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                                              Abstract 

 

Purpose: The purpose is to examine more closely why the achievement of the environmental 

goals is so low. To within the thesis work to make this as interesting and with as good quality 

as possible, especially the environmental quality goal Reduced climate impact, but also 

Natural acidification and Protective ozone layer, has been chosen to be studied further. 

 

Method: A qualitative method and text analysis has been applied. Intervention theory, as 

Vedung 2009 describes, is used as an intellectual backbone and as a help to structure the 

essay. The three environmental quality goals correspond cases, or units of analysis. 

 

Analysis: The fulfillment of the respective environmental quality goals is analyzed according 

to its goal, policy instruments, implementation and its effects. To this some of the problems 

are analyzed that exist on the path to achieve the goals. This is done by using the theory of 

policy instruments, goals, ethics and Rothstein's theory of policy formulation and execution of 

public policy. 

 

Conclusions: Compliance with environmental quality objectives is dependent on international 

regulations and agreements that are currently not available. Therefore it is important to push 

for stronger international cooperation so that new agreements are realized. However, it is 

possible to influence the goals like Natural acidification nationally through stronger 

incentives. One problem is the goal conflicts that occur. Many difficult ethical choices and 

considerations are needed. Intervention theory which is the result of the work of this paper 

can hopefully be used, as Vedung describes, to be studied and discussed in order to improve 

clarity of interested.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel motiveras först frågan som kommer att undersökas och den ges en bakgrund i 

samhället, följt av uppsatsens syfte och frågeställning. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

disposition. 

1.1 Bakgrund och problembild 

Runtom i landet arbetas det febrilt på olika sätt för att nå de miljömål som satts upp i 

kommunerna. Att handla närproducerad mat, att källsortera, återvinna och använda biobränsle 

samt utveckla miljövänligare alternativ till transporter, har hört till vardagsdiskussionen ett 

tag. Av Naturvårdsverkets hemsida framgår till trots att ”14 av 16 miljökvalitetsmål kommer 

inte att nås till år 2020. För att nå målen krävs större miljöhänsyn i hela kedjan av produktion 

och konsumtion – från råvara till avfall” (http://www.miljömål.se 2014). I dagarna stundar val 

till Europaparlamentet och inför detta är klimatfrågan en av de frågor som tagits upp till 

debatt. Precis faktumet att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte uppfylls togs också upp av 

Miljöpartiets representant, Gustav Fridolin, i partiledardebatten i Svt2 i Agenda 2014-05-04, 

då klimatfrågan skulle debatteras. Alliansen svarade främst med att beskriva de framsteg som 

åstadkommits i svensk miljöpolitik, som sänkta utsläpp. Diskussionen handlade även om 

Sveriges betydelse i miljöarbetet i EU och gentemot övriga länder. 

 

Den pågående klimatförändringen märks genom observationer av att de flesta av jordens 

glaciärer drar sig tillbaka, havsnivåer stiger, nederbördsmönster har förändrats, i Nordeuropa 

speciellt genom en ökande nederbörd, och istäcket i Arktis som minskar. 

Klimatförändringarna bedöms bli större vid de nordliga breddgraderna än i världen i 

genomsnitt (Naturvårdsverket ”Miljömålen” s. 29-30 2014).  Klimatförändringar orsakas av 

att koncentrationen av växthusgaser blir för hög i atmosfären och då dessa beror på mänsklig 

påverkan brukar klimatförändringarna, enligt Naturvårdsverket, räknas som historiens största 

och mest omfattande marknadsmisslyckande. För att korrigera för detta och att atmosfären är 

en kollektiv vara behövs internationella styrmedel. Det krävs, för att klimatpolitiken ska vara 

effektiv, styrmedel som direkt ger incitament att minska utsläppen så att efterfrågan ökar på 

åtgärder som minskar växthusgasutsläppen (Naturvårdsverket ”Styrmedel för att nå 

miljökvalitetsmålen” s. 16 2012). Ett marknadsmisslyckande, ett begrepp som används inom 

nationalekonomin, är en situation där exempelvis utsläpp av växthusgaser sker i större mängd 

än vad som är nyttigt för samhället och där den fria marknaden inte leder till en optimal 

resursanvändning i samhället. De aktörer som släpper ut växthusgaser kommer att släppa ut 

http://www.miljömål.se/
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mer än vad som är optimalt ur samhällets synvinkel så länge de inte har någon direkt kostnad 

för dessa. Ett sätt för staten att få aktörerna att ändra sitt beteende mot mindre utsläpp, är att 

införa styrmedel, som en reglering eller en skatt. Miljökvalitetsmålen påverkas av olika typer 

av marknadsmisslyckanden (Naturvårdsverket ”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 

10 2012). 

 

Miljöarbetet i Sverige utgår idag från miljömålssystemet som är en central gemensam 

plattform för aktörer i det svenska miljöarbetet. Riksdagen fattade för drygt tio år sedan, i 

bred majoritet, beslut om ett begränsat antal miljökvalitetsmål. Detta var för att ge en tydlig 

struktur till miljöarbetet, och har sedan utvecklats till vad vi idag kallar miljömålssystemet 

som består av generationsmålet, de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen. Till nästa 

generation ska vi, enligt regeringen, kunna lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta och det är det övergripande målet för miljöpolitiken. Detta ska inte 

orsaka ökade miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (www.regeringen.se 2014). 

 

Till miljökvalitetsmålen som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 

leda till finns tydligare definitioner om vilket miljötillstånd som ska uppnås. För att vi ska nå 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet är det nödvändigt med samhällsförändringar som 

etappmålen ska tydliggöra. De 16 miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk 

luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen 

övergödning, levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt 

levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 

Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv (www.regeringen.se 

2014). 

 

Vart fjärde år genomför Naturvårdsverket fördjupade utvärderingar av miljömålssystemet. 

Bedömningsgrunderna för måluppfyllelse har ändrats inför utvärderingen 2012. Dessa tar nu 

fasta på förutsättningarna som bestämts och som finns i form av styrmedel och åtgärder för att 

nå målen. En bedömning görs om dagens styrmedel och de åtgärder som räknas göras före 

2020 är nog för att nå målen (Naturvårdsverket ”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 8 

2012).  

 

 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
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Kartläggningen visar att befintliga och planerade styrmedel bedöms tillräckliga endast för två 

miljökvalitetsmål, Skyddande Ozonskikt och Säker strålmiljö. Styrmedlens effekter är 

svårbedömda och är en av orsakerna till att det för flertalet miljökvalitetsmål är svårt att 

bedöma om förutsättningarna för att nå målen kommer att uppnås till 2020. De flesta av 

miljökvalitetsmålen påverkas av förändringar som sker inom andra samhällsområden och 

näringar. Att Sverige inte kan bestämma själv utgör svårigheten för en tredjedel av målen. För 

mer än hälften av miljökvalitetsmålen är bristande tillämpning av styrmedlen ett problem. 

Däremot saknar flera av de övriga miljökvalitetsmålen tillräckliga styrmedel. I rapporten 

påpekas att det för många styrmedel inte finns utvärderingar, och att det därför är viktigt att 

fortlöpande arbeta med analyser och utvärderingar för att avgöra vilka styrmedel som behöver 

utvecklas, kompletteras eller ersättas (Naturvårdsverket ”Styrmedel för att nå 

miljökvalitetsmålen” s. 6 2012).  

 

Det finns många synergier och konflikter mellan olika mål, både inom miljöpolitikområdet 

och mellan olika andra samhälliga mål. Hur det verkliga samspelet mellan miljömål och andra 

välfärdsmål bör se ut är en politisk fråga. Exempelvis så har miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan kopplingar till andra miljökvalitetsmål som Frisk luft, God bebyggd miljö och 

Ett rikt växt- och djurliv. Hänsyn behöver tas så att den biologiska mångfalden bevaras och att 

livsmedelsproduktionen säkerställs (”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 19 2012). 

Ofta innebär målkonflikter etiska problem. Etiken får liv och mening då olika, var för sig 

moraliskt berättigade krav, är oförenliga. Det är viktigt att skydda naturen och människor bör 

erbjudas meningsfulla arbeten och en god materiell välfärd. När detta inte går att förena 

uppstår de etiska problemen (Rapport från Naturvårdsverket ”Miljömål och andra önskemål” 

s. 42 2007). Uppenbarligen kan miljöpolitik vara svårt, både då det gäller att fatta beslut om 

innehållet, vilket ofta är en etisk fråga, och att genomföra den som är en strategisk fråga. 

Etiken kan vara lösningen för sådana problem genom regler för vad som är gott och ont, och 

det rätta. (”Miljömål och andra önskemål” s. 41-42 2007). I uppsatsen avses dock inte att ta 

ställning till dessa problem utan synen är, likt i den rapport som utgör källa till denna text, att 

etik ses som en aktivitet, och inte regler för handling. Det blir en metod att vara medveten om 

vilka alternativ som finns och hela tiden vara beredd att diskutera och pröva sitt moraliska 

agerande (Naturvårdsverket ”Miljömål och andra önskemål” s. 43-45 2007). 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka varför uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen är 

så låg. För att inom ramen för uppsatsarbetet kunna göra detta så intressant och med så god 

kvalitet som möjligt har speciellt miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, men också 

Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, valts ut att studeras närmare. 

 

1.3 Frågeställning 

För att besvara syftet används följande frågeställningar:  

 Hur används styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen? 

 Hur ser hindren ut för att nå miljökvalitetsmålen? 

 Varför uppnås inte miljökvalitetsmålen? 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1: Uppsatsen och det första kapitlet inleds med att beskriva problembild och 

bakgrund. Därefter presenteras uppsatsens syfte och frågeställning.  

Kapitel 2: Nästa kapitel är ett Metodkapitel och inleds med att redogöra för den 

forskningsstrategi och design, med kvalitativ metod, som använts i studien, varför den valts, 

samt hur interventionsteori tillämpas i uppsatsen. Det praktiska tillvägagångssättet i arbetet 

med uppsatsen presenteras genom att beskriva den valda referensramen, uppsatsens 

disposition och slutligen den analysmodell som används.  

Kapitel 3: I det tredje kapitlet presenteras teori som är aktuell för uppsatsen om mål, 

miljökvalitetsmål, målkonflikter och styrmedel. Sist beskrivs Rothsteins teori om 

policyutformningen och genomförandet av offentlig politik.  

Kapitel 4: I uppsatsens fjärde kapitel beskrivs etik och miljöetik. 

Kapitel 5: De tre miljökvalitetsmålen beskrivs samt hur dessa uppfylls. 

Kapitel 6: I det sjätte kapitlet analyseras och beskrivs uppsatsens ordnade och förädlade 

interventionsteori.  

Kapitel 7: Slutsatser formuleras som ett resultat av analysen i kapitel sex 

Kapitel 8: Källförteckning 
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2 METOD 

Metodkapitlet inleds med att redogöra för den kvalitativa metod och design som används i 

studien och varför dessa valts. Därefter beskrivs interventionsteori och hur den tillämpas i 

arbetet med uppsatsen. Det praktiska tillvägagångssättet i arbetet med uppsatsen presenteras 

genom att beskriva den valda referensramen och den analysmodell som används. Som en 

avslutning på kapitlet granskas uppsatsens kvalitet.  

2.1 Forskningsstrategi, design och urval 

Kvalitativ textanalys innebär att för att forskaren ska nå förståelse måste texten läsas flera 

gånger, såväl snabbt och översiktligt som långsamt och fundersamt. Ett viktigt skäl för att 

använda denna metod istället för den kvantitativa innehållsanalysen är att helheten i texten, 

antas vara något annat än summan av delarna. Ett liknande skäl är att det eftersökta innehållet 

i texten ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom intensiv läsning av texten 

(Esaiasson, s.210 2012). I denna uppsats används kvalitativ metod. Speciellt har den använts 

då texten om interventionsteori av Vedung och rapporterna från Naturvårdverket lästes, samt 

övriga böcker och artiklar som ingår i studien.  

 

Att välja en forskningsdesign handlar mycket om att välja analysenheter eller fall (Esaiasson, 

s. 88 2012). Förklarande studier söker svar på olika varför - frågor (Esaiasson, s. 36 2012). En 

förklaring förutsätter vidare att det som ska förklaras först har beskrivits (Esaiasson, s. 26 

2012).  I teorikonsumerande studier står ett enskilt fall i centrum och då är uppgiften att ta 

hjälp av befintliga teorier och förklaringsfaktorer på ett område för att förklara detta fall 

(Esaiasson, s. 41 2012). I denna uppsats är avsikten att ange en förklaring på en fråga och 

svara på varför måluppfyllelsen av Sveriges miljökvalitetsmål är så låg. Därmed är det en 

förklarande studie. Dessutom används en teorikonsumerande design, där miljökvalitetsmålen 

motsvarar fall, eller analysenheter, och där frågan styr insamlingen av empiriskt material och 

teori. Som analysenheter har de tre miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Bara 

naturlig försurning och Skyddande ozonskikt valts ut att studeras närmare. Begränsad 

klimatpåverkan valdes ut för att klimatförändringarna är den fråga som uppfattas vara störst 

och mest central i debatten idag och därför är speciellt intressant. Vid ett första översiktligt 

studium av miljökvalitetsmålen och framkom att det största problemet med att uppnå 

Begränsad klimatpåverkan är beroendet av nya avtal och samarbete på internationell nivå. För 

att också kunna ge en bild av att och hur ett miljökvalitetsmål kan uppnås valdes Skyddande 
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ozonskikt ut, eftersom det anses uppfyllt. Även detta mål är beroende av internationellt 

samarbete för att kunna uppfyllas och därför valdes ett tredje mål, Bara naturlig försurning 

ut, för att också kunna erbjuda en bild av möjligheten att mer direkt inom landet kunna 

påverka att miljökvalitetsmålet uppnås. Däremot kan också Bara naturlig försurning i stor 

utsträckning påverkas av internationellt samarbete, vilket förenar de tre målen. 

2.2 Interventionsteori 

Interventionsteorimetoden framställs av Erik Vedung, i ”Utvärdering i politik och 

förvaltning” och är ett värdefullt redskap för utvärdering. Han beskriver att tänkandet i 

interventionsteorier har utvecklats inom utvärderingsskrået. 

2.2.1 Interventionsteorier 

Vedung, 2009, beskriver att interventionsteorimetoden är utvärderingsforskningens främsta 

bidrag till samhällsläran, men att metoden inte nått fast mark inom statsvetenskapen. Vedung 

anser däremot att statsvetare, likväl som företagsekonomer, psykologer, kulturgeografer och 

samhällsplanerare i detta avseende kunde lära sig mycket av utvärdering (Vedung s. 45 2009). 

Oftast syftar en interventionsteori på uppfattningar om hur intervenerandet är tänkt att 

fungera, och inte hur det har förverkligats. Utgångspunkten i Vedungs beskrivning är att 

interventionsteorin är de övertygelser som innefattas i det offentliga ingripandet i sig. Vedung 

beskriver interventionsteorin som ingripandets egen tankemässiga ryggrad och är i denna 

variant en teori om hur genomförandeförlopp avses och tänks fungera och ge impulser till 

resultat, och inte i första hand en teori om verkliga genomförandeförlopp och utfall. Det är en 

utvärderares uppgift att tolka och ordna en interventionsteori som är rå och oförädlad. Det 

ingår också att använda rekonstruktionen som ett hjälpmedel i utvärderingen (Vedung s. 46 

2009). Det finns flera beteckningar för denna teori, men Vedung beskriver att termen 

”interventionsteori” är den som föredras då den innefattar såväl enskilda socialarbetares 

åtgärder som breda reformer i hela sektorer. Han menar att interventionsteorier också 

innehåller värderande moment och inte bara kausala påståenden. Interventionsteorin anger 

vägar att nå något som är målsatt. Beskrivningar av problemets karaktär, storlek, samt 

konsekvenser om ingenting görs, kan också innefattas (Vedung s. 47 2009). Det snare ingår i 

uppsatsens interventionsteorier. 

2.2.2 Systemmodellen, rationalitetsprincipen och nätverkteori som hjälpmedel 

En utvärderare tolkar och beskriver den råa interventionsteorin och tillför då en förståelseram, 

ett schema. Därmed får utvärderarens tolkning inslag av egen konstruktion. Genom att 
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använda systemmodellen som hjälpmedel att tolka och strukturera den obearbetade 

interventionsteorin skapas den förädlade formen. Anledningen till att utvärderaren ska 

tillämpa systemmodellen för att få fram en ordnad interventionsteori av den oordnade är att få 

en logik och struktur som visar interventionens inneboende syn på aktörer och agerande. 

Orsaker och effekter av offentliga åtgärder är centralt för utvärderingen. Vedung beskriver att 

offentliga interventioner ska producera effekter (Vedung s. 53 2009). Vid tolkandet av 

Naturvårdsverkets rapporter och utvärderingar om speciellt styrmedel och 

miljökvalitetsmålen, genom sammanställningen av resultatet i substanskapitlen och slutligen i 

analyskapitlet, tillförs uppsatsförfattarens förståelseram och schema. Genom att också 

använda systemmodellen genom den interventionskedja som beskrivs i form av mål, 

styrmedel, åtgärder och effekt, fås en egen konstruktion där problemen som omsluter 

interventionskedjan knyts ihop med denna till en förädlad interventionsteori. 

Genom att också införa rationalitetsprincipen är meningen att underlätta att få fram de 

mekanismer, premisser, eller led i resonemang som inte uttalats men rimligen funnits där. Den 

innebär att inblandade agenter, i enlighet med den situation de befinner sig, förutsätts handla 

på ett riktigt och lämpligt sätt. Vitsen är att använda principen som ett redskap eller verktyg 

för att tolka underförstådda eller vaga inslag i den råa interventionsteorin (Vedung s. 53 

2009). I metoden ingår även att tillämpa nätverksteori där exempelvis enskilda tänks komma i 

kontakt med information genom ett nätverk av aktuella mellanhänder som utför statliga 

uppgifter. Det är en växande trend i dagens statsförvaltning att använda enskilda som utförare 

av offentlig politik (Vedung s. 57 2009). I uppsatsen kan miljömålen avses aktivera stora 

nätverk av organisationer som i uppsatsens interventionsteori exempelvis illustreras av 

företag, som mellanhänder mellan den nationella myndigheten som Länsstyrelser och 

kommuner och de egentliga slutmottagarna, konsumenterna. 

2.2.3 Interventionsteorins tillämpningsområden 

Den färdiga interventionsteorin kan användas av utvärderaren för att ”bredda och fördjupa 

berörda aktörers insikter i den specifika styrningen” utvecklar Vedung. I detta första skede, är 

det nog att utvärderaren kommunicerar rekonstruktionen, så den kan studeras och diskuteras 

för att skapa ökad klarhet hos berörda. På detta sätt har interventionsteorin ett upplysande och 

konceptuellt syfte. Den beskrivs kunna bidra till ökad klarhet om svårigheter i 

implementeringen och dessutom om orsakssamband vid utfallet (Vedung s. 57 2009). 

Dessutom kan kommunicerandet av interventionsteorin till intressenter leda till diskussioner, 

debatt och motsättningar. I förlängningen kan det medföra konkreta insatser av de berörda, 
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som att stärka styrningen (Vedung s. 58-59 2009).   Det gäller i detta fall miljökvalitetsmålen, 

likväl som uppfyllandet av dem, samt den interventionsteori som är resultatet här som är 

denna uppsats och den krets som berörs av den.  

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.3.1 Val av referensram 

För att kunna beskriva de interventionsteorier som är aktuella i uppsatsen, söka den 

information som behövs och hitta argumenten som kan bidra till att förklara forskningsfrågan, 

används i denna studie utvärderingar och rapporter utförda av främst Naturvårdsverket, 

kurslitteratur om metod och utvärdering, material från nyhetssändningar i radio och tv, samt 

offentliga dokument i form av lagtexter och dokument hämtade från regeringens och 

riksdagens hemsidor, samt böcker om miljöetik och geografi. Speciellt är rapporterna 

”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen”, ”Miljömål och andra önskemål” samt den senaste 

utvärderingen från 2014 ”Miljömålen” som är utförda av Naturvårdsverket, viktiga källor.  

Dessutom används annan relevant forskning och litteratur som rapporten ”Målkonflikter och 

styrmedel” som är ett uppdrag från Naturvårdsverkets framtidsstudie ” Sverige år 2021”, och 

kompletterar verkets pågående arbete med miljömål. Även rapporten ”Synergimöjligheter, 

målkonflikter och problem i miljömålsarbetet” som är en utvärdering av Naturvårdsverket 

från 2011, används. Mikael Stenmarks bok ”Miljöetik och miljövård” tillför 

etikbeskrivningen mera djup, liksom Bo Rothsteins ”Vad bör staten göra” som utgör 

kurslitteratur i Statvetenskap på fördjupningsnivå, bidrar till kapitel tre med en 

kompletterande syn på policyutformningen och genomförande av offentlig politik. 

 

Naturvårdsverkets rapporter bildar en grund för uppsatsen och det innebär att 

Naturvårdsverket som källa får stor påverkan på resultatet av uppsatsen. Naturvårdsverket är 

en statlig myndighet och arbetar på uppdrag av regeringen. Myndigheten har överblick av hur 

miljön mår och hur miljöarbetet går. Den samordnar uppföljningen av arbetet mot miljömålen 

som varje ansvarig myndighet gör varje år, nationellt som regionalt (www.naturvardsverket.se 

2014). Myndigheten kan anses ha intresse av att arbeta mot målen och att information och 

fakta i rapporterna är tillförlitlig, trovärdig och oberoende. Däremot skulle myndigheten 

kunna ha ett egenintresse av att uppmärksamma miljöproblem och få mer resurser till 

miljövård. Detsamma gäller i så fall också samtliga myndigheter, liksom faktumet att 

materialet också skulle kunna vara vinklat till regeringens fördel eftersom regeringen är 

http://www.naturvardsverket.se/
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uppdragsgivare. Samtidigt är dokumenten offentliga och myndigheten ska arbeta för landets 

medborgare.  

2.3.2 Analysmetod 

Analysen, i kapitel sex, delas in efter miljökvalitetsmål och för varje mål analyseras 

interventionskedjan som består av mål, styrmedel, åtgärder och effekt. Till denna tillförs även 

en problemanalys och bildar på så sätt en förädlad interventionsteori. Denna får precis som 

Vedung beskriver ett upplysande och konceptuellt syfte, och kan dessutom bidra till ökad 

klarhet om svårigheter i implementeringen och om orsakssamband vid utfallet. 

 

Den analysmetod som har valts är inspirerad av Vedungs beskrivning av interventionsteorier, 

samt kapitlet Argumentationsanalys som beskrivs av författarna Boreus & Bergström (2012) i 

boken ”Textens mening och makt”. Retorik är läran om vältalighet och den ger en helhetssyn 

på försök att övertyga. Boreus & Bergström (2012) förklarar att Logos, ethos och pathos är tre 

av dess grundbegrepp. Logos riktar sig till mottagarens intellekt och rationella förmåga att dra 

slutsatser. Texter som är argumenterande, med ett dominerande inslag av logos, gör ett sakligt 

intryck och innehåller få värdeladdade ord och uttryck. Boreus & Bergström beskriver att det 

som idag kallas argumentationsanalys främst rör logos (Boreus & Bergström). s. 91-93. 

2012).  

 

För att värdera en argumentations beviskraft och avgöra om beviskraften i argumentationen är 

intellektuellt övertygande ägnar man sig åt logos. I värderingen ingår tre moment. Först 

värderar man argumentens hållbarhet och relevans. Om ett argument är hållbart hör ihop med 

om det är trovärdigt. Precis som man ifrågasätter vilken uppgift som helst söker man vid 

faktuella påståenden efter belägg. De normativa argumenten bedöms på andra sätt om de är 

rimliga. Ett exempel är att kontrollera om argumenten stämmer överens med egna och andras 

moraliska intuitioner. Slutligen görs en sammanvägning av beviskraften hos varje argument 

för sig och av alla argument tillsammans (Boreus & Bergström s. 126-127. 2012). En 

hållbarhets och relevansbedömning görs i analysdelen genom att verklighetsbeskrivningen av 

uppfyllandet av miljökvalitetsmålen och de relaterade fallen kopplas till beskriven teori och 

därefter sammanvägs beviskraften av argumenten för att leda fram till en slutsats.  
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2.4 Studiens kvalitet 

2.4.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet avses graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten och innebär i vilken 

utsträckning samma värde fås om studien upprepas. Detta är ett mått som inte är helt relevant 

för kvalitativa metoder (Gustavsson, 2007). Det går däremot att diskutera begreppet. Förutsatt 

att samma material och källor används i en upprepad studie är det troligt att resultatet skulle 

bli detsamma som i denna om samma analysmetod används. Begreppet validitet brukar 

beskrivas på något av följande sätt: 1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi 

mäter (Esaiasson, 2012). Fallstudier kan inte generaliseras till en större population i 

bemärkelsen hur många, hur mycket och hur ofta då det kräver statistisk generalisering 

(Gustavsson, 2007). Denna studie avser inte att generalisera till andra länder än till just 

Sverige som frågan om uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen gäller. Däremot kan resultatet 

användas för att säga något om liknande mål och situationer som dem som studeras närmare i 

uppsatsen. 

2.4.2 Källkritik 

Det finns fyra klassiska källkritiska regler som har sitt ursprung i historieforskningen. Med 

hjälp av dessa går det att bedöma sanningshalten i olika påståenden. Esaiasson betecknar dem 

som äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson, 2012). De sekundära källor som 

använts som dokument i form av lagtexter och underlag från regeringens och riksdagens 

hemsidor, samt nyhetssändningar, kan anses mycket trovärdiga och speciellt äkta. Likaså den 

kurslitteratur om exempelvis metod och utvärdering, samt de utvärderingar som använts från 

Naturvårdsverket. I studien används de senaste utvärderingarna där det går och dessa kan 

sägas vara relativt samtida då de främst är från 2011-2014. Att beskriva samtiden är svårt 

ändå speciellt då så många lagar, avtal och trender som förändras är inblandade. I arbetet med 

uppsatsen har ändå eftersträvats uppmärksamhet och medvetenhet om detta problem så långt 

det varit möjligt. 
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3 MÅL, MILJÖKVALITETSMÅL OCH STYRMEDEL 

I detta tredje kapitel beskrivs först en översiktlig indelning av de olika målen i samhället och 

hur relationen ser ut mellan statliga mål och miljömål. Sedan beskrivs den svårighet i 

miljöpolitiken som målkonflikter innebär. Detta följs av en redogörelse för de olika typer av 

styrmedel som används som redskap inom politiken och speciellt inom miljöpolitiken för att 

uppnå målen. Dessutom illustreras den plats dessa har i interventionskedjan som tillämpas i 

uppsatsen. En beskrivning av Rothsteins teori om policyutformningen och genomförandet av 

offentlig politik avslutar kapitlet. Rothsteins teori används senare i analysen i kapitel sex för 

att jämföras mot miljöpolitiken och arbetet mot miljömålen.  

3.1 Mål och resultatstyrning 

Sedan 1980-talet har det skett en successiv övergång till mål och resultatstyrning i staten och i 

en del kommuner, vilket medfört att fokus flyttats till utfall, från inflöde, omvandling och 

slutprestation. Denna styrstrategi innebär att den offentlige uppdragsbeställaren ställer upp en 

övergripande vision och tydliga utfallsmål. Beställaren och utföraren utvecklar tillsammans 

tydliga indikatorer på etapp och utfallsmålen. Utföraren får sen själv välja medel, metoder och 

strategier för att nå etappmål och slutmål. Meningen är att utgången ska fölas upp efter en tid 

och utvärderas och resultaten användas till korrigering och förbättring (Vedung 2009). 

3.2 Statliga mål och miljömål 

Miljömålssystemet har skapats för att kunna hantera samhällets påverkan på ekosystemens 

tillstånd, där ett system antas bestå av ett antal delsystem och relationerna mellan dessa. 

Ytterst kan samhället sägas vara ett sådant system vars sociala delsystem samverkar med 

varandra. Statliga verksamheter ska styras mot tilldelade mål som ansvariga myndigheter ska 

uppnå inom gränserna för fastställda resurser. Arbetet med miljömålen beskrivs som ett sätt 

att försöka påverka samspelet mellan den statliga sektorn, resten av samhället och miljön 

(”Synergimöjligheter, målkonflikter och problem i miljömålsarbetet”, rapport från 

Naturvårdsverket s. 21 2011). Beslutet av riksdagen att införa miljökvalitetsmålen 1998, 

ingick i sektorsintegreringen i Sverige. Avsikten var att integrera miljötänkandet i alla 

sektorer i samhället och stärka miljöfrågornas konkurrenskraft gentemot ekonomisk tillväxt, 

välfärd, nationell säkerhet och arbetsmarknadspolitik. Då fanns en tanke om att de olika 

samhällsintressena skulle gå att förena (”Synergimöjligheter, målkonflikter och problem i 

miljömålsarbetet”, rapport från Naturvårdsverket s. 32 2011). Målen i samhället har olika 

karaktär. I Naturvårdsverkets rapporter används följande indelningh:  
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a) Systemmål – gäller samhället i dess helhet, till exempel balans på arbetsmarknaden 

och i utrikeshandeln. 

b) Produktionsmål – avser enskilda samhälliga verksamheter som socialvård, 

kommunikationer och utbildning.  

c) Hänsynsmål eller tvärmål – för miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och integration som 

sträcker sig över flera statliga områden. 

d) Processmål - anger hur verksamheter ska bedrivas: effektivt, rättsäkert, med insyn och 

på ett demokratiskt sätt.” (Synergimöjligheter, målkonflikter och problem i 

miljömålsarbetet, rapport från Naturvårdsverket s. 22 2011) 

3.3 Målkonflikter  

En stor svårighet i miljöpolitiken är målkonflikter. En målkonflikt uppstår när två olika mål är 

oförenliga och det ena målet endast kan uppnås på bekostnad av det andra. Den traditionella 

tolkningen är då ett styrmedel leder till en målkonflikt när det används så att det gynnar ett 

mål men samtidigt har konsekvenser som missgynnar det målet eller ett annat önskvärt mål. 

Det är viktigt att i sammanhanget skilja mellan interna och externa målkonflikter. Om ett 

styrmedel medför en konflikt mellan olika miljömål, som exempelvis en skatt på ett 

bekämpningsmedel som minskar förbrukningen av dessa men ökar utsläppen från fossila 

bränslen, är det en intern målkonflikt. Om istället ett styrmedel leder till en konflikt mellan ett 

miljömål och något annat mål, exempelvis då höga skatter på transporter medför mindre 

miljöfarliga utsläpp men samtidigt minskar den ekonomiska tillväxten och därmed 

sysselsättningen, är det en extern målkonflikt (Wandén s. 17-18 1997). En andra tolkning av 

vad en målkonflikt är, kallas av Wanden för procedurellt, är den då själva tillämpandet av 

styrmedlet strider mot hur miljöpolitiken är tänkt att tillämpas. Detta uppstår då det 

handlingsprogram som beslutats genomförs. Ett exempel är då en begränsning av koldioxid 

centralstyrs och det strider mot en önskan att stimulera lokalt engagemang och lokalt initiativ 

(Wandén s. 19 1997). Wanden skiljer även på lösbara och olösbara målkonflikter genom 

indelningen i oäkta målkonflikter, tekniskt lösbara målkonflikter och äkta målkonflikter. De 

senare går inte att komma ifrån och leder oundvikligen till avvägningar mellan olika mål. 

Detta till skillnad mot de oäkta som beror på ett dåligt utformat styrsystem, eller slarvigt 

formulerade mål och är egentligen ett uttryck för dålig effektivitet. De tekniskt lösbara 

målkonflikterna kan lösas genom att tillämpa bättre produktionsteknik, miljövänligare varor 

eller energisnålare transportteknik (Wandén s. 20 1997). 
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3.4 Att avväga mellan miljömål och andra mål 

Vid externa konflikter mellan miljömål och andra mål blir frågan om etik aktuell. Beroende 

av de etiska utgångspunkterna sker avvägandet mellan mänskliga och ekologiska faktorer på 

varierande sätt. I vilket fall måste både socioekonomiska faktorer och ekologiska värderas. 

Därefter jämförs och vägs efter olika etiska principer. Synen på vilka mål som är viktigast 

hänger även ihop med vilken uppfattningen är om hur ekosystemen och samhället fungerar. 

Därför är det också viktigt att styrsystemet utformas på ett flexibelt sätt för att kunna hantera 

olika situationer. Wandén påpekar att målkonflikter måste lösas från fall till fall, där politiska, 

ekonomiska och ekologiska faktorer måste avvägas mot varandra. Ofta innebär detta i 

praktiken kompromisser i miljövården och det har blivit vanligare (Wandén s. 57-59 1997). 

 

3.5 Styrmedel  

Den offentliga maktens tre grundläggande redskap är regleringar, ekonomiska styrmedel och 

information, beskriver Vedung. Den politiska maktutövningens urformer sägs vara käpp, 

morot och predikan. Styrmedel kombineras inom praktisk politik till paket. Då kan man enligt 

Vedung skilja mellan logisk, horisontell och vertikal paketering av styrmedel. Att kombinera 

styrmedel med information om detta kallas logisk paketering. Med horisontell paketering 

menas att två eller fler styrmedel riktas mot samma målgrupp samtidigt. För att nå samma 

mål. Vertikal paketering innebär att en högre styrnivå använder styrmedel mot en lägre för att 

denna i sin tur ska använda styrmedel mot en ännu lägre nivå. Ett exempel är FN:s 

klimatkonvention, inkluderat Kyotoprotokollet för bekämpning av växthuseffekter, som avses 

genomföras med vertikal kombination av styrmedel. Konventionen och protokollet ska 

uppfattas som bindande, en reglering, så att de makter som omfattas av protokollet inför 

styrmedel mot exempelvis kommuner, som i sin tur antas styra mot utsläppare (Vedung 

2009).  

3.6 Miljöpolitiska styrmedel 

Allmänt sett är ett styrmedel ett hjälpmedel, verktyg, instrument eller redskap, att förändra 

och påverka personers beteende. Alltså påverkar och förändrar ett miljöpolitiskt styrmedel 

beteendena inom miljöområdet så att respektive åtgärdsmål uppnås (Wandén s. 33-34 1997). 

De miljöpolitiska styrmedlen måste utformas och tillämpas rätt så att möjligheterna att lösa 

målkonflikter ökar. Ett styrmedel bör normalt sett vara institutionaliserat för att räknas som 

miljöpolitiskt, som en skatt, en lag eller en utbildning som organiserade utbildningsinsatser 

för att påverka sophanteringen. Man brukar skilja mellan fyra olika miljöpolitiska styrmedel. 
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Det är en skillnad mot Vedungs grundläggande indelning i tre som precis beskrivits. Den 

första gruppen är de administrativa styrmedlen, som är det traditionella och vanligaste sättet 

att bedriva miljöpolitik  

 

3.6.1 Administrativa styrmedel 

Administrativa styrmedel, regleringar och restriktioner betyder samma sak, beskriver Vedung. 

Det är föreskrifter som politiska eller administrativa organ har införts och som måste åtlydas 

av målgruppen. Vanligtvis följer hot om negativa sanktioner i form av böter, fängelse eller 

annan bestraffning om regleringen inte följs. I så fall ingår även sanktionerna i regleringen 

(Vedung 2009). 

 

Grunden i den svenska miljöpolitiken är administrativa styrmedel i form av regleringar enligt 

miljöbalken De viktigaste anges traditionellt som prövning och tillsyn och även i viss 

omfattning regelgivning I miljöbalkens första paragraf fastslås att bestämmelserna i balken 

avser att främja en hållbar utveckling vilken betyder att kommande generationer tillförsäkras 

en hälsosam och god miljö. Miljökvalitetsmålen konkretiserar begreppet hållbar utveckling. 

Miljöbalken är alltså ett styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålen (”Styrmedel för att nå 

miljökvalitetsmålen” s. 13 2012). De administrativa styrmedlen omfattar regler om utsläpp 

och annan miljöfarlig verksamhet, som etableringskontroll, markanvändning och 

områdesskydd, samt om produkter och fordon. Till de administrativa styrmedlen räknas även 

regler för planerings- och beslutsprocesser, inklusive fysisk planering (Wandén s. 33-34 

1997).  

3.6.2 Ekonomiska styrmedel 

Med ekonomiska styrmedel menas att det önskvärda handlandet eller tillståndet nås genom att 

tillföra, eller frånta någon, materiella resurser. Då inräknas både de materiella resurserna och 

regelverket i det ekonomiska styrmedlet (Vedung 2009). 

 

Den andra typen av miljöpolitiska styrmedel är ekonomiska styrmedel, vilka har blivit 

vanligare på senare år, och hit räknas avgifter och skatter på miljöfarlig verksamhet och även 

bidrag eller förmånliga lån till miljövänlig verksamhet. Dessutom innefattas övriga 

marknadsregleringar som ransonering, överlåtbara rättigheter och samarbete mellan stat och 

företag (Wandén s. 33-34 1997). Meningen med de ekonomiska styrmedlen är att korrigera 

priserna, så att dessa avspeglar alla kostnader och nyttor som bildas i samband med varu- och 
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tjänste- produktionen respektive konsumtionen. Den totala samhälleliga kostnaden för varan 

eller tjänsten synliggörs på så sätt för köparen. Genom att miljöbelastande verksamhet skatte- 

eller avgiftsbeläggs styrs resursanvändningen mot en mindre miljöbelastande inriktning 

genom principen att förorenaren ska betala. Istället kan bidrag och subventioner hjälpa 

verksamheter och ny teknik som är samhällsekonomiskt lönsamma, men som inte bär sig 

marknadsmässigt, att utvecklas till produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga. 

Biologisk mångfald och öppna landskap är exempel på varor och tjänster som inte har någon 

marknad alls. Miljöersättningar kan vara ett sätt att prissätta dem (”Styrmedel för att nå 

miljökvalitetsmålen” s. 13 2012).  

3.6.3 Utbildning, information och rådgivning som styrmedel 

Informativa styrmedel innebär att försöka påverka med övertygelse, övertalning eller 

faktaupplysning. Till dessa räknas muntlig rådgivning, utbildning och upplysningsverksamhet 

(Vedung 2009).  

 

Utbildning, information och rådgivning, är den tredje gruppen av miljöpolitiska styrmedel och 

går ut på att upplysa olika grupper i samhället om vilka beteenden som skadar eller gynnar 

miljön (Wandén s. 33-34 1997). Med information och kommunikation som styrmedel är 

avsikten att skapa delaktighet, kvalitet i miljöarbetet samt hjälpa till att uppfylla målen. Vid 

införandet av andra styrmedel fungerar dessa styrmedel som ett redskap för att skapa 

acceptans. De medverkar även till att exempelvis administrativa och ekonomiska styrmedel 

som redan är införda fungerar bättre. Att det är viktigt att engagera det omgivande samhället 

tydliggörs än mer i det nuvarande miljömålssystemet. I diskussioner mellan företrädare på 

regional, och lokal nivå, näringsliv, ideella organisationer, forskare med flera kommer 

informativa styrmedel som dialog att vara fortsatt centrala. Generellt sett är det dock svårt att 

utvärdera de enskilda effekterna av informativa styrmedel (”Styrmedel för att nå 

miljökvalitetsmålen” s. 14 2012).  

3.6.4 Forskning och utveckling som styrmedel 

Den fjärde sortens miljöpolitiska styrmedel är Forskning och utveckling, och medför kunskap 

om miljöproblemen. Dessutom leder det till mer miljövänlig teknik inom produktionen och 

till nya produkter som är mer miljövänliga (Wandén s. 33-34 1997). Genom att staten stödjer 

exempelvis forskning inom vissa områden eller hjälper till vid marknadsintroduktion av nya 

idéer och produkter motverkas brister i marknadens produktion av kunskap och innovationer 

(”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 15 2012). Denna grupp av styrmedel räknas 



19 
 

enligt Wandén inom miljöpolitiken och i Naturvårdsverkets rapporter som en egen grupp, 

medan Vedung till skillnad från Wandén räknar den till gruppen informativa styrmedel. 

3.7 Styrmedel och miljökvalitetsmålen i interventionskedjan 

Styrmedlen måste användas så bra det går för att kunna nå miljömålen. Styrmedel ingår som 

en länk i interventionskedjan som i förenklad form kan beskrivas enligt figur 1 nedan. Där är 

en åtgärd den handling som aktören i form av företag eller individ utför, orsakad av ett 

styrmedel som ger incitament till att begränsa eller öka förbrukningen av en vara eller tjänst 

(”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 10 2012).  

 

      Mål    Styrmedel    Åtgärder   Effekt 

 

  Figur 1 Interventionskedja (”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 10 2012)  

 

3.8 Policyutformningen 

Huvudrekommendationen från implementeringsforskningen är att på förhand ha kunskap om 

relationen mellan insatta åtgärder och effekter/mål, och att policyns mål ska vara exakta och 

klara. Rothstein beskriver att allmänt efterfrågas en hållfast teori som identifierar de centrala 

faktorerna och orsakssambanden. Han är dock kritisk till denna bild av vad offentlig politik 

handlar om och menar att den bygger på en helt omöjlig syn på relationen mellan kunskap och 

politisk handling, då staten många gånger måste handla ändå inom många områden. Rothstein 

använder sig av det militära försvaret, ett klassiskt område för statlig verksamhet, som ett 

illustrativt exempel. Han pekar på att länder i många fall har satsat på försvarsprogram som 

inte byggt på någon fungerande teori om relationen mellan insatser och effekter och som i 

stora delar visat sig felaktiga i strategi och teknologi. Det är svårt att bestämma hur 

förhållandena ser ut då insatserna kommer till användning. En av faktorerna som påverkar 

osäkerheten och flexibiliteten inom området är den accelererande tekniska utvecklingen. 

Osäkerheten i de scenarion som försvarsplaneringen bygger på är en annan. Det handlar 

istället i detta, liksom många andra åtgärdsprogram, om att utforma den offentliga politiken så 

att den kan hantera osäkerhet och kravet på flexibilitet i implementeringsledet. Rothstein 

menar att resonemanget kan överföras till många offentliga politikområden, som 

kriminalvården, den kurativa socialpolitiken, sjukvården, miljövården, utbildningsväsendet, 

arbetslöshetsbekämpningen samt penningpolitiken. På flertalet områden saknas möjlighet att 

inhämta säker kunskap om vad som fungerar centralt, och den kunskap som finns fungerar 
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bara i vissa situationer, och dessutom förändras kunskapsläget med hög hastighet inom många 

av dessa områden. Rothstein anser att föreställningen inom implementeringsforskningen att 

det är en förutsättning och ett villkor för att sjösätta programmet, att först finna en helt säker 

och fungerande policyteori bakom det, är naivt och kan vara farligt (Rothstein s. 97-100 

2010).  

 

3.9 Genomförandet av offentlig politik   

Implementeringsforskningen gömmer många problem men Bo Rothstein, 2010 sammanfattar 

dem som tre. Han beskriver att det första är att implementeringsforskare tenderat att intressera 

sig för misslyckade offentliga åtgärdsprogram. Detta kan medföra att 

implementeringsproblem uppfattas som oöverstigliga menar han då det endast är det som inte 

fungerar som lyfts fram och inte det som faktiskt fungerar.   Det andra problemet är att det har 

funnits en önskan att undersöka den typ av välfärdsprogram som har stora chanser att 

misslyckas. Dessa områden är sådana som kräver att ett flertal olika politiska nivåer 

samarbetar, avsikten är att påverka samhällsområden med stor dynamik och som kräver att 

fältpersonalen får ett stort handlingsutrymme, och där de förväntade förändringarna är väldigt 

stora och teknologin är osäker eller ringa.  Det tredje problemet som Rothstein pekar på är att 

implementeringsforskningen har haft en alltför rationalistisk och mekanisk syn på 

genomförandeprocessen. Han menar att det ofta har försummats i denna forskning att även 

resultat som inte når upp till 100 procent av vad som planerats kan vara värdefulla. Det gäller 

även betydelsen av att planer måste förändras, att verksamheter måste anpassa sig till en 

förändrad omgivning och att implementeringsstrukturer kan lära sig över tid. Rothstein 

motiverar med att offentlig politik ofta handlar om att hantera ett föränderligt fält efter vissa 

allmänna riktlinjer och inte att exakt skapa en automatisk process där kända insatser ger kända 

effekter (Rothstein s. 83-86 2010). Implementeringsforskningen förekommer metodologiskt i 

främst två standardvarianter, uppifrån och nerifrånvarianterna. Den första utgår i analysen 

från de demokratiskt fastlagda centrala programmålen.  Därefter analyseras 

genomförandeprocessens betydelse för att se om och hur de politiska intentionerna och 

programmålen förverkligas. Nerifrånperspektivet utgår istället från den existerande 

administrativa fältorganisationens verksamhet och analyserar vad som händer (Rothstein s. 86 

2010). 
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4 ETIK OCH MILJÖETIK 

I kapitlet motiveras först etikens relevans i studiet av miljökvalitetsmål och kapitlet inleds 

därför med ett illustrerande citat. Först definieras etikbegreppet och följs av en redogörelse 

för vad miljöetik är och de centrala inriktningarna i miljöetik beskrivs. Därefter beskrivs hur 

etiken tillämpas i uppsatsen, att etik ses som en aktivitet, och används som en metod att vara 

medveten om vilka alternativ som finns.  

De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008-2012 vara 

minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990 samtidigt som det finns väl fungerande och 

hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet och 

Sverige har ett tillgängligt transportsystem utformat så att medborgarnas och näringslivets 

grundläggande transportbehov kan tillgodoses och det råder full sysselsättning och ökat 

välstånd genom god och uthållig ekonomisk tillväxt och … och så vidare (”Miljömål och 

andra önskemål” s. 41 2007).  

 

Ungefär så borde egentligen klimatmålet ha formulerats om hänsyn tas till andra berörda mål. 

Nu har det formulerats som följande: ”De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett 

medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990” 

Uppenbarligen kan miljöpolitik vara svårt, både då det gäller att fatta beslut om innehållet, 

vilket ofta är en etisk fråga, och att genomföra den som är en strategisk fråga. Etiken får 

mening när olika krav, som var för sig är moraliskt berättigade, är oförenliga. Att etiken kan 

vara lösningen för sådana problem genom regler för vad som är gott och ont, och det rätta, är 

en vanlig uppfattning (”Miljömål och andra önskemål” s. 41-42 2007).  

 

Etik kan definieras som det systematiska och kritiska studiet av människans moraliska 

förhållningssätt, handlingar och uppfattningar om hur vi ska leva och vilka slags människor vi 

bör vara (Stenmark s. 21 2000). Till skillnad kan Miljöetik definieras som det systematiska 

och kritiska studiet av de värderingsmässiga ställningstaganden som (medvetet eller 

omedvetet) styr människans sätt att förhålla sig till naturen (Stenmark s. 21 2000). 

Antropocentrism innebär perspektivet att människorna står i centrum och att miljön ska vårdas 

för människornas skull (”Miljömål och andra önskemål” s. 42 2007). Stenmark skiljer på två 

former av antropocentism, traditionell eller intragenerationell, med synsättet att hänsyn 

endast ska tas till nu levande människors behov, och den hållbara utvecklingens etik eller 
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intergenerationell antropocentrism, som innebär att också ta hänsyn till kommande 

människogenerationers behov och endast dessa (Stenmark s. 133 2000). Många naturvetare 

och filosofer företräder ett alternativt värderingssystem och dessa icke-antropocentriker 

menar att ursprunget till våra miljöproblem just är det människocentrerade sättet att se på 

naturen, och de anser istället att naturens egenvärde måste uppmärksammas och respekteras. 

De är kritiska till att naturens produkter endast betraktas som en resurs för att tillfredsställa 

människor, vilket görs inom den befintliga miljövården. En inriktning är biocentrism som 

menar att det är livet själv som är det som har värde och att också andra organismers liv än 

människors har ett egenvärde. Om synsättet istället är att även landskap, vatten och luft 

liksom ekosystem har ett egenvärde, och inte enbart levande varelser kallas detta ekocentrism 

(Stenmark s. 9 2000). Den svenska grundlagen bygger på antropocentrisk grund
1
 (”Miljömål 

och andra önskemål” s. 42 2007). I det första kapitlet i Regeringsformen 2 § förkunnas att:  

 

”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och 

kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall 

särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att 

verka för social omsorg och trygghet. Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som 

leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det allmänna skall verka 

för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den 

enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna 

uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av 

människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den 

enskilde som person.” (Sveriges rikes lag 2007) 

 

Förutom de olika miljöetiska synsätten finns flera olika uppfattningar om hur vi ska handla i 

speciellt sakliga målkonflikter i miljöpolitiken. Konsekvensetik ser till effekterna av vårt 

agerande och en vanlig form av denna är nyttoläran. En annan uppfattning är att vi ska agera 

och göra det rätta som att leva efter moral eller naturlagar, vilket innebär en lagetik eller 

pliktetik. Det finns även en uppfattning att etiken beror på ens sinnelag och genom att försöka 

                                                           
1
 För utförligare beskrivning av etik och miljöetik se rapport ”Miljömål och andra önskemål” s. 43 2007 
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göra sitt bästa i omsorg om människor och natur är det moraliskt rätt trots konsekvenserna
2
. I 

uppsatsen avses inte att ta ställning till dessa problem utan synen är, likt i den rapport som 

utgör källmaterial till denna text, att etik ses som en aktivitet, och inte regler för handling. Det 

blir en metod att vara medveten om vilka alternativ som finns och hela tiden vara beredd att 

diskutera och pröva sitt moraliska agerande. I miljöetiken innebär det att samtidigt vara 

medveten om, att människorna har en speciell ställning, att så mycket det går skydda och visa 

respekt för allt levande, och att för allt levande är ekosystemet viktigt. I varje enskild 

konfliktsituation tas sen utifrån den medvetenheten ställning. Det kan medföra att 

människorna sätts främst i vissa situationer, och andra gånger kommer djuren eller 

ekosystemet i första hand. Dessutom är det ibland nyttan av våra handlingar som bedöms, 

ibland det moraliska innehållet och ibland intentionen. På detta sätt erbjuder etiken ett 

koordinatnät utan kompass. Det möjliggör att beskriva läget och att förhålla sig till olika 

vägval.  Denna syn på miljöetik innebär flexibilitet och det utgör både en fördel och en 

nackdel. Fördelen är beredskapen att möta den föränderliga verkligheten vart efter dess 

behov, utan att vara bunden vid en lösning. Nackdelen är att miljöpolitiken riskerar att bli 

mindre målmedveten eftersom det inte finns några fasta regler som styr agerandet. Då det är 

samspelet mellan miljömål och andra välfärdsmål som ska studeras, utan att ta ställning, till 

vilka val som är de rätta, möjliggörs ändå att på ett relativt objektivt sätt redogöra för olika 

aspekter i samspelet (”Miljömål och andra önskemål” s. 43-45 2007). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 För utförligare beskrivning av etik och miljöetik som den används här se rapport ”Miljömål och andra 

önskemål” s. 43-45 2007 
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5 DE TRE MILJÖKVALITETSMÅLEN  

Under denna rubrik följer en redogörelse för uppsatsens utvalda miljökvalitetsmål.  I första 

hand och mest utförligt beskrivs uppfyllandet av miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan, men också Skyddande ozonskikt och Bara naturlig försurning. Detta görs 

främst utifrån utvärderingar och rapporter från Naturvårdsverket. Målet, aktuella styrmedel 

samt möjligheten att nå målet skildras i nämnd ordning. 

5.1 Uppfyllandet av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

5.1.1  Begränsad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan innebär att ”Halten av växthusgaser i 

atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en 

nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 

uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

Sverige har tillsammans med andra länder ansvar för att det globala målet kan 

uppnås.”(”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 16 2012).   

 

Två preciseringar till målet har fastställts av riksdagen, i temperatur och koncentration. 

Medeltemperaturens ökning globalt begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den 

förindustriella nivån och Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas 

mot detta mål. Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ska på lång sikt stabiliseras på 

nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter), och 

Sveriges klimatpolitik ska utformas så att den bidrar till detta. För att kunna mer än halvera 

utsläppen, jämfört med dagens nivåer, till år 2050, och fram till seklets slut sänka dem till 

noll, krävs en global klimatöverenskommelse. Då kan den globala temperaturökningen hållas 

till under två grader, vilket begränsar risken för farlig klimatpåverkan (Miljömålen s.26 2014).  

 

Den pågående klimatförändringen märks genom observationer av att de flesta av jordens 

glaciärer drar sig tillbaka, havsnivåer stiger, nederbördsmönster har förändrats, i Nordeuropa 

speciellt genom en ökande nederbörd, och istäcket i Arktis som minskar. En del av den 

tillförda koldioxiden löses i haven så att den ökade koldioxidhalten i atmosfären även har lett 

till en pågående försurning av världshaven. Klimatförändringarna bedöms bli större vid de 

nordliga breddgraderna än i världen i genomsnitt (Miljömålen s.29-30 2014). 
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5.1.2 Aktuella styrmedel och möjligheten att nå miljökvalitetsmålet 

Koldioxidskatt och utsläppshandel
3
 är de styrmedel som är betydande i den svenska 

klimatstrategin, och som kompletteras med mer riktade styrmedel som teknikupphandling, 

information differentierade fordonsskatter samt investeringsbidrag. Även lagstiftning, främst 

inom avfallssektorn bidrar till minskade utsläpp. Sverige deltar i det europeiska samarbetet i 

genomförandet av EU:s Klimat och Energipolitik och sedan 1993 är Sverige part i FN:s 

klimatkonvention. Kyotoprotokollet är ett bindande avtal om utsläppsbegränsningar till år 

2012 och en del av parterna till klimatkonventionen ingår också i detta. Avsikten är att 

försöka ta beslut om ett nytt globalt avtal, som omfattar alla parter i klimatkonventionen, och 

som är avsett att börja gälla 2020 (”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 18-19 2012). 

Att världens länder samarbetar är en förutsättning för att minska de globala utsläppen. I 

november 2013 hölls klimatkonventionens nittonde partsmöte, COP19, i Warszawa. Då låg 

fokus på förhandlingarna om det nya avtal som ska gälla efter utgången av Kyotoprotokollets 

andra åtagandeperiod. Det nya avtalet ska antas vid COP21 i Paris 2015 och 

implementeringen börjar från år 2020. Det kommer att bygga på Klimatkonventionens 

grundprinciper
4
. I frågan om det övergripande målet om en tydlig arbetsplan i riktning mot en 

ambitiös överenskommelse 2015 lyckades parterna inte komma överens, inte heller om en 

förhöjd ambitionsnivå för tiden fram till 2020. Framstegen uteblev även i frågorna som gällde 

stöd för att minska utsläpp och sårbarhet i utvecklingsländer, vilket är tänkt att bli en 

grundpelare i det nya avtalet. Däremot i vissa tekniska frågor som beslut kring mätning, 

rapportering och verifiering av länders utsläpp samt förhindrande av avskogning, gick 

förhandlingarna framåt (Miljömålen s. 30-31 2014).  

 

För närvarande saknas det alltså ett internationellt avtal som omfattar begränsningar av 

växthusgaser. Kartläggningen från 2012 visar att det är en förutsättning att nå 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan att det beslutas ett nytt globalt avtal som 

omfattar klimatkonventionens alla parter. Först då är det möjligt att införa styrmedel för att på 

ett kostnadseffektivt sätt nå målet. Därför är det viktigt att arbeta för ett sådant avtal. Med 

                                                           
3 Se rapport från 2014, Miljömålen, s. 33-34 för en utförligare beskrivning av EU:s system för handel med 

utsläppsrätter, omfattning och utveckling från 2013. 

 
4  Se rapport från 2014, Miljömålen, s. 30-35 för en utförligare beskrivning av de internationella 

klimatförhandlingarna, styrmedel och åtgärder nationellt samt EU. 
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befintliga och beslutade styrmedel är det inte möjligt att nå målet till 2050. Det är de globala 

utsläppen av växthusgaser som behöver minska och eftersom länder är självständiga behövs 

frivilliga åtaganden, även för att nyttan av att minska utsläppen ska vara större än kostnaderna 

(”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 18-19 2012).  

 

I Sverige har annars utsläppen av växthusgaser minskat och visar sedan 1996 en nedåtgående 

trend. En övergång från olja till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen har medfört att 

växthusgasutsläppen från bostads- och servicesektorn har minskat. Dessutom minskar 

utsläppen från jordbruk, främst på grund av minskat antal djur, och från avfallsdeponier 

orsakat av deponeringsförbud och deponiskatt. Däremot har vägtrafikens utsläpp först på 

senare år börjat stabiliseras och minska något. Utsläppen från tunga fordon har dock ökat med 

45 % sedan 1990 och motverkar därför minskningen (”Styrmedel för att nå 

miljökvalitetsmålen” s. 18-19 2012). Ändå konstateras i rapporten Miljömålen att utsläppen 

behöver minska drastiskt i industrialiserade länder som Sverige, vilket kräver omfattande 

insatser för utsläppsminskningar, speciellt i transportsektorn och inom industrin (Miljömålen 

s. 38 2014). 

 

5.2 Uppfyllandet av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt 

5.2.1 Skyddande ozonskikt 

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt innebär att ”Ozonskiktet ska utvecklas så att det 

långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.” Luft är en kollektiv vara och kan lätt 

utnyttjas så att andra drabbas än dem som förorenar luften och en extern effekt uppstår. I detta 

sammanhang handlar det främst om utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Dessa ämnen 

används av försvarssektorn, livsmedelsindustrin och civilt flyg. En annan viktig verksamhet 

som påverkar miljökvalitetsmålet är avfallshantering av kylmöbler och isoleringsmaterial som 

innehåller ozonnedbrytande ämnen (”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 40 2012). 

Två preciseringar av målet är fastställda av regeringen. Den ena är Vändpunkt och återväxt, 

där vändpunkten för ozonuttunningen har nåtts och början på återväxten observeras. Den 

andra preciseringen är Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen. Den nivå där ozonskiktet 

påverkas negativt av ozonnedbrytande ämnen, som halterna av klor och brom, i de övre 

luftlagren, understigs (Miljömålen s. 82 2014).  
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5.2.2 Aktuella styrmedel och möjligheter att nå miljökvalitetsmålet 

På nationell nivå är Plan och bygglagen, Avfallsförordningen och förordningen av 

producentansvar för elektriska och elektroniska produkter viktiga styrmedel. Centrala globala 

styrmedel är Montrealprotokollet (Sveriges överenskommelse med främmande makter SÖ 

1988:35, Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet), samt EU:s förordning 

(1005/2009) om ämnen som bryter ner ozonskiktet samt Rådets direktiv (2002/96/EG). De 

länder som har undertecknat Montrealprotokollet är förbundna att minska sitt användande och 

sin produktion av klorflourkarboner CFC och haloner. Protokollet omfattar alla länder och 

avveckling sker enligt plan, så detta styrmedel som anses vara det viktigaste har fungerat bra.  

Den genomsnittliga globala uttunningen av ozonskiktet är idag 3 procent, vilket kan jämföras 

med de över 15 procent den skulle ha varit utan Montrealprotokollet och alla begränsade 

åtgärder som gjorts inom ramen för detta. Något som kommer att öka möjligheterna, att 

utfasningen av ozonnedbrytande ämnen sker inom ramen för den tidsplan som anges i 

Montrealprotokollet, är det beslut som tagits att ge Kina 2,5 miljarder kronor för att uppfylla 

kraven för utfasning av HCFC till år 2030. Detta har gjorts inom ramen för den multilaterala 

fonden för implementering av Montrealprotokollet. Eftersom Kina både är störst som 

producent och konsument av HCFC är detta ett stort framsteg. I siffror handlar det enligt 

Kinas regering om en minskning med 4,3 miljoner ton HCFC. Denna utfasning kommer även 

att få betydelse för klimatpåverkan eftersom HCFC även är en växthusgas (Miljömålen s. 85-

86 2014). 

 

Det finns dock fortfarande flera svårigheter med målet, varav ett är att den pågående 

klimatförändringen värmer upp troposfären och samtidigt kyler ner stratosfären. Effekterna av 

detta är idag komplexa och svåra att uppskatta. Om stratosfären fortsätter att kylas ner är 

bedömningen att risken ökar för återkommande episoder av kraftig ozonuttunning av 

ozonskiktet över Arktis. Dessutom är N2O, enligt en rapport från UNEP, den idag främsta 

ozonnedbrytande gasen, men den är också en potent växthusgas, så de fortsatta utsläppen kan 

dessutom förstärka nedkylningen av stratosfären (Miljömålen s. 86 2014). 

. 
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5.3 Uppfyllandet av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning 

5.3.1 Bara naturlig försurning 

Miljökvalitetsmålet Bara försurning innebär att: ”De försurande effekterna av nedfall och 

markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurade 

ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, 

vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar” (”Styrmedel för att nå 

miljökvalitetsmålen” s. 29 2012).   

5.3.2 Aktuella styrmedel och möjligheter att nå miljökvalitetsmålet 

Stora utsläpp av försurande ämnen, som kväveoxider och svaveloxider, till luft är största 

orsaken till svårigheten att nå målet. Eftersom luft är en kollektiv vara, utan pris, finns inte 

incitament att begränsa försurande utsläpp och därför uppstår miljöproblem. Utsläppen är 

främst knutna till transporter, då även internationell sjöfart, energiproduktion, industri samt 

skogsbruk. Det finns ett flertal av de befintliga styrmedlen som är speciellt viktiga för 

miljömålet. Ett av dessa är direktiv 2001/82/EG,”Takdirektivet” (”Styrmedel för att nå 

miljökvalitetsmålen” s. 29-30 2012). Mellan miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

och Bara naturlig försurning finns konflikter. Inom målet Begränsad klimatpåverkan 

uppmuntras att använda skog som råvara för att minska CO2-utsläppen. Exempelvis så är 

biobränsle befriat från energiskatt och kan leda till en större förbrukning jämfört med andra 

bränslen, men detta orsakar istället försurning på skogsmark. Ett annat exempel är diselbilar 

som ofta har ett större utsläpp av partiklar och kväveoxider, men låga koldioxidutsläpp och 

kan premieras då minskad klimatpåverkan fokuseras. Det finns mycket osäkerhet kring Bara 

naturlig försurning, både då det gäller hur olika utsläpp påverkar miljö och hälsa, styrmedlens 

effektivitet och vad de utsläppsminskande åtgärderna kostar. Trots osäkerheten finns det vissa 

utsläpp som måste minskas för att Bara naturlig försurning ska kunna uppnås.  

 

Miljökvalitetsmålet bedöms komma att uppnås i Stockholms och Uppsala län. Det bedöms 

vara nära att nås i tre län, men bedöms inte nås i resten av länen. Målet är inte möjligt att nå 

till 2020 med de styrmedel som idag är beslutade eller planerade, dock anses utvecklingen i 

miljön vara svagt positiv (Miljömålen s. 51-55 2014). Avgörande för att nå 

miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning är en minskad försurningspåverkan från 

skogsbruket och minskade kväveoxidutsläpp. Detta kan uppfyllas genom starkare nationella 

styrmedel. Även genom exempelvis skärpta krav i internationella miljöregelverk som 

Göteborgsprotokollet, EU:s regelverk genom exempelvis takdirektivet samt strängare krav på 
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den internationella sjöfarten (”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 33 2012). Som ett 

positivt svar på dessa krav antogs i maj 2012 ett reviderat Göteborgsprotokoll och inom EU 

har nyligen ett förslag till en strategi och ett nytt takdirektiv för luftföroreningar tagits fram 

(Miljömålen s. 53 2014). 
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6 ANALYS AV UPPFYLLANDET AV DE TRE MÅLEN 

Analyskapitlet är indelat efter miljökvalitetsmål och del i interventionskedjans mål, styrmedel, 

åtgärder samt effekt.  Därefter följer till varje mål, också en analys av problem, vilka för 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan även illustreras med hjälp av exempel från 

aktuell debatt. Avslutningsvis tillämpas Rothsteins tankar om policyutformningen och 

genomförandet av offentlig politik på interventionskedjan i uppsatsen. Interventionsteorin för 

upplägget i analysen illustreras i figur 2. Vedung beskriver att en utvärderare tolkar och 

beskriver den råa interventionsteorin och tillför då en förståelseram, ett schema. Därmed får 

utvärderarens tolkning inslag av egen konstruktion. Interventionsteorier kan innefatta en 

beskrivning av problemets karaktär, storlek, samt konsekvenser om ingenting görs (Vedung s. 

47 2012). Det gör de i uppsatsens interventionsteorier.   

 

 

Figur 2 Interventionskedja (”Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen” s. 10 2012)  

 

Figur 2 Interventionsteori, innefattande interventionskedja med problem  

 

 

6.1 Uppfyllandet av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

                                 Målet räknas som ett hänsynsmål eller tvärmål, som sträcker sig över 

flera statliga områden. Regeringen har preciserat målet till att medeltemperaturens ökning 

globalt begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån och Sverige 

ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål. Dessutom ska 

koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 

miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter), och Sveriges klimatpolitik 

ska utformas så att den bidrar till detta. 

 

                                  Kyotoprotokollet, som hör till gruppen administrativa styrmedel som är 

grunden i den svenska miljöpolitiken, är ett bindande avtal om utsläppsbegränsningar till år 

2012 och en del av parterna till klimatkonventionen ingår också i detta. Avsikten är att 

försöka ta beslut om ett nytt globalt avtal, som omfattar alla parter i klimatkonventionen, och 

som är avsett att börja gälla 2020 Att världens länder samarbetar är en förutsättning för att 

minska de globala utsläppen. Det nya avtalet ska antas vid COP21 i Paris 2015 och 

Mål: 

Styrmedel: 

                       Problem                                               Problem 

 

                                                     Problem 

Mål Styrmedel Åtgärder Effekt 
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implementeringen börjar från år 2020. För närvarande saknas det alltså ett internationellt avtal 

som omfattar begränsningar av växthusgaser. 

 

Koldioxidskatt, som är ett exempel på ett ekonomiskt styrmedel, liksom utsläppshandel, är de 

styrmedel som är betydande i den svenska klimatstrategin. Meningen med de ekonomiska 

styrmedlen är att korrigera priserna, så att dessa avspeglar alla kostnader och nyttor som 

bildas i samband med varu- och tjänste- produktionen respektive konsumtionen.  Dessa 

kompletteras med mer riktade styrmedel som information som hör till gruppen av styrmedel 

information, utbildning och rådgivning Med information och kommunikation som styrmedel 

är meningen att skapa delaktighet, kvalitet i miljöarbetet samt hjälpa till att uppfylla målen. 

Till de riktade styrmedlen hör även teknikupphandling, differentierade fordonsskatter samt 

investeringsbidrag. Även lagstiftning, också ett administrativt styrmedel, främst inom 

avfallssektorn bidrar till minskade utsläpp. 

 

                                                          Med befintliga och beslutade styrmedel är det inte möjligt 

att nå målet till 2050. Det är de globala utsläppen av växthusgaser som behöver minska. Den 

pågående klimatförändringen märks genom observationer av att de flesta av jordens glaciärer 

drar sig tillbaka, havsnivåer stiger, nederbördsmönster har förändrats, i Nordeuropa speciellt 

genom en ökande nederbörd, och istäcket i Arktis som minskar. En del av den tillförda 

koldioxiden löses i haven så att den ökade koldioxidhalten i atmosfären även har lett till en 

pågående försurning av världshaven. Det senaste är ett exempel på hur detta miljökvalitetsmål 

samverkar med ett annat i negativ mening, med miljökvalitetsmålet Hav i balans, speciellt 

som klimatförändringarna bedöms bli större vid de nordliga breddgraderna än i världen i 

genomsnitt. 

 

I Sverige har utsläppen av växthusgaser minskat och visar sedan 1996 en nedåtgående trend. 

En övergång från olja till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen har medfört att 

växthusgasutsläppen från bostads- och servicesektorn har minskat. Dessutom minskar 

utsläppen från jordbruk och från avfallsdeponier.  

 

                          Ett problem som visar på svårigheterna att på ett rättvisande sätt mäta och 

jämföra ett lands klimatpåverkan, är det som innefattas i Fredrik Reinfeldts uttalande om hur 

utsläppen ska mätas, vad som ska ingå. Han anser att man ska mäta som man gör i FN-

systemet och i Kyotoprotokollet, och då minskar svenskarnas utsläpp med 20 procent.  

Åtgärder: Effekt: 

Problem: 
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Speciellt då USA:s president Barack Obama besökte Sverige förra året framhävde 

statsministern att Sverige lyckats med det omöjliga, att öka tillväxten och samtidigt minska 

utsläppen. BNP ökade med 60 procent under samma period som utsläppen minskade med 20 

procent och det visar enligt honom att det inte finns någon koppling mellan tillväxt och att 

skydda klimatet. Utsläppen inom Sveriges gränser minskar, men han väljer siffror som endast 

beskriver en del av sanningen beskriver svt´s reporter Johan Zachrisson Winberg i artikeln. 

Samtidigt köper vi mer saker, importerar mer, och flyger oftare utomlands, och speciellt 

betyder den ökade matimporten, inte minst kött, mycket i klimatsammanhang, sägs också i 

sammanhanget av Lars Westermark, som är avdelningschef på Naturvårdsverket och ansvarar 

för myndighetens klimatrapportering. Också att exempelvis moderna kylskåp kräver mindre 

energi så konsumerar vi så många fler nya prylar som kräver mycket energi i tillverkning och 

transport, och medför ökade utsläpp, ofta utomlands. Totalt innebär det istället en ökning från 

100 till 115 kiloton koldioxidekvivalenter, vilket är tvärtemot vad många politiker framhåller 

(www.svt.se/nyheter/val2014). Om dessa siffror skulle användas blir det svårare att med 

hänsyn till miljön motivera att öka tillväxten. Däremot blir siffrorna jämförbara med de länder 

som mäter på samma sätt. Etiken kan här erbjuda olika tolkningar.”– Jag tycker man ska mäta 

som man gör i FN-systemet och i Kyotoprotokollet, och då minskar svenskarnas utsläpp. 

Utsläppen minskar med 20 procent”, svarar Fredrik Reinfeldt på frågan om utlandsresor och 

utländskt kött vi äter inte ska räknas med i svenskarnas utsläpp (www.svt.se/nyheter/val2014). 

 

I talet som miljöminister Lena Ek höll på seminariet inför FN:s klimatmöte i Durban i 

december 2011 uttalade hon att Sverige ska fortsätta att vara en ledande miljönation i världen 

(Lena Ek 2014). Ståndpunkten kan ses som en konsekvensetisk som ser till nyttan och 

konsekvenserna av handlingarna och att det är viktigt att agera som förebild. Lena Ek menar 

att politikerna också måste engagera sig i att skapa den dynamik som genom att stimulera 

åtgärder och hitta de rätta styrmedlen leder fram till en hållbar utveckling. Det handlar om att 

skapa drivkrafter hos industriföretag, hos småföretagare, hos innovatörer och hos lantbrukare 

för att – precis som Sverige som nation – visa att tillväxt och jobb inte hämmas av 

klimatåtgärder (Lena Ek 2014). Den etiska synen skulle här också kunna vara att det är viktigt 

att varje individ ska arbeta för miljön för att det är det rätta moraliskt eller enligt 

naturlagarnas, lagetiskt eller pliktetiskt, eller uppfattningen att etiken beror på ens sinnelag 

och genom att försöka göra sitt bästa i omsorg om människor och natur är det moraliskt rätt 

trots konsekvenser.  

 

http://www.svt.se/nyheter/val2014
http://www.svt.se/nyheter/val2014
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Hur går detta mål om begränsad klimatpåverkan ihop med exempelvis fallet att svenska 

statens företag Vattenfall, kan släppa ut lika mycket koldioxid i regionen Lausitz i Tyskland, 

som Vattenfall släpper ut totalt i hela Sverige, från de 60 miljoner ton brunkol som bryts varje 

år i Vattenfalls fem gruvor i regionen? Detta handlar också om klimatpåverkan.  En satsning 

som har fått mycket kritik, och som om den förverkligas skulle utplåna flera byar, är svenska 

statens företag Vattenfall som vill utöka sina brunkolsgruvor i Tyskland, och där beslut väntas 

inom kort. I byn Proschim i östra Tyskland finns ett stort bioenergiföretag som hotas av 

Vattenfalls brunkolsplaner. Den gröna byn Proschim producerar el för 5.000 personer och det 

är mycket mer än de använder. Dessa satsningar är nu hotade av Vattenfalls planer på att 

utöka dagbrottet Weltzow Süd, som ligger fyra kilometer därifrån, enligt borgmästarens son 

Hagen Rösch. ”- Här i Proschim kommer det gamla att förstöra det nya. Brunkolsgruvorna 

kommer att förstöra solpanelerna och biogasanläggningen. Det är en helt galen situation, helt 

unik i Tyskland, och kanske i hela världen.”  Byns borgmästare, Petra Rösch, är rädd att 

ortens företag ska gå under. I östra Tyskland driver Vattenfall fem kolgruvor som försörjer 

företagets tre kolkraftverk i Lausitz, vilka endast har 10 år kvar i livslängd. Vattenfall har 

därför ansökt om att få utöka tre av dagbrotten. Det finns dessutom planer på att i framtiden 

öppna två helt nya dagbrott, så Vattenfall ansöker nu om att bryta nästan 800 miljoner ton 

brunkol ytterligare, vilket skulle hålla igång kraftverken i ytterligare 10-15 år, ungefär fram 

till år 2040. Detta är nödvändigt om företaget ska försörja miljoner av människor och 

dessutom företag och industri med el, fastslår presstalesman Thoralf Schirmer på Vattenfall. 

En konsekvens kommer bli att Proschim, liksom flera andra byar med sammanlagt 3500 

personer måste rivas, och även att Vattenfall betalar för nya hus så vill få drabbade flytta. 

Annika Peters på tyska Greenpeace menar att vi måste sluta elda med brunkol, som Vattenfall 

nu planerar att göra i flera årtionden, om katastrofala klimatförändringar ska undvikas. 

Thoralf Schirmer från Vattenfall ifrågasätter om det finns alternativ till brunkolen. Tyskland 

har en ambitiös målsättning.  Till år 2050 ska den förnybara elen ha vuxit till 80 procent och 

samtidigt som landets koldioxidutsläpp ska minska kraftigt ska landets nio sista kärnkraftverk 

vara borta innan år 2022. Tack vare stora subventioner, vilka är exempel på ekonomiska 

styrmedel, har el från vind, sol och biobränsle exploderat och producerade förra året nästan en 

fjärdedel av all el. Lika mycket el och dessutom billigare ger Tysklands jättelika reserver av 

brunkol, som kan räcka i 250 år (http://www.svt.se/nyheter 2014-04-25). Fallet visar således 

på en tydlig konflikt mellan olika mål inom Tyskland, dels mellan olika miljömål som 

satsningarna på förnybar energi som solenergi och biogas, och användningen av brunkol, 

liksom den ekonomiska konflikten mellan billigare el och den dyrare förnybara och att 

http://www.svt.se/nyheter%202014-04-25
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avveckla kärnkraften helt. Då handlar det egentligen om konflikt mellan miljömål och 

produktionsmål eftersom produktionen och företagets ekonomiska intressen är inblandade. 

Här kan olika etiska aspekter tillämpas i beslutsituationen, som att se till den totala nyttan i 

landet för människorna, eller till vad som är det rätta moraliskt, eller enligt naturlagarna, 

lagetiskt eller pliktetiskt att det är en plikt att följa naturlagarna. Det blir även skillnad om 

ståndpunkten är antropocentrisk eller ekocentrisk. Så finns även uppfattningen att etiken beror 

på ens sinnelag och genom att försöka göra sitt bästa i omsorg om människor och natur är det 

moraliskt rätt trots konsekvenser.  

 

Förutsatt att u-världens bönder får chansen och uppmuntran att producera den mat de själva 

och andra behöver, menar Göran Djurfeldt att det är möjligt att livsmedelsproduktionen kan 

hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen och att man kan våga vara optimistisk om 

möjligheterna att brödföda hela världens befolkning även i framtiden (Djurfeldt s.125-126 

2001). Befolkningsutveckling och försörjning kan sorteras till de stora frågorna inom 

systemmålen, vilka som beskrivits handlar om helheten i samhället, balans och tillväxt. Om 

befolkningen vore mindre eller i alla fall inte ökade skulle miljö och klimatpåverkan förstås 

vara mindre i omfattning, då mindre mat, bostäder, transporter och prylar skulle behövas. 

Därmed innebär situationen en megastor global målkonflikt mellan systemmål och 

miljökvalitetsmål. Det innebär en växande utmaning i hur man ska förena kraven på en 

växande produktion av spannmål med nödvändigheten av en hålbar utveckling. Djurfeldt 

frågar sig om man kanske ska vara mer orolig för den globala miljön än för den globala 

brödfödan (Djurfeldt s.125-126 2001). I överensstämmelse med speciellt det antropocentriska 

hållbara synsättet där människan sätts främst och hänsyn ska tas till kommande generationer, 

finns alltså möjlighet att världens befolkning kan livnära sig. Däremot är det mer risk för den 

globala miljön på lång sikt om utvecklingen inte anpassas efter miljön.  

 

Rothstein använder liknelser med försvarsprogram där det är svårt att bestämma hur 

förhållandena ser ut då insatserna kommer till användning. Där utgör en av faktorerna som 

påverkar osäkerheten och flexibiliteten inom området den accelererande tekniska 

utvecklingen. Inom miljöpolitiken används olika styrmedel, beskrivs av Wanden, varav en 

sort är Forskning och utveckling, som medför kunskap om miljöproblemen. Dessutom leder 

det till mer miljövänlig teknik inom produktionen och till nya produkter som är mer 

miljövänliga. Detta styrmedel är ett exempel som kan innebära stor osäkerhet om de framtida 
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resultaten, och kan jämföras med försvarsprogrammens problem med accelererande teknisk 

utveckling. Kartläggningen av styrmedlen och miljökvalitetsmålen visar att styrmedlens 

effekter är svårbedömda och är en av orsakerna till att det för flertalet miljökvalitetsmål är 

svårt att bedöma om förutsättningarna för att nå målen kommer att uppnås till 2020. Denna 

bild stämmer också dåligt in på huvudrekommendatationen från implementeringsforskningen 

som är att på förhand ha kunskap om relationen mellan insatta åtgärder och effekter/mål. Den 

passar bättre in på Rothsteins syn.  

  

De flesta av miljökvalitetsmålen påverkas enligt rapporten om miljökvalitetsmålen av 

förändringar som sker inom andra samhällsområden och näringar. Ett exempel som anges av 

Wanden är att ett styrmedel leder till en konflikt mellan ett miljömål och något annat mål, 

exempelvis då höga skatter på transporter medför mindre miljöfarliga utsläpp men samtidigt 

minskar den ekonomiska tillväxten och därmed sysselsättningen. Att Sverige inte kan 

bestämma själv utgör svårigheten för en tredjedel av målen. Det är som Wanden beskriver det 

också viktigt att styrsystemet utformas på ett flexibelt sätt för att kunna hantera olika 

situationer. Wandén påpekar att målkonflikter måste lösas från fall till fall, där politiska, 

ekonomiska och ekologiska faktorer måste avvägas mot varandra. Ofta innebär detta i 

praktiken kompromisser i miljövården och det har blivit vanligare. Resonemanget stämmer in 

på det Rothstein anser att det istället i detta, liksom många andra åtgärdsprogram, handlar om 

att utforma den offentliga politiken så att den kan hantera osäkerhet och kravet på flexibilitet i 

implementeringsledet. Han menar ju att resonemanget kan överföras till många offentliga 

politikområden, som kriminalvården, den kurativa socialpolitiken, sjukvården, miljövården, 

utbildningsväsendet, arbetslöshetsbekämpningen samt penningpolitiken. På flertalet områden 

saknas möjlighet att inhämta säker kunskap om vad som fungerar centralt, och den kunskap 

som finns fungerar bara i vissa situationer, och dessutom förändras kunskapsläget med hög 

hastighet inom många av dessa områden. Det kan även jämföras med det som beskrivs i 

rapporten om miljökvalitetsmålen att för mer än hälften av miljökvalitetsmålen är bristande 

tillämpning av styrmedlen ett problem. Däremot saknar flera av de övriga miljökvalitetsmålen 

tillräckliga styrmedel. Rothstein menar att även resultat som inte når upp till 100 procent av 

vad som planerats kan vara värdefulla. Det gäller även betydelsen av att planer måste 

förändras, att verksamheter måste anpassa sig till en förändrad omgivning och att 

implementeringsstrukturer kan lära sig över tid. Rothstein motiverar med att offentlig politik 

ofta handlar om att hantera ett föränderligt fält efter vissa allmänna riktlinjer och inte att exakt 

skapa en automatisk process där kända insatser ger kända effekter. 
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6.2 Uppfyllandet av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt 

Mål: Två preciseringar av målet är fastställda av regeringen. Den ena är Vändpunkt och 

återväxt. Den andra preciseringen är Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen.  

Styrmedel: På nationell nivå är som redovisats, Plan och bygglagen, Avfallsförordningen och 

förordningen av producentansvar för elektriska och elektroniska produkter viktiga styrmedel. 

Ett exempel på ett Centralt globalt styrmedel är Montrealprotokollet. 

Åtgärder och effekt: Vändpunkten för ozonuttunningen har nåtts och början på återväxten 

observeras. Den nivå där ozonskiktet påverkas negativt av ozonnedbrytande ämnen, som 

halterna av klor och brom, i de övre luftlagren, understigs som beskrivits. Något som kommer 

att öka möjligheterna, att utfasningen av ozonnedbrytande ämnen sker inom ramen för den 

tidsplan som anges i Montrealprotokollet, är det beslut som tagits att ge Kina 2,5 miljarder 

kronor för att uppfylla kraven för utfasning av HCFC till år 2030. Denna utfasning kommer 

även att få betydelse för klimatpåverkan eftersom HCFC även är en växthusgas, vilket visar 

på en synergi mellan de två miljökvalitetsmålen. 

Problem: Den pågående klimatförändringen som värmer upp troposfären och samtidigt kyler 

ner stratosfären, som om den fortsätter att kylas ner bedöms öka risken för återkommande 

episoder av kraftig ozonuttunning av ozonskiktet över Arktis. Hur klimatmålet uppnås 

påverkar alltså i viss utsträckning även ozonmålet. Ett annat exempel är att N2O, som idag är 

den främsta ozonnedbrytande gasen, också är en potent växthusgas. Det innebär att de 

fortsatta utsläppen dessutom kan förstärka nedkylningen av stratosfären, vilket också visar på 

hur de två miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Skyddande ozonskikt båda 

påverkas av negativt av samma gas, N2O.  

 

6.3 Uppfyllandet av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning 

Mål: De försurande effekterna som nedfall och markanvändning orsakar ska inte vara högre 

än gränsen är för vad mark och vatten tål.  

Styrmedel: Ett speciellt viktigt styrmedel för miljömålet är ”Takdirektivet.” 

Åtgärder och effekt: Miljökvalitetsmålet bedöms komma att uppnås i Stockholms och 

Uppsala län. Det bedöms vara nära att nås i tre län, men inte i resten av länen. Målet är inte 

möjligt att nå till 2020 med de styrmedel som idag är beslutade eller planerade, dock anses 

utvecklingen i miljön vara svagt positiv. Trots osäkerheten finns Det finns vissa utsläpp som 
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måste minskas för att Bara naturlig försurning ska kunna uppnås. Nationellt måste speciellt 

kväveoxidutsläppen minskas, men även ammoniak. 

Problem: Mellan miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning 

finns konflikter, och utgör därmed ett exempel på hur interna målkonflikter, som beskrivits 

tidigare, mellan olika miljömål uppstår. Inom målet Begränsad klimatpåverkan uppmuntras 

att använda skog som råvara för att minska CO2-utsläppen. Exempelvis så är biobränsle 

befriat från energiskatt och kan leda till en större förbrukning jämfört med andra bränslen, 

men detta orsakar istället försurning på skogsmark. Ett annat exempel på en intern 

målkonflikt är diselbilar som ofta har ett större utsläpp av partiklar och kväveoxider, men låga 

koldioxidutsläpp och kan premieras då minskad klimatpåverkan fokuseras. Ett problem är 

även den osäkerhet som finns kring Bara naturlig försurning, både då det gäller hur olika 

utsläpp påverkar miljö och hälsa, styrmedlens effektivitet och vad de utsläppsminskande 

åtgärderna kostar. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka varför uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen är så 

låg. För att inom ramen för uppsatsarbetet kunna göra detta så intressant och med så god 

kvalitet som möjligt har speciellt miljökvalitetsmålet och interventionen Begränsad 

klimatpåverkan, men också Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, valts ut att 

studeras närmare. 

 

För att uppfylla klimatmålet måste de globala utsläppen av växthusgaser minska och då är det 

nödvändigt att världens länder samarbetar. Med befintliga och beslutade styrmedel är det inte 

möjligt att nå målet till 2050. Eftersom implementeringen av det nya avtalet inte än är antaget 

och inte ska börja förrän år 2020, saknas det viktigaste styrmedlet för miljökvalitetsmålet 

Begränsad klimatpåverkan. Däremot har utsläppen i Sverige börjat minska. Problemet är för 

detta mål den globala karaktären. Det är därför viktigt att arbeta för ett nytt internationellt 

avtal. Som framgått har Sverige då också att förhålla sig till att verka som en förebild och visa 

för andra länder att det går att kombinera minskade utsläpp med en ökad tillväxt, likväl som 

till definitionen av vad som räknas in i ett lands klimatpåverkan, om det även är det som vi 

konsumerar och släpper ut i och från andra länder. Alla de etiska val och avväganden som 

behöver göras för att uppnå detta mål eller andra mål i samhället innebär ett stort och 

avgörande hinder att nå målet. 

 

Den globala karaktären gäller även miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt. Det positiva är 

att vändpunkten för detta mål har nåtts och att målet räknas uppnås. Det visar på att 

internationellt samarbete om utfasningen av ozonnedbrytande ämnen fungerar även att dessa 

ämnen varit lättare att begränsa, byta ut och förbjuda än exempelvis koldioxid. Den globala 

karaktären gäller också miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning då luften som påverkas är 

en kollektiv vara som delas av alla länder. Målet anses inte vara möjligt att nås med befintliga 

och idag beslutade styrmedel. Det krävs starkare nationella styrmedel eller internationella 

miljöregelverk. Däremot är det positivt att målet bedöms komma att uppnås i delar av 

Sverige, som Stockholms och Uppsala län, vilket visar på att det är möjligt att i alla fall 

påverka målet inom landet genom begränsningar.  

         

Rothstein anser att det handlar om att utforma den offentliga politiken så att den kan hantera 

osäkerhet och kravet på flexibilitet i implementeringsledet. Genom att med Rothsteins synsätt, 
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att även resultat som inte når upp till 100 procent av vad som planerats kan vara värdefulla, 

och att det även gäller betydelsen av att planer måste förändras, att verksamheter måste 

anpassa sig till en förändrad omgivning och att implementeringsstrukturer kan lära sig över 

tid, se på det låga uppfyllandet av miljökvalitetsmålen, erbjuds en mer positiv och 

förhoppningsfull möjlig väg fram mot det fortsätta strävandet för att nå målen. 

 

Uppfyllandet av miljökvalitetsmålen är beroende av internationella regelverk och avtal som 

idag inte finns. För att uppnå målen är det därför viktigt att verka för starkare internationellt 

samarbete så att nya avtal förverkligas. Däremot är det möjligt att påverka mål som Bara 

naturlig försurning nationellt genom starkare styrmedel. Ett problem är dock de målkonflikter 

som uppstår. Ett exempel på interna målkonflikter är att åtgärder för att minska 

klimatpåverkan kan öka försurningen istället. Många svåra etiska val och överväganden 

kommer att behöva göras på vägen för att uppfylla miljökvalitetsmålen, men helt omöjligt 

behöver det inte vara. 

 

Denna färdiga interventionsteori som är resultatet av arbetet med uppsatsen kan som Vedung 

beskriver användas för att studeras och diskuteras för att skapa ökad klarhet hos berörda. På 

detta sätt har interventionsteorin ett upplysande och konceptuellt syfte. Den kan 

förhoppningsvis bidra till ökad klarhet om svårigheter i implementeringen av 

miljökvalitetsmålen och dessutom om orsakssamband vid utfallet. Dessutom kan 

kommunicerandet av interventionsteorin till intressenter leda till diskussioner, debatt och 

motsättningar. Enligt Vedung kan det i förlängningen medföra konkreta insatser av de 

berörda, vilket är ett mål att nå med denna interventionsteori. 
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