem i arbetet eftersom så mycket tid och 

kraft måste läggas på att tolka och förstå det nya systemet att det konkreta åtgärdsarbetet 

blir lidande. Det är också ett problem att beslut blivit försenade och att arbetet måste fortgå 

i avsaknad av dessa, vilket till exempel kan innebära bristande legitimitet i samordningen. 

Den implementerande myndigheten har således problem med två av tre av Vedungs (1998) 

faktorer som påverkar implementering, nämligen förståelse och förmåga, där den tidigare 

kan påverka den senare. 

 Resursbrist verkar vara en hindrande faktor i implementeringen av miljökvalitetsmålen men 

även att målen är ambitiösa innebär att de inte kan uppnås inom tidsramarna. När det 

istället gäller klimat- och energistrategin upplever respondenten vid länsstyrelsen att det 

finns tillräckliga resurser tillgängliga. Viktiga skillnader mellan uppdragen är att miljömålen 

konkurrerar med andra uppdrag om länsstyrelsens medel medan det tilldelas särskilda medel 

till uppdraget gällande klimat- och energistrategin samt att de är i olika faser. 

 Det krävs en (politisk) vilja hos kommuner och andra aktörer att samarbeta och att arbeta 

med miljöfrågor regionalt för att samordning och samverkan ska fungera. Bristen på vilja hos 

adressater är en hindrande faktor för implementeringen av båda uppdragen. I fallet med 

miljömålen är ett problem att de inte är länets mål utan främst länsstyrelsens vilket påverkar 

deras politiska tyngd men det handlar även om resurser i båda led, där varken länsstyrelsen 

eller alla adressater har tillräckliga sådana för att bedriva en fullgod samordning. När det 

gäller klimat- och energistrategin har länsstyrelserna tillräckliga medel för samordningen där 

det istället främst är adressaternas vilja att samarbeta som begränsar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide Respondent 1 vid länsstyrelsen 
1. Vad är din roll på Länsstyrelsen? Sedan när/hur länge? 

2. Du arbetar ju en hel del med det regionala miljömålsarbetet. Vad har varit huvudfokus för ert 

arbete? Exempelvis mål och inriktning. 

3. Hur upplever du att det har fungerat att regionalisera de nationella miljökvalitetsmålen?  

Vilka styrkor finns och vilka svagheter har uppstått? Eventuellt: vad upplever du är mest 

avgörande för att få till ett fungerande regionalt miljömålsarbete? 

4. Vilken är länsstyrelsens roll i miljömålsarbetet: både gentemot nationella nivån och 

gentemot exempelvis kommuner och andra aktörer? I vilken mån är det en 

myndighetsutövande och i vilken mån är det en mer strategisk/stöttande roll? 

5. Vilka andra aktörer i länet är inblandade i miljömålsarbetet? I vilken mån upplever du att 

miljömålsarbetet väl förankrat hos aktörerna i länet? 

6. Upplever du att några aktörer saknas i det regionala miljömålsarbetet? 

7. Vid slutbedömningen av miljömålsarbetet 2011 framkom att många mål, både regionala och 

nationella inte uppnåtts. Vilka anser du vara de viktigaste orsakerna till det? (Ambitiösa mål, 

resursbrist, rådighet osv.) 

- Hur ser du på problemet med rådighet? Många beslut fattas på högre nivåer såsom 

nationellt, EU och FN som direkt påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsmål. 

- Vad påverkar resurstilldelningen och prioriteringarna till miljömålsarbetet? Vem 

bestämmer detta? Exempelvis: har nationella nivån påverkan på prioriteringarna eller 

sker sådana beslut regionalt? Ev tillägg: upplever du att man tar itu med de mest 

angelägna miljöfrågorna i länet eller är det vissa miljöfrågor som man inte hanterar inom 

ramen för miljömålsarbetet? 

8. Miljömålssystemet håller på att uppdateras, vad innebär förändringarna för er på 

Länsstyrelsen och möjligheten att bedriva ett regionalt miljömålsarbete? 

- De nya riktlinjerna blev försenade och preciseringarna blev ganska vida. Hur har 

övergången till det nya systemet fungerat på Länsstyrelsen? Vad har svårigheterna varit? 

9. Vilken roll (om någon) har Länsstyrelsen haft i utformandet av den nya 

miljömålsbedömningen? Upplever du att Länsstyrelsens åsikter (remissvar) tagits i 

beaktande?  

- Om ingen eller liten roll: har det varit ett problem i implementeringen av direktivet? 

- Om stor delaktighet: har det underlättat implementeringen av direktivet? 

10. En intention med förändringen av bedömningsgrunden för miljökvalitetsmålen har varit att 

målen ska vara fortsatt ambitiösa men mer möjliga att nå, bl.a. genom att ta hänsyn till 
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naturens återhämtningstid. Om förutsättningarna att nå målet finns på plats inom en 

generation ska bedömning bli positiv. Upplever du att den intentionen uppnåtts med den nya 

bedömningsgrunden? På vilket sätt/varför inte? 

11. Finns det något annat du vill ta upp som vi inte pratat om? 

Bilaga 2 Intervjuguide Respondent 2 vid länsstyrelsen 
1. Vad är din roll på Länsstyrelsen? Sedan när/hur länge? 

2. Hur skulle du kort beskriva klimat- och energistrategin? Vad handlar den om? 

3. Vilken är länsstyrelsens roll i arbetet: både gentemot nationella nivån och gentemot ex 

kommuner och andra aktörer? I vilken mån är det en myndighetsutövande och i vilken mån 

är det en mer strategisk/stöttande roll? 

4. Klimat- och energistrategin är ett nationellt direktiv, känner du att Länsstyrelsen har 

tillräckliga möjligheter att genomföra det som efterfrågas från nationell nivå?  

- Om ja: vad möjliggör detta idag?  

- Om nej: vad begränsar arbetet idag? (ambitiösa mål, resursbrist, rådighet)  

5. Upplever du att direktivet gällande klimat- och energistrategin är tydligt eller otydligt? Är det 

tydligt vad som efterfrågas av Länsstyrelsen?  

- På vilket sätt är det tydligt/otydligt? (otydliga formuleringar, oklara prioriteringar) 

- Om tydligt: har det underlättat implementeringen av direktivet? På vilket sätt? 

- Om otydligt: har det försvårat implementeringen av direktivet? På vilket sätt? 

6. Vilken roll (om någon) har Länsstyrelsen haft i utformandet av det nationella direktivet som 

gäller klimat- och energistrategi? Upplever du att Länsstyrelsens åsikter (remissvar) tagits i 

beaktande? 

- Om ingen eller liten roll: har det varit ett problem i implementeringen av direktivet? 

- Om stor delaktighet: har det underlättat implementeringen av direktivet? 

7. Länsstyrelsens förmåga till egna åtgärder är ju begränsad så i arbetet med klimat- och 

energistrategin blir det nödvändigt att ”gå utanför” den regionala nivån för att uppnå målen 

och visionen i strategin. Vilka är det huvudsakligen ni samverkar med? 

8. Hur fungerar samordning och samverkan med andra regionala och lokala aktörer? 

- Vilka möjligheter och problem/svårigheter uppstår vid samverkan med externa aktörer?  

- I vilken mån påverkar dessa faktorer den regionala nivåns möjlighet att jobba med 

direktivet? 
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9. Sammantaget, vilka möjligheter upplever du finns att uppnå målet med strategin/direktivet? 

Vad krävs för att ni ska nå dit? Vilka är de största hindren/begränsningarna och 

möjligheterna? 

10. Du arbetar ju också en del med det regionala miljömålsarbetet. Vad har varit huvudfokus för 

ert arbete? Exempelvis mål och inriktning. 

11. Hur upplever du att det har fungerat att regionalisera de nationella miljökvalitetsmålen?  

Vilka styrkor finns och vilka svagheter har uppstått? Eventuellt: vad upplever du är mest 

avgörande för att få till ett fungerande regionalt miljömålsarbete? 

12. Vilken är länsstyrelsens roll i miljömålsarbetet: både gentemot nationella nivån och 

gentemot exempelvis kommuner och andra aktörer? I vilken mån är det en 

myndighetsutövande och i vilken mån är det en mer strategisk/stöttande roll? 

13. Vilka andra aktörer i länet är inblandade i miljömålsarbetet? I vilken mån upplever du att 

miljömålsarbetet väl förankrat hos aktörerna i länet? 

14. Upplever du att några aktörer saknas i det regionala miljömålsarbetet? 

15. Vid slutbedömningen av miljömålsarbetet 2011 framkom att många mål, både regionala och 

nationella inte uppnåtts. Vilka anser du vara de viktigaste orsakerna till det? (Ambitiösa mål, 

resursbrist, rådighet osv.) 

- Hur ser du på problemet med rådighet? Många beslut fattas på högre nivåer såsom 

nationellt, EU och FN som direkt påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsmål. 

- Vad påverkar resurstilldelningen och prioriteringarna till miljömålsarbetet? Vem 

bestämmer detta? Exempelvis: har nationella nivån påverkan på prioriteringarna eller 

sker sådana beslut regionalt? Ev tillägg: upplever du att man tar itu med de mest 

angelägna miljöfrågorna i länet eller är det vissa miljöfrågor som man inte hanterar inom 

ramen för miljömålsarbetet? 

16. Miljömålssystemet håller på att uppdateras, vad innebär förändringarna för er på 

Länsstyrelsen och möjligheten att bedriva ett regionalt miljömålsarbete? 

- De nya riktlinjerna blev försenade och preciseringarna blev ganska vida. Hur har 

övergången till det nya systemet fungerat på Länsstyrelsen? Vad har svårigheterna varit? 

(tydliga eller otydliga direktiv) 

17. Vilken roll (om någon) har Länsstyrelsen haft i utformandet av den nya 

miljömålsbedömningen? Upplever du att Länsstyrelsens åsikter (remissvar) tagits i 

beaktande?  

- Om ingen eller liten roll: har det varit ett problem i implementeringen av direktivet? 

- Om stor delaktighet: har det underlättat implementeringen av direktivet? 

18. En intention med förändringen av bedömningsgrunden för miljökvalitetsmålen har varit att 
målen ska vara fortsatt ambitiösa men mer möjliga att nå, bl.a. genom att ta hänsyn till 
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naturens återhämtningstid. Om förutsättningarna att nå målet finns på plats inom en 
generation ska bedömning bli positiv. Upplever du att den intentionen uppnåtts med den nya 
bedömningsgrunden? På vilket sätt/varför inte? 

19. Finns det något annat du vill ta upp som vi inte pratat om? 

 

Bilaga 3 Intervjuguide Respondent 3 vid Energimyndigheten 
1. Vad är din roll på Energimyndigheten? Sedan när/hur länge? 

2. Hur skulle du kort beskriva klimat- och energistrategin? Vad handlar den om? 

3. Vilken roll har Energimyndigheten haft i utformandet av det nationella uppdraget som gäller 

klimat- och energistrategin? 

- Vilka andra aktörer har varit med i processen?  

- Hur har rollfördelningen mellan aktörerna sett ut? 

4. Hur har det fungerat att jobba utifrån uppdraget om klimat- och energistrategin? 

- Vilka svårigheter har uppkommit? 

5. Vilka är de största möjligheterna med strategiarbetet? 

6. Vilka är de största utmaningarna? 

- Hur kan dessa utmaningar överkommas? 

- Vilken roll har olika aktörer på olika nivåer (t.ex. från fråga 3) i arbetet med att 

överkomma utmaningarna? 

7. Vad ska arbetet leda till? 

8. Upplever du att uppdraget gällande klimat- och energistrategin är tydligt eller otydligt?  

- På vilket sätt är det tydligt/otydligt? (otydliga formuleringar, oklara prioriteringar) 

9. Vilken är länsstyrelsernas roll i arbetet med klimat- och energistrategin? 

10. Vilka förväntningar har ni på Länsstyrelserna från nationell nivå när det gäller strategin? 

11. Ni har ju i uppdrag att stödja länsstyrelserna, har ni fått in mycket frågor från länsstyrelserna 

om strategin? Vad har de handlat om? 

12. Vilken roll har Länsstyrelsen (t.ex. genom länsrådsgrupper) haft i utformandet av det 

nationella uppdraget som gäller klimat- och energistrategi?  

- Hur tas åsikterna som kommer in om hand? Hur stor roll spelar den feedback som 

kommer in? 

13. Slutligen, finns det något annat du vill ta upp som inte berörts i guiden? 
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Bilaga 4 Intervjuguide Respondent 4 vid Naturvårdsverket 
1. Vad är din roll på Naturvårdsverket? Sedan hur länge? 

2. Hur skulle du kort sammanfatta Naturvårdsverkets roll i miljömålsarbetet? 

3. Vilka andra aktörer samverkar ni med i miljömålsarbetet? Hur ser den samverkan ut? 

4. Vilken är Länsstyrelsens roll i miljömålsarbetet anser ni?  

- Vilka förväntningar har ni på Länsstyrelserna från nationell nivå? 

5. Vilka anser du vara de största vinsterna med miljömålsarbetet idag? 

6. Vilka är de största utmaningarna? 

- Hur har utmaningarna förändrats sedan starten? 

- Hur kan dessa utmaningar överkommas? 

- Vilken roll har olika aktörer på olika nivåer (t.ex. från fråga 3) i arbetet med att 

överkomma dem? 

7. Miljömålssystemet håller på att uppdateras, vad innebär förändringarna för er på 

Naturvårdsverket och möjligheten att bedriva ett nationellt miljömålsarbete? 

- Hur har övergången till det nya miljömålssystemet fungerat på Naturvårdsverket? Vad 

har svårigheterna varit? 

- Hur har Länsstyrelserna hanterat övergången enligt din/er bedömning? Har ni 

exempelvis fått mycket frågor om det nya systemet eller bristfälliga uppföljningar från 

dem?  

8. Vid slutbedömningen av miljömålsarbetet 2011 framkom att många mål, både regionala och 

nationella inte uppnåtts. Vilka anser du vara de viktigaste orsakerna till det? (Ambitiösa mål, 

resursbrist, rådighet osv.) 

- Vad påverkar resurstilldelningen och prioriteringarna till miljömålsarbetet? Vem 

bestämmer detta? Upplever ni som nationella samordnare att länen tar itu med de mest 

angelägna miljöfrågorna eller är det vissa miljöfrågor som man inte hanterar inom ramen 

för miljömålsarbetet? 

9. En intention med förändringen av bedömningsgrunden för miljökvalitetsmålen har varit att 

målen ska vara fortsatt ambitiösa men mer möjliga att nå, bl.a. genom att ta hänsyn till 

naturens återhämtningstid. Om förutsättningarna att nå målet finns på plats inom en 

generation ska bedömningen bli positiv. Upplever du att den intentionen uppnåtts med den 

nya bedömningsgrunden?  

- På vilket sätt/varför inte? 

10. Vilken roll har Länsstyrelserna (eller RUS) haft i utformandet av det nya miljömålssystemet i 

stort men även den nya miljömålsbedömningen?  
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- Hur tas åsikterna som kommer in om hand? Hur stor roll spelar den feedback som 

kommer in? 

11. När de så kallade ”smiley-figurerna” togs bort från uppföljningen gav det upphov till en del 

reaktioner från länsstyrelserna. Till slut fick de ändå användas i uppföljningen av de regionala 

målen.  

- Vad var tanken med att ta bort dem? 

- Varför valde ni att återinföra dem? 

12. Finns det något annat du vill ta upp som inte behandlats i guiden? 

 


