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Sammanfattning 
I studien har implementeringen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö varit 
huvudfokus. Hanteringen på nationell, regional och lokal nivå har studerats för att få 
en bred förståelse om utmaningar vid implementeringen av miljökvalitetsmålet. De 
områden som vi främst studerat inom God bebyggd miljö är trafikplanering och urban 
grönstruktur. En kvalitativ intervjustudie har genomförts med informanter på 
Naturvårdsverket, Boverket, Länsstyrelsen i Östergötland samt Linköpings kommun 
för att se likheter och skillnader i resonemang vad gäller implementeringen av 
miljökvalitetsmålet mellan de olika samhällsnivåerna. En stor del av analysen utgör 
de utmaningar som har framkommit i intervjustudien vilket är utmaningar som berör 
problematik och utmaningar för trafikplanering och urban grönstruktur, juridiska 
styrmedel och planinstrument, politisk drivkraft, ekonomi och resurser, samverkan 
samt uppföljning. Genom sitt fokus bidrar studien både till förståelsen för hur 
miljömålsarbetet hanteras och hur implementeringen skulle kunna förbättras. De mest 
omfattande utmaningarna vad gäller implementeringen är miljökvalitetsmålets bredd 
och komplexitet, bristen på långsiktigt hänsynstagande och förmågan att samverkan 
inom samhällsnivåerna. 
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1. Inledning 
Den ökade miljömedvetenheten under de senaste decennierna har inte lett till någon 
klar lösning på miljöproblemens komplexitet. Däremot har medvetenheten bidragit till 
skapandet av nya verktyg och strategier för att kunna hantera miljöfrågor i en ständigt 
förändrande värld (Johansson, 2008). På global nivå sker det just nu en storskalig 
förflyttning till städerna som förväntas öka det närmsta decenniet. I takt med städernas 
snabba utveckling ger det förbättrade livsvillkor samtidigt som urbaniseringen medför 
ökade miljöproblem. Städer i industrialiserade länder medför bland annat en stor del 
utsläpp av växthusgaser, närmare 78 % av koldioxidutsläppen (Grimm et al., 2008). 
Den hastiga urbana utvecklingen och dess negativa miljöpåverkan, som förlust av 
biologisk mångfald har inte uppmärksammats av många regeringar (De Oliveira et al., 
2011). Kommuner spelar en nyckelroll för de urbana miljöproblemens hantering men 
de är också beroende av ett fungerande samspel med regionala- och nationella 
myndigheter samt med diverse privata aktörer för att nå en mer hållbar urban 
utveckling (Bulkeley & Betsill, 2010). 
 
Hållbar stadsutveckling är varken ett tillstånd eller slutresultat utan snarare en process 
och en riktning. Utvecklingen bör ses ur ett helhetsperspektiv, varje stad måste 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och samspela med medborgarnas behov. Ett 
begränsat sektorstänkande försvårar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, där ett hinder 
är bristande samverkan mellan samhällsnivåer. Då varje stad har olika typer av behov 
varierar prioriteringen av de tre dimensionerna; sociala, ekonomiska och ekologiska 
(Statens offentliga utredningar, 2012). Integrering av dimensionerna och samspel 
mellan nationell, regional och lokal nivå krävs för att åstadkomma en hållbar 
stadsutveckling (SKL, 2010). Skillnaden som förekommer mellan olika städers 
prioriteringar måste tas hänsyn till vid utformning och framtagning av lösningar, 
instrument och styrningsmekanismer (De Oliveira et al., 2011). 
 
Sveriges riksdag utformade år 1999 femton nationella miljökvalitetsmål (Johansson, 
2008) som idag är sexton till antalet (Miljömålsportalen, 2013a). Miljökvalitetsmålen 
ska bidra till att uppfylla hållbar utveckling och ska vara vägledande för tillämpning av 
miljöbalken och samhällsplaneringen (Johansson, 2008; Boverket & Naturvårdsverket, 
2000). Trots att miljökvalitetsmålen inte är bindande menar Johansson (2008) att de ska 
stödjas av styrmedel som exempelvis miljöbalken och ekonomiska styrmedel i 
kombination med frivilliga överenskommelser. Vidare nämns att regeringen har 
fastställt att det ska finnas en möjlighet att följa upp de olika miljökvalitetsmålen, både 
på kort och på lång sikt, samtidigt som de ska kunna tillämpas på såväl nationell som 
lokal nivå. Enligt rapporten “Kommunerna och miljömålen- en utvärdering” av 
Naturvårdsverket (2003) upplevdes miljökvalitetsmålen vara en nystart för det lokala 
miljöarbetet, det fanns höga förväntningar gällande miljömålsarbetet inom Sveriges 
kommuner. Rekommendationen var att varje kommun skulle anpassa 
miljökvalitetsmålen och prioritera det som ansågs vara viktigt för den specifika 
kommunen samt tillämpning av användbara verktyg för att underlätta 
implementeringen. I rapporten framgår att det redan vid uppstarten av miljömålsarbetet 
fanns oklarheter kring hur miljökvalitetsmålen skulle tillämpas och implementeras 
(Naturvårdsverket, 2003). Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett av de mest 
omfattande och innehåller tio preciseringar, fastställda av regeringen, vilka är; “hållbar 
bebyggelsestruktur”, “hållbar samhällsplanering”, “infrastruktur”, “kollektivtrafik, 
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gång och cykel”, “natur- och grönområden”, “kulturvärden i bebyggd miljö”, “god 
vardagsmiljö”, “hälsa och säkerhet”, “hushållning med energi och naturresurser” och 
”hållbar avfallshantering” (Miljömålsportalen, 2012b). För att uppnå en hållbar 
stadsutveckling krävs, med tanke på miljökvalitetsmålets omfattning, ett fortsatt arbete 
med God bebyggd miljö. För att lyckas implementera målet behövs integrering inom 
flera samhällssektorer och mellan olika aktörer, dels genom förbättrad samverkan 
mellan nationell, regional och lokal nivå. Exempelvis efterfrågar kommunerna större 
nationell drivkraft för att tydliggöra implementeringen på lokal nivå där länsstyrelserna 
har en viktig roll att koppla samman nationell och lokal hantering (Johansson 2008; 
Naturvårdsverket 2003; Boverket; 1999). 
 
Det förekommer helt klart ett problem vad gäller implementering och prioritering av 
miljökvalitetsmålet då en ny utvärdering från miljömålsportalen (2013c) visar att målet 
inte beräknas uppnås till slutskedet år 2020. Detta gör implementeringen av 
miljökvalitetsmålet till en viktig fråga. Förhoppningen med denna studie är att 
uppmärksamma hur hantering och samspel mellan olika aktörer går till för att få en bild 
av vilka utmaningar som förekommer samt vad som behövs för att åstadkomma en 
förbättring när det gäller arbetet med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att studera de villkor som finns för implementeringen av miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö på nationell, regional och lokal nivå. Hur fungerar den praktiska 
tillämpningen av miljökvalitetsmålet? Vilka implementeringsbarriärer och andra 
utmaningar för miljökvalitetsmålet identifieras och hur kan en förbättring uppnås? I 
analysen utforskas särskilt exemplen trafikplanering och urban grönstruktur som 
viktiga delar av miljökvalitetsmålet. 
 
I studien är Naturvårdsverket, Boverket, Länsstyrelsen i Östergötland samt 
Linköpings kommun centrala aktörer. Förhoppningen är att ge dessa aktörer en bild 
av hur implementeringen verkligen fungerar på de olika samhällsnivåerna och att 
denna bild i sin tur kan framkalla förändring och förbättring utifrån de resultat som 
framkommit. God bebyggd miljö är omfattande, därmed har avgränsning gjorts 
genom att lägga vikt vid preciseringarna “natur- och grönområden”, “kollektivtrafik, 
gång och cykel” och “infrastruktur” med inriktning på biltrafik och transporter. I den 
här uppsatsen har vi valt att benämna natur- och grönområden som urban grönstruktur 
för att tydliggöra den urbana avgränsningen. Vi har även valt att benämna 
kollektivtrafik, gång och cykel samt infrastruktur som trafikplanering. Dessa valdes 
för att utvecklingen av preciseringarna berörs av varandra vilket kan vara i en positiv 
eller negativ riktning. För att uppnå en hållbar stad krävs ett samspel mellan 
preciseringarna, därför ser vi vikten i att studera dessa områden. Det finns dessutom 
andra intressen för stadens utveckling som konkurrerar med frågor rörande 
markutnyttjande, detta försvårar i sin tur övergången till en mer hållbar 
stadsutveckling, till exempel vad gäller just hållbar trafikplanering och urban 
grönstruktur. 
 

2. Miljömålsarbete: Nuläge och tidigare forskning	  
2.1. Miljömålsimplementering 
Ett flertal aktörer, såsom statliga myndigheter arbetar i olika avseenden med hållbar 
stadsutveckling och behandlar på så sätt flera delar av helheten. Ett brådskande 
miljöarbete krävs och samverkan är därför väsentligt för möjligheten att arbeta 
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effektivt med helheten (Statens offentliga utredningar, 2012). Flertalet organisationer 
är beroende av beslut som tas i det politiska systemet för att i ett senare skede kunna 
implementera besluten i en utsedd organisation. Organisationernas program för 
miljömålsarbetet kan belysa ansvarsfördelning men kan även kartlägga olika 
organisationsstrukturer. De kan därmed förbättra och tydliggöra vilka riktlinjer, roller 
och vilket handlingsutrymme som finns inom organisationen. Programmet beskrivs av 
regeringen i proposition 2000/01:130:226, här förklaras hur miljömålsarbete ska 
fördelas och samordnas. För varje miljökvalitetsmål finns en ansvarig myndighet som 
regeringen har fastställt. Genom att tillämpa denna ansvarsfördelning kan man säga 
att regeringen har definierat miljömålsarbetets formella struktur (Johansson, 2008). 
Ansvaret för miljökvalitetsmålen delas av åtta myndigheter, här har bland annat 
Naturvårdsverket huvudansvar för flera av målen, de har även i uppgift att samordna 
andra myndigheters miljömålsarbete (Naturvårdsverket 2012a; Miljömålsportalen, 
2013a). Naturvårdsverkets arbete grundar sig på att uppnå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen som därmed ligger till grund för hela verksamheten. 
Naturvårdsverket jobbar utifrån uppdrag av regeringen och ska vara uppdaterade 
kring miljöns tillstånd och hur uppfyllandet av miljökvalitetsmålen fortlöper 
(Naturvårdsverket, 2013). Boverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö (Miljömålsportalen, 2012a) och arbetar tillsammans med 
länsstyrelser för att utveckla och inspirera till utformande av kommuners 
planeringsunderlag för miljökvalitetsmålet (Naturvårdsverket, 2012b). Boverket har 
fått i uppdrag av regeringen och miljömålsrådet att ta fram underlag för att utvärdera 
miljökvalitetsmålet (Boverket, 2007), varje år rapporteras uppföljningen av God 
bebyggd miljö till Naturvårdsverket. Boverket ansvarar också för den fördjupade 
utvärderingen som sker vart fjärde år och innehåller utvecklingen inom 
verksamhetsområdet och förslag på nya åtgärder (Boverket, 2014). 
 
Länsstyrelserna har ansvar för det regionala miljömålsarbetet och ska genom 
horisontell samverkan med andra regionala myndigheter och genom dialog med 
kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer samt andra aktörer se till att 
miljömålsarbetet fortgår i länen. Utifrån länets egna förutsättningar ska man anpassa, 
precisera och konkretisera miljökvalitetsmålen. Länsstyrelserna ska också bidra med 
stöd och underlag till kommuner när lokala mål samt åtgärdsprogram tas fram. De 
ansvarar också för den årliga uppföljningen av miljömålsarbetet som regeringen får ta 
del av. Tillsammans har Länsstyrelserna utvecklat det regionala uppföljningssystemet 
(RUS) som ska fungera som ett stöd för länsstyrelsernas arbete med 
miljömålsuppföljning (Johansson, 2008). 
 
Kommunerna har en stor betydelse för implementeringen av miljökvalitetsmålen då 
de har en möjlighet att påverka den lokala utvecklingen genom fysisk planering av 
mark, vatten och bebyggd miljö. Kommunerna har dessutom en möjlighet att 
integrera miljömålsarbetet i andra processer för att stärka arbetets framgång 
(Miljömålsportalen 2012c). En samlad bedömning görs via miljömålsrådet, som har i 
huvuduppgift att ta till sig information och bevara kommunikationen gällande 
miljökvalitetsmålen, kring hela miljömålsarbetet och regeringen ska därefter använda 
underlagen som stöd till en ny miljömålsproposition samt som redovisningsmaterial i 
riksdagen (Boverket, 2007). Den lokala miljöadministrationen är väsentlig för 
implementeringen av de nationella och regionala målen. Inom kommunen är det 
främst tjänstemännen som har nära kontakt med medborgarna och som praktiskt 
tillämpar miljökvalitetsmålen. Tjänstemännen genomför även en praktisk hantering av 
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beslutsunderlag, därefter är det politikerna som fattar besluten. Strukturen i 
miljömålsarbetet kan beskrivas genom att beslutsfattaren, det vill säga regeringen, 
styr myndigheterna och verkställarna styr indirekt. Den indirekta styrningen fastställs 
då regeringen inte ger detaljer för hur miljömålsarbetet ska ske, för denna typ av 
organisationsform finns det en identifierad ansvar- och maktfördelning mellan 
tjänstemän och politiker. Det förekommer en svårighet för miljömålsansvariga 
tjänstemän att följa upp och kontrollera arbetet inom andra nivåer i den administrativa 
strukturen. Den vertikala styrningsmodellen, likt den hierarkiska strukturen, har 
behövt anpassa sig efter en mer flerdimensionell praktisk tillämpning. Det finns en 
tendens att centrala myndigheter inte samverkar med andra myndigheter genom en 
sektorsintegrering utan istället begränsar kommunikationen inom sin egen myndighet. 
Kommunikation sker genom horisontell samverkan istället för vertikal. 
Miljömålsadministrationen blir genom en hierarkisk organisatorisk struktur allt mer 
komplex när ansvarsfördelningen inom den beslutande strukturen blir mer omfattande 
och när flera samhällsaktörer involveras. Detta framkallar svårigheter som kan ses 
som barriärer för implementeringsprocessen (Johansson, 2008). Figur 1 nedan visar 
den vertikala samverkan mellan de aktörer som nämnts ovan (regering och riksdag, 
Naturvårdsverket, Boverket, länsstyrelser och kommuner) relaterat till horisontell 
samverkan med centrala aktörer för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Dessa 
aktörer diskuteras närmare i avsnitt 4.6. 
 

 
Figur 1. Horisontell och vertikal samverkan för miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö 
 
Staten innehar fyra grundläggande styrmedel eller verktyg att tillämpa; ekonomiska 
styrmedel, lagstiftningar, regleringar och information. Då miljökvalitetsmålen inte är 
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bindande ska andra styrmedel som till exempel miljöbalken och ekonomiska 
styrmedel stödja tillämpandet av målen, miljökvalitetsmålen i sig är alltså inte 
tillräckligt styrande för att kunna användas enskilt. Effekterna av målstyrningen har 
dock varit otillräckliga vilket främst beror på att statens styrmedel inte är tillräckliga 
vid den praktiska tillämpningen av målen på kommunnivå. En annan nackdel med 
målstyrning är att det inte finns några sanktioner för om man inte uppnår målen eller 
om man inte arbetar med dem i tillräckligt stor utsträckning (Johansson, 2008). 
Dalhammar & Wibeck (2009) menar att det krävs en kombination av tvingande 
ekonomiska lagstiftningar och informativa styrmedel för att miljökvalitetsmålen ska 
nås. Naturvårdsverket (2005a) förklarar att styrmedel kan leda till både direkta och 
indirekta styreffekter, med miljöavgifter av olika slag kan man exempelvis styra 
resursanvändningen i den riktning som önskas, avgiften har en direkt styreffekt när 
kostnaden påverkar konsumenter eller producenters val. Om skattepengar däremot 
kommer in för att sedan användas till någon form av miljöåtgärd eller insats så 
handlar det om en indirekt styreffekt.  
 
Plan- och bygglagens olika processer och verktyg styr till stor del den fysiska 
planeringen (Faskunger, 2008), dessutom har miljöbalken en stor betydelse för 
planeringen (Naturvårdsverket, 2012b). Enligt plan- och bygglagen har kommunerna 
huvudansvaret för stadsutvecklingen, däremot behövs ett gemensamt ansvar 
tillsammans med bygg- och fastighetssektorn, medborgare och aktörer (Statens 
offentliga utredningar, 2012). Det mest användbara och långsiktiga styrmedlet för 
lokal planering är översiktsplanen som ska täcka hela kommunen. I 
översiktsplaneringen ska framtidens markutnyttjande framgå samt hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridisk bindande 
men ligger till grund för och vägleder detaljplaner (Statens offentliga utredningar, 
2012; Faskunger, 2008). Vad gäller Linköpings kommuns översiktsplan inkluderas 
bland annat planer för hur staden ska växa i framtiden. Vid förtätning ställs krav på 
trafikplanering och i översiktsplanen finns avsnitt om hur utvecklingen av ett mer 
hållbart transportsystem ska upprätthållas. Kommunen menar dock att ett hållbart 
transportsystem bara kan uppnås genom en samverkan mellan flera aktörer och inte 
enbart genom åtgärder inom transportsektorn. Därför behövs en horisontell 
samverkan mellan trafikplanering, stadsplanering, användare av transportsystemen, 
regionen och näringslivet. Helhetssynen baseras på att de ekologiska aspekterna sätter 
ramarna medan ekonomi är verktyget. Därefter är det den sociala hållbarheten som är 
målet. I översiktsplanen finns dessutom ett planförslag för behållande och utveckling 
av stadens grönstruktur i takt med att staden förtätas. Grönstrukturplanen ska vara 
användbar för detaljerade analyser på stadsdelsnivå och ska dessutom inkludera 
förslag på hur parker- och naturområden ska utvecklas (Linköpings kommun, 2010). 
Dalhammar & Wibeck (2009) poängterar betydelsen av ett fortsatt arbete med 
integrering av miljöfrågorna i samtliga samhällssektorer, detta för att uppnå ett mer 
samlat miljömålssystem. Johansson (2008) nämner att implementeringsarbetet är en 
mycket lång process då det kan ta fem till tio år innan ett beslut eller liknande 
integreras fullt ut. För att underlätta implementeringen av miljökvalitetsmålen krävs 
en medvetenhet om implementeringsprocessen så beslut och program ska kunna 
förverkligas i praktiken. Vidare nämner Dalhammar & Wibeck (2009) en 
målstyrningsproblematik, det finns en uppfattning hos offentliga aktörer att 
miljömålsarbetet är ett frivilligt initiativ där man skiljer på arbete som är kopplat till 
gällande lagstiftning medan resterande miljömålsarbete ses som ytterligare en 
arbetsuppgift. Det krävs utökad diskussion och ambition gällande samverkan mellan 
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alla aktörer i samhället. De som inte arbetar aktivt med miljökvalitetsmålen bör få 
mer information om hur de ska jobba med målen för att bli mer involverade i 
miljömålsarbetet. 
 
2.2. Urban hantering 
Kampen mellan tillväxt och hållbar utveckling hos små till medelstora kommuner har 
länge varit ett känt problem i Sverige. Man bör producera både effektiva och hållbara 
resultat men det finns svårigheter med komplexitet som dessvärre bidrar till att 
spänningar mellan miljö och utveckling kvarstår (Hrelja et al., 2012).  
Transporter har en stor påverkan på hållbar utveckling i städer då de utgör en 
omfattande del av markanvändningen vilket leder till negativa miljöeffekter. 
Förtätning och expandering av städer kan samtidigt leda till minskat utrymme per 
capita vilket i sin tur kan leda till en minskning av urban grönstruktur (James et al., 
2009). Detta är oroande då urbana grönstrukturer bland annat utgör de största källorna 
till biologisk mångfald i städer (De Oliveira et al., 2011). Hanteringen av urbana 
grönstrukturer innefattar flera aspekter; planering, design och resurshantering som 
kräver samverkan mellan flera discipliner inom olika rumsskalor. Det är de 
kommunala och regionala myndigheterna som oftast har ansvaret för urban 
grönstruktur. Naturvårdsverket (2012b) menar samtidigt att ett stort ansvar ligger på 
de nationella myndigheterna då de tolkningar gällande grönska, natur och friytor som 
finns i plan- och bygglagen och miljöbalken behöver konkretiseras. Det är tydligt att 
ett samspel mellan de olika administrativa/politiska nivåerna är viktigt för frågornas 
hantering. 
 
2.2.1. Trafikplanering 
Städernas trafikutveckling har inneburit både fördelar och nackdelar, bland annat 
menar Faskunger (2008) att utvecklingen av förorter har lett till ökat avstånd till jobb 
och service i städerna som i sin tur lett till ökad bilism medan Sinha (2003) nämner att 
ökad trafik samt transport har bidragit till en friare livsstil men lett till negativa 
konsekvenser för miljön. Enligt Faskunger (2008) bidrog urbaniseringen till mindre 
fysisk aktivitet då förutsättningarna för gång och cykelvägar blev mindre prioriterade, 
några fördelar med fysisk aktivering är mindre andel kroniska sjukdomar och mental 
ohälsa. 
 
Sinha (2003) betonar att det krävs en drivkraft och ett intresse hos politikerna kring en 
hållbar markanvändning för att det ska prioriteras i större utsträckning. En utökad 
satsning på kollektivtrafik skulle leda till minskning av luftföroreningar, minskad 
energiförbrukning, minskad markanvändning och ett hållbart boende i städerna 
samtidigt som förutsättningar för ett hållbart transportsystem kan uppnås. 
Utvecklingen av ny bränsleteknik bidrar till en förbättrad och modern kollektivtrafik 
vilket i sin tur kan öka samhällsintäkterna. Åkerlind (2000) menar att planeringen 
kring kollektivtrafik måste utvecklas från grunden vid expandering. Hull (2007) gör 
bedömningen att ett hållbart transportsystem bör fungera effektivt, ha ett överkomligt 
pris och stödja regional ekonomisk utveckling. Dessutom behövs utökad användning 
av förnyelsebara resurser för att begränsa utsläpp och minimera markanvändningen 
samt minska buller. Däremot ser lokala transportmyndigheter en utmaning i att finna 
engagemang till att investera i nya busslinjer och förbättrade tjänster hos lokala 
kollektivtrafikoperatörer. Det finns också en varierad drivkraft mellan olika 
samhällsintressen om hur ett hållbart transportsystem bör se ut, detta beror på graden 
av samverkan och kommunikation med andra aktörer. Enligt Hull (2007) förekommer 
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det tveksamheter om de styrmedel och instrument som förekommer är tillräckliga när 
det handlar om att ta fram hållbara alternativ till personbilen. Det krävs en samverkan 
och offentliga insatser för att minska de negativa effekter som personbilen orsakar 
och istället främja användningen av alternativa transportsätt. Ytterligare en aspekt för 
utvecklingen av den fysiska planeringens verksamhetsområde är att det enligt Sinha 
(2003) krävs en samverkan för utvecklingen av ett hållbart transportsystem på 
nationell, regional och lokal nivå. Det är nämligen svårt att lösa sådana problem 
självständigt, bland annat krävs samverkan vid genomförande av större 
trafikinvesteringar. 
 
2.2.2. Urban grönstruktur 
Begreppet “urban natur” är ett positivt laddat ord rent generellt då det förknippas med 
komfort och god hälsa, miljöhänsyn för att bevara biologisk mångfald i tätorter och 
stadens intresse för parker och grönområden som är tillgängliga för allmänheten. 
Dock finns det en motsatt sida som menar att urban grönstruktur står i konkurrens 
med önskvärd utveckling och ianspråktagande av mark inom städer. 
Intressekonflikten baseras därmed på att grönstruktur anses vara en naturlig del av 
staden samtidigt som det också är en barriär för stadens potentiella utveckling (Uggla, 
2012). Urban grönstruktur har enligt James et al., (2009) ingen självklar definition, 
därför refererar författarna till en modell där man talar om ”gråa-” och ”gröna 
utrymmen”, de gråa utrymmena är ogenomträngliga och hårda ytor som betong eller 
asfalt medan de gröna utrymmena innefattar mark med mjuka ytor som exempelvis 
jord, gräs, träd och vatten. Vid utformning av en stad bör det finnas en kombination 
av gråa- och gröna områden. Vidare talar James et al. (2009) om positiva och negativa 
effekter av urban grönstruktur och menar exempelvis att kontakt med naturen ger 
flera positiva fördelar såsom minskad stress och förbättrad folkhälsa. Författarnas 
studie visar även på en koppling mellan livskvalitet och ekonomisk konkurrenskraft 
då huspriserna ökade där det fanns parker och vatten, urban grönstruktur kan därmed 
bidra till ekonomisk vinning. En annan positiv ekonomisk fördel som Chiesura (2004) 
poängterar är trädens förmåga att avge syre vilket i sin tur kan sänka eventuella 
kostnader för koldioxidutsläpp inom staden. Fortsättningsvis nämner James et al. 
(2009) några negativa konsekvenser som urban grönstruktur kan medföra, exempelvis 
större rädsla för brott och ökad spridning av sjukdomar. 
 
I en studie av Estoque & Murayama (2013) undersöks en stad där den hastiga urbana 
tillväxten har orsakat både socioekonomiska och miljömässiga problem, detta i sin tur 
resulterar i försämrade naturmiljöer och ekosystemtjänster. Författarna nämner också, 
när det gäller urban grönstruktur, att samhällsaktörer generellt inte tar hänsyn till 
biofysiska och ekonomiska värden som finns medan man sällan tar hänsyn till sociala 
och etiska värden. Vid stadsplanering menar Chiesura (2004) att lokala aktörer inte tar 
så stor hänsyn till vilka naturtyper som finns där människor bor och arbetar. Hänsyn 
tas inte heller till små grönområden inne i staden och hur de påverkar befolkningens 
välmående och hälsa. Istället fokuserar städer mestadels på en konstruerad miljö, 
byggnader och liknande. Uggla (2012) har också en tanke om varför urban 
grönstruktur inte prioriteras och pekar på att en fortsatt utveckling av städer med 
större tryck på markanvändning troligtvis innebär ett minskat utrymme för urban 
grönstruktur i framtiden. En viktig aspekt, med tanke på minskningen, är att försöka 
förbättra kvaliteten på de grönstrukturer som kvarstår. 
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James et al., (2009) betonar behovet av en utvecklad mång- och tvärvetenskaplig 
forskning kring urbana grönstrukturer för att tillgodose behovet för både människor 
och djur då trovärdiga metoder för värdering av grönområden som stärker 
beslutsfattandet är bristfälliga. 
 

3. Metod & Empiri 
3.1. Val av kvalitativ metod 
Enligt Svensson & Starrin (1996) har kvalitativa och kvantitativa metoder olika 
syften, där kvalitativa metoder är till för att belysa bland annat företeelser, egenskaper 
och innebörder medan kvantitativa metoder syftar till att avgöra omfattning på 
förbestämda företeelser, egenskaper och innebörder. Eliasson (2006) påpekar att 
kvalitativ metod bör användas när man vill komma åt sammanhang som kräver 
kvalitativ förståelse. På grund av detta har vi valt att använda oss av denna metod för 
att uppfylla syftet. Inom kvalitativ metod har vi valt att genomföra intervjuer då syftet 
med dessa är, enligt Dalen (2008), att ta del av beskrivande information utifrån olika 
perspektiv som bygger på informanternas upplevelser. Kvalitativa intervjuer valdes 
framför kvalitativ textanalys då Svensson & Starrin (1996) pekar på att textanalyser 
har en annan infallsvinkel som fokuserar på att hitta en inre struktur eller logisk 
uppbyggnad för att på så sätt identifiera en texts innehåll eller budskap. Med hänsyn 
till detta valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer då vi ville ta del av 
informanternas olika synpunkter och personliga reflektioner utifrån deras yrkesroll 
och erfarenheter. 
 
Vi har valt att strukturera intervjuerna enligt semi- strukturerade eller 
halvstrukturerade som det också kallas, vilket enligt Dalen (2008) innebär delvis 
strukturerade frågor med bestämda ämnen som valts ut i förväg. En fördel med semi- 
strukturerade intervjuer är enligt Kvale (1997) att man har möjlighet att förändra 
frågornas form samt ordningsföljd vid intervjutillfället. Vi valde denna struktur främst 
för möjligheten att anpassa följdfrågor till det informanterna talade om samt för att 
låta informanterna prata om det personen i fråga tyckte var viktigast och mest 
intressant inom ramen för studiens syfte och frågeställningar. 
 
3.2. Val av myndigheter och kommun samt intervjupersoner 
Vi valde att genomföra studien huvudsakligen i den egna regionen, av närhetsprincip. 
Av de tretton tänkbara kommunerna valdes Linköpings kommun dels för att God 
bebyggd miljö är ett av de miljökvalitetsmål som kommunen prioriterar, dels på grund 
av uppsatsens urbana fokus och det faktum att Linköping är Östergötlands största 
stad. På Linköpings kommun intervjuades två personer, en trafikplanerare och en 
landskapsarkitekt. På nationell nivå intervjuades informanter på Boverket eftersom de 
är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet och står bakom ett flertal rapporter för 
att uppnå och utvärdera främjandet av en hållbar stadsutveckling. Här intervjuades två 
personer, en infrastrukturplanerare och en utredare. Naturvårdsverket valdes också, på 
grund av att de är involverade i flera rapporter tillsammans med Boverket samt för att 
de är ansvarig myndighet för flera av de andra miljökvalitetsmålen och har en 
övergripande kunskap gällande hanteringen. På Naturvårdsverket intervjuades en 
handläggare. Anledningen till att vi enbart intervjuade en person på Naturvårdsverket 
beror på att vi blev rekommenderade att istället kontakta personer på Boverket kring 
just urban grönstruktur. En konsekvens av detta var att vi fick en informant mer som 
talade om trafikplanering i jämförelse med urban grönstruktur. För att få en regional 
bild och kunskap om vertikal samverkan från nationell till lokal hantering valde vi 
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även att genomföra intervjuer på Länsstyrelsen i Östergötland. Från början var tanken 
att vi endast skulle intervjua en samhällsplanerare men vid intervjutillfället 
medverkade två personer då samhällsplaneraren ville komplettera intervjun med 
ytterligare en persons perspektiv, den andra personen arbetade som handläggare för 
miljökvalitetsmålen. Informationen som nämnts om informanterna visas även nedan i 
tabell 1.  
 
Tabell 1. De valda intervjupersonernas yrkesroll, arbetsplats och intervjuinriktning 
 

Intervjupersoner Intervjuinriktning 
Handläggare på Naturvårdsverket Trafikplanering 
Infrastrukturplanerare på Boverket Trafikplanering 

Utredare på Boverket Urban grönstruktur 
Samhällsplanerare på Länsstyrelsen God bebyggd miljö 

Handläggare på Länsstyrelsen God bebyggd miljö 
Trafikplanerare på Linköpings kommun Trafikplanering 

Landskapsarkitekt på Linköpings kommun Urban grönstruktur 
 
Vi inledde vår efterforskning av intervjupersoner med att skicka ut en förfrågan via 
mail till personer som vid första sökning ansågs vara lämpliga utifrån studiens syfte 
och frågeställningar. Dalen (2008) menar att val av informanter bör baseras på de 
frågeställningar som ska besvaras. I mailförfrågan presenterade vi; vilka vi är, var vi 
kommer ifrån och i vilket syfte vi kontaktade dem. Vi informerade dessutom om 
studiens syfte och innehåll samt frågade om de hade kunskap kring detta och ville 
ställa upp på en intervju eller om de kunde föreslå någon annan person som skulle 
kunde hjälpa oss komma vidare i sökningen. Personer som inte svarade på mail och 
som vi ändå ansåg viktiga för studiens syfte kontaktades därefter via telefon. I vissa 
fall fick vi vår första kontakt via en växel där personen hjälpte oss med att ta fram 
kontaktuppgifter till personer som ansågs vara lämpliga. Vid val av informanterna 
utgick vi dessutom från deras yrkesroll. De personer som valdes bort var de som 
själva inte ansåg sig vara passande för studiens syfte och avgränsning samt personer 
vi själva inte ansåg vara lämpade. Flera av personerna som kontaktades ansåg att de 
inte hade tid att delta och vissa gick inte att få tag på vilket också bidrog till att vi fick 
leta vidare. På så sätt fick vi fram de slutgiltiga intervjupersonerna, vilket totalt blev 
sju stycken. Som framgår av beskrivningen ovan blev de slutgiltiga informanterna 
inte de som vi i början av sökningen kontaktade. Med tanke på att man inte kan 
förutse i hur stor omfattning personen i fråga kan bidra till studiens syfte innan 
intervjutillfället är det omöjligt att veta på vilket sätt resultaten skulle blivit 
annorlunda med andra informanter. Viktigt att påpeka är dock att vi anser att 
informanterna genom sina olika yrkesroller och erfarenheter har bidragit till 
möjligheten att uppnå studiens syfte. 
 
När intervjuerna var inbokade kontaktades informanterna ytterligare en gång för att 
informera om inspelning av samtalet, samtliga godkände inspelning. Eliasson (2006) 
menar att intervjupersonerna måste bli informerade om inspelningen och ge sitt 
samtycke innan intervjutillfället. 
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3.3. Intervjuguide	  
Det är viktigt att vara väl förberedd för att kunna hantera intervjusituationen. En 
tydlig struktur gör det lättare att leda intervjun på rätt bana om något oförutsägbart 
inträffar (Dalen, 2008). Även Trost (2010) betonar vikten av att vara påläst inom 
ämnet som intervjufrågorna berör. Vi valde att förbereda oss genom att läsa 
vetenskaplig forskning kring ämnet innan intervjufrågorna utformades. När frågorna 
togs fram valde vi att utgå från studiens syfte och frågeställningar vilket även Dalen 
(2008) påpekar som en viktig del vid utformning av guiden. Vår intervjuguide är 
uppdelad i olika ämnesområden; uppvärmningsfrågor, allmänna frågor kring 
miljömålet (innehållande underkategorierna; delmål, styrmedel och uppföljning), 
samverkan, implementering, trafikplanering, urban grönstruktur eller allmänt om God 
bebyggd miljö (beroende på informantens yrkesroll) och slutligen ett avslutande 
stycke. Vår guide anpassades för att passa både kommunen och myndigheterna med 
vissa specialfrågor som var riktade till endast kommun eller myndighet samt frågor 
inriktade på trafikplanering, urban grönstruktur eller allmänt om God bebyggd miljö 
(se Bilaga 1). Trost (2010) nämner att intervjuguiden bör vara anpassad till 
informanten för att underlätta genomförandet av intervjun och få fram det avsedda 
materialet.  
 
Kvale (1997) förklarar att intervjuns första del är viktig, man bör låta informanten få 
en uppfattning om intervjuaren. Detta gör vi genom att presentera vilka vi är och vart 
vi kommer ifrån. Vi valde också att tydligt förklara studiens syfte, vilka områden 
studien fokuserar på samt att vi valt informanter från Naturvårdsverket, Boverket, 
Länsstyrelsen i Östergötland samt Linköpings kommun. Vi belyste även att 
informantens enskilda perspektiv var viktiga för studiens syfte. Intervjun fortsatte 
med öppna frågor där informanten bland annat förklarade vad hon eller han 
huvudsakligen arbetar med. Dalen (2008) menar att intervjun bör starta med öppna 
frågor eftersom informanten då får tala mer fritt vilket minskar risken för kortare svar 
genom intervjun. Resterande frågor utformades utefter de ämnesområden som tidigare 
nämnts. Sist i intervjuguiden finns ett avslutande stycke där vi frågade om 
informanten hade ytterligare någonting att betona eller om hon eller han hade några 
specifika frågor till oss. Att ställa denna fråga i slutet av intervjun menar Kvale (1997) 
ger informanten tillfälle att komplettera med ytterligare tankar eller frågor som inte 
tagits upp.  
 
3.4. Genomförande av intervjuerna 
Vi valde att genomföra alla intervjuerna via ett fysiskt möte, även om det innebar 
mycket restid. Ett fysiskt möte underlättar tolkningen av informanten då man kan ta 
del av kroppsspråk, känna av situationen och stämningen samt undvika att det uppstår 
missförstånd. Vid en fysisk intervju kan man få tillgång till icke- verbal 
kommunikation, som till exempel ansiktsuttryck vilket man inte kan ta del av om man 
genomför en telefonintervju (Kvale, 2009). Längden på intervjuerna varierade mellan 
40 och 80 minuter. En intervju blev betydligt längre än de andra vilket troligen 
berodde på att två informanter medverkade vid intervjutillfället. Då vi ser detta som 
ett extremvärde jämfört med de resterande intervjuerna bortsåg vi från denna när 
medeltiden beräknades till 54 minuter. Samtliga intervjuer spelades in via en diktafon 
samt via röstmemon på mobiltelefon som en säkerhet. Dessutom gjordes anteckningar 
i fall ytterligare tekniska problem skulle uppstå. Dalen (2008) rekommenderar att man 
använder sig av inspelningsutrustning vid intervjutillfället då det är betydelsefullt att 
få med informanternas egna ord. Speciellt ser vi detta som viktigt då vi har valt att 



	   11	  

använda oss av citat i studiens analys. 
 
Vi båda närvarade vid samtliga intervjutillfällen men genomförde tre intervjuer var 
medan den andra ansvarade för inspelningsutrustning, förde anteckningar, 
kontrollerade att den avsatta tiden inte överskreds samt ställde följdfrågor eller på 
andra sätt hjälpte intervjuaren. Stukát (2011) nämner att det finns både fördelar och 
nackdelar med att vara två intervjuare. Fördelar är bland annat att det kan vara mer 
effektivt och att man får två olika perspektiv på intervjun, negativt kan dock vara att 
informanten upplever sig vara i underläge. På grund av detta tror vi att det kan 
förekomma en skillnad mellan de informanter som var själva vid intervjutillfället och 
den intervju där två informanter medverkade då risken är mindre för känslan av att 
vara i underläge. Informanterna kan också ha påverkat varandras svar vid denna 
intervju och viss information kan ha gått förlorad dels för att informanterna kan hålla 
med varandra och dels för att en av informanten kan ta mer plats vid intervjutillfället. 
Vid intervjutillfället finns det vissa aspekter man behöver tänka på, exempelvis 
nämner Dalen (2008) att det är viktigt att låta informanten vara i centrum och ha god 
tid på sig att besvara frågorna. Som intervjuare ska man också visa sig intresserad. 
Kvale (1997) nämner att det är viktigt att visa förståelse och respekt för vad 
informanten säger. Detta är någonting vi tänkt på vid genomförande av samtliga 
intervjuer. Vidare nämner Dalen (2008) att informanten ska vara väl informerad om 
möjligheten att inte framträda med namn samt var informationen ska användas. Ingen 
av informanterna var emot att vi avidentifierade deras namn men vi valde att benämna 
yrkesroll, arbetsplats och intervjuinriktning i uppsatsen. 
 
3.5. Etiskt hänsynstagande 
Vid genomförande av samtliga vetenskapliga undersökningar eller studier har 
författarna ett ansvar att ställa det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella 
negativa konsekvenser detta kan medföra för personer som deltar i undersökningen. 
Det är viktigt att ta hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga problem som kan 
uppstå. Därav förekommer fyra huvudkrav gällande det etiska hänsynstagandet vid 
genomförande av en studie, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att man 
bör dela med sig av studiens syfte till informanten (Vetenskapsrådet, 2002), detta är 
någonting vi varit väldigt tydliga med både innan och under intervjutillfället, att delge 
syftet tror vi även leder till att man får ut mer av intervjun då informanten är 
medveten om studiens huvudfokus. Vidare nämner Vetenskapsrådet (2002) att 
samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien först och främst själva ska få 
välja om de vill delta, de ska kunna säga till om de har några specifika krav för att 
kunna delta och ska när som helst kunna avbryta sin medverkan. När personer vi 
kontaktade tackade nej respekterades självklart detta. En av informanterna ville ha 
med sig ytterligare en person under intervjun vilket vi godkände då informanternas 
trygghet under intervjutillfället kändes viktigt för oss. En person som vi hade bokat in 
en intervju med tackade senare nej till att delta vilket även det accepterades. Det 
tredje huvudkravet som Vetenskapsrådet (2002) nämner är konfidentialitetskravet 
som handlar om att personuppgifter ska behandlas med respekt. Vi har tidigare nämnt 
hur vi har behandlat anonymitet, vi nämner inte informanternas namn men däremot 
deras yrkesroll, arbetsplats och intervjuns inriktning, här förekommer risken att man 
skulle kunna ta reda på vilka informanterna är. Vi ser dock detta som acceptabelt då 
ingen av informanterna krävde anonymitet. Det fjärde huvudkravet som nämns av 
Vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet vilket betyder att information inte får 
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användas någon annanstans än vart den är avsedd att användas. Denna studies empiri 
används enbart i uppsatsen och ingen annanstans.  
	  
3.6. Efterbehandling av data	  
3.6.1. Transkribering	  
Transkriberingen av det empiriska materialet som tillkommit genom intervjustudien 
är enligt Dalen (2008) en viktig process för att lära känna materialet som ska 
analyseras. Enligt Kvale (1997) ska man, om man är flera som ska hjälpas åt att 
transkribera materialet, bestämma hur transkriberingen ska gå till. Det är viktigt att 
fundera över hur man utför en valid översättning från talspråk till skriftspråk. Det 
empiriska materialet översattes genom en detaljerad transkribering av 
intervjumaterialet, samtliga ord inkluderades då vi innan analysstadiet var osäkra på 
vad som skulle vara väsentligt. Vi valde att transkribera tre intervjuer var vilket 
genomfördes i två steg, i det andra steget kontrollerades den befintliga utskrivningen 
för att se att allt inkluderats. Enligt Dalen (2008) är det nödvändigt att kontrollera 
inspelningen och transkriberingen en extra gång för att få tydlighet om vad 
informanten verkligen har sagt.  
 
3.6.2. Innehållsanalys	  
Utifrån det transkriberade materialet genomfördes en innehållsanalys. Enligt 
Bergström & Boréus (2012) är innehållsanalys rent generellt ett lämpligt 
tillvägagångssätt vid bearbetning av ett större material för att på så sätt se grova 
tematiseringar. Genom tematisering kan mönster fastställas i analysmaterialet. Enligt 
Dalen (2008) ska intervjuaren i första hand tolka det empiriska materialet genom 
analysen av transkriptionerna och vid ett senare skede tolka den teoretiska förståelsen 
genom att jämföra med annan forskning och tidigare studier. Med hänsyn till detta 
tolkades först det empiriska materialet och vid ett senare skede gjordes kopplingar till 
relevant vetenskaplig litteratur. 
 
Ryan & Bernard (2003) påpekar att det första bildandet av teman ofta utformas av 
frågeställningarna som intervjuguiden innehåller. De menar dessutom att den 
övergripande tematiseringen sedan ska brytas ner till underteman. När underteman 
utformas ska man tänka på att ha kvar de som matchar studiens syfte. Författarna 
rekommenderar också att man använder sig av hjälpmedel för att märka ut olika 
teman i texten, till exempel med olika färger. Detta görs för att lättare kunna särskilja 
likheter och olikheter i det skriftliga materialet samt för att se om det skiljer sig eller 
liknar tidigare eller kommande yttringar. Vid genomläsning av materialet ska man 
vara observant på förekommande begrepp, ju fler gånger ett likande begrepp upprepas 
desto större chans är det att det är ett tema. 
 
Vår innehållsanalysprocess började med att vi läste igenom det transkriberade 
materialet för samtliga intervjuer. Sedan lästes materialet igenom ytterligare en gång 
för att identifiera de teman som uppkom kontinuerligt i materialet och som relaterade 
till informanternas budskap, erfarenheter samt perspektiv. Identifiering av teman 
skedde enskilt där vi båda bearbetade samtliga intervjuer. Det som tillhörde olika 
teman märktes ut med olika färger för att lättare kunna skilja dem från varandra. Vid  
uttag av teman, har vi också varit observanta på att nya teman kan framkomma utöver 
våra ämnesområden i intervjuguiden. I samband med att teman togs ut gjordes en kort 
sammanfattning efter varje svar för att lättar få en överblick av materialet och för att 
förenkla analysprocessens senare skede. De teman som hittades, efter våra analyser, 
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jämfördes och de teman som tagits ut skilde sig från varandra. Utifrån dessa valde vi 
ett fåtal huvudteman, när vi gjorde urvalet utgick vi från studiens syfte och 
frågeställningar. De begrepp som förekom i intervjuguiden var även de som frekvent 
återkom i informanternas svar. Våra huvudteman blev; God bebyggd miljö, 
implementering, styrmedel, samverkan, uppföljning, trafikplanering och urban 
grönstruktur. Kvarstående teman som ändå ansågs relevanta blev underteman till 
passande huvudteman. Utifrån detta skapades en tabell (se tabell 2) som vi utgick 
ifrån när vi började ta ut citat från de olika intervjuerna som ansågs relevanta för 
analysen. 
 
Tabell 2. De utvalda huvud- och undertemana 
 
 

 
3.7. Metoddiskussion	  
Analysen baseras på ett tematiskt tillvägagångssätt som grundar sig i materialet och 
de mönster och trender som uppkommit vid innehållsanalysen och fokus ligger på 
jämförande av informanternas erfarenheter. Då vi valt att inte använda oss av en teori 
vid den initiala analysen av materialet används istället vetenskaplig förankring av 
studiens empiriska resultat vilket möjliggör analytiska jämförelser. Vi har också utgått 
från studiens syfte och frågeställningar för att få fram det som är relevant i samtliga 
intervjuer. 
 
Eliasson (2006) nämner att en tydlig redovisning av tillvägagångssättet leder till 
åstadkommandet av påtagliga resultat, det vill säga reliabiliteten. En redogörelse för 
vad som gjorts kan användas för att försäkra att resultaten verkligen mäter det som är 
avsatt att mätas, det vill säga validiteten. En hög reliabilitet är en förutsättning för en 
hög validitet. Studien med dess syfte och frågeställningar är baserade på våra egna 
intresseområden, utifrån detta togs den metodprocess fram som ansågs passa studiens 
syfte. Metodvalet har inte förändrats genom undersökningens gång. När 
intervjumaterialet analyserades utgick vi ifrån studiens syfte för att göra det empiriska 

God bebyggd 
miljö 

Implementering Styrmedel Samverkan Uppföljning Trafikplanering Urban 
grönstruktur 

System Samhällsbyggande Indikatorer Myndighet Förändring Kommunikation Grönstruktur 
Åtgärder Planering Plan- och 

bygglagen 
Nationellt Fördjupad 

utvärdering 
Infrastruktur Ekologisk 

Uppdrag Underlag Vision Regional Årlig uppföljning Transporter Hälsa 
Delmål Avvägning Översiktsplan Kommun Uppföljningsmål Trafikplanering Utemiljö 

Etappmål Integrera Resurser Aktörer Åtgärdsprogram Kollektivtrafik Ekosystem-
tjänster 

Preciseringar Regionplan Detaljplan Trafikverket  Trafiksäkerhet  
Regering/riksdag Planeringsunderlag Bygglagen Informell 

samverkan 
 Hållbara 

transportlösningar 
 

Målmanual Projekt Sociala aspekter Staten  Transportsystemet  
Indikatorer Konkretisera Ekonomi Dialog  Buller  

Regeringsbeslut Långsiktiga frågor Drivkraft Näringsliv    
Åtgärdsprogram  Politik Medborgarna    

Målkonflikt  Miljöbalken Fastighetsbolag    
  Lagstiftningar RUS    
  Statistik     
  Kompetens     
  Finansiering     
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materialet så relevant som möjligt. 
 
Validiteten av en intervjustudie baseras på tillförlitligheten hos det informanterna 
säger, det vill säga data (Kvale, 1997). Vi anser oss inte kunna avgöra tillförlitligheten 
då informanternas svar baseras på olika perspektiv, det finns därmed inget rätt eller 
fel. Vi anser inte att ett svar som är baserat på egna erfarenheter kan ifrågasättas. 
Enligt Kvale (2009) finns det en risk för att intervjupersonerna förändrar sina svar vid 
en eventuell upprepning av intervjun. I vår studie, som är inriktad på kvalitativa 
intervjuer, kan data variera kraftigt eftersom den baseras på informanternas egna 
berättelser vid en viss tidpunkt. Eftersom intervjuerna är semi- strukturerade ställde vi 
följdfrågor utifrån informanternas svar som på grund av detta inte finns med i 
intervjuguiden. Därför är det osannolikt att resultaten skulle bli densamma om studien 
upprepas av en oberoende part, även om tillvägagångssättet tydligt redovisats. Vi 
anser dock att tillförlitligheten blir högre när de olika intervjuernas likheter och 
skillnader jämförs och paralleller dras till tidigare studier. 
 

4. Analys och diskussion	  
För att tydliggöra vem som säger vad, utformades en tabell (se tabell 1), som visar 
samtliga informanters yrkesroll, arbetsplats och inriktning på intervjun 
(trafikplanering, urban grönstruktur eller allmänt om God bebyggd miljö).	  	  
 
4.1. Miljökvalitetsmålets hantering och konkretisering 
Uppfattningen om miljökvalitetsmålets bredd och komplexitet framträder inom 
samtliga nivåer. Ekonomistyrningsverket (2007) menar att för stora eller för många 
mål gör det svårt för myndigheter att se vad som prioriteras. Styreffekten kan alltså 
påverkas negativt av ett för brett mål, andra problem med mål som kan påverka 
styrningseffekten är om de är för allmänna eller otydliga. Förutom 
miljökvalitetsmålets bredd nämner informanterna att det dessutom finns en tydlig 
koppling mellan God bebyggd miljö och andra miljökvalitetsmål vilket försvårar 
implementeringsprocessen. För att underlätta hanteringen har preciseringar utformats 
då de ska vara mer nåbara men samtidigt ambitiösare än de tidigare delmålen 
poängterar utredaren på Boverket. Det faktum att preciseringarna ska underlätta 
implementeringen har dock ifrågasatts på Länsstyrelsen där handläggaren upplever att 
en utmaning, vad gäller preciseringarna, är svårigheten med att prioritera mellan dessa 
eftersom det inom ett specifikt mål förekommer många målkonflikter. Ett tydligt 
exempel som illustrerar en sådan konflikt beskrivs av utredaren som menar att 
utökning av kollektivtrafik kan bidra till ökade bullernivåer i städer. En gemensam 
bild som framkommer inom samtliga nivåer är att trafikrelaterade frågor utgör en 
central del av de tio preciseringarna. Då trafikfrågor får ett stort utrymme i 
samhällsplaneringen bör man enligt infrastrukturplaneraren prioritera dessa frågor i 
större utsträckning eftersom det finns väldigt mycket att göra inom området. Även 
samhällsplaneraren på Länsstyrelsen i Östergötland har uppfattningen om att 
preciseringen “infrastruktur” är av störst betydelse för att uppnå miljökvalitetsmålet. 
Det förekommer också en svårighet i att anpassa preciseringarna inom Boverket och 
göra dem riktigt konkreta påpekar infrastrukturplaneraren. Naturvårdsverket (2012b) 
betonar, likt informanterna, miljökvalitetsmålets komplexitet och att det förekommer 
konflikter dels inom målet men också mellan God bebyggd miljö och andra 
miljökvalitetsmål. Komplexiteten i miljömålsstrukturen betonas även av Johansson 
(2008) som menar att tjänstemän ofta upplever detta som problematiskt vilket kan 
leda till svårigheter med att kommunicera ut miljökvalitetsmålen till andra aktörer. 
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Vad gäller hanteringen av miljökvalitetsmålet nämner landskapsarkitekten på 
Linköpings kommun en svårighet gällande anpassningen av de nationella 
miljökvalitetsmålen till lokal nivå. Hur välutvecklade olika sakområden är på 
nationell nivå tycks vara av betydelse för hur det sedan går att applicera ner till lokal 
nivå. Landskapsarkitekten anser att trafikplanering är lättare att hantera på lokal nivå i 
jämförelse med frågor som rör urban grönstruktur på grund av att trafikrelaterade 
frågor är mer välutvecklade på nationell nivå. Dock påpekar trafikplaneraren på 
kommunen att problem gällande anpassningen av de övergripande målen kvarstår, då 
man ofta tappar steg på vägen när de ska anpassas till en verklighet. 
Samhällsplaneraren på Länsstyrelsen har uppfattningen om att kommunernas 
drivkraft för miljömålsarbetet är bristfällig, då det inte tas upp frivilligt utan enbart för 
att det är ett måste. Kommunerna har exempelvis lätt för att ge vika för 
exploateringsfrågor vilket ofta leder till konsekvenser för miljön. 
Infrastrukturplaneraren menar att när ett skarpt läge infinner sig hos kommunerna är 
det ofta miljön som får stå tillbaka och kommunledningen vågar inte sätta ner foten. 
Att kommunerna lätt kan ger vika för andra intressen menar Hrelja et al. (2012) beror 
på att konkurrensen mellan städer ofta är orsaken till att kommunerna anpassar sig 
efter företags etableringsintressen istället för att se till den egna planeringen, detta 
leder ofta till negativa konsekvenser för miljömålsarbetet. Inom kommunen menar 
båda informanterna att andra samhällsintressen går före implementeringen av 
miljökvalitetsmålen men trafikplaneraren betonar att det inom kommunen finns 
drivkrafter vad gäller miljömålsarbetet men att det är lätt att falla tillbaka i gamla 
vanor. Informanterna på Länsstyrelsen ser beteendeförändringar som en stor utmaning 
för kommuner men detta är även viktigt på individnivå, till exempel påpekar 
handläggaren svårigheten i att få människor att välja ett mer hållbart 
transportalternativ. Vidare nämns att det ofta ställs stora krav på myndigheters 
miljöåtgärder trots att det är individens beteenden som pekats ut som 
huvudproblemet. Det är lätt att lägga kraven på nationella, regionala och lokala 
myndigheter och att de ska vidta åtgärder men i slutändan är det individen som måste 
förändra sitt beteende anser handläggaren. Dessvärre är det en långsam process även 
om det finns tillräcklig kunskap för att skapa en förändring. 
 
4.2. Problematik och utmaningar för trafikplanering och urban 
grönstruktur 
4.2.1. Trafikplanering 
En stor del av markutnyttjandet omfattas av transporter och infrastrukturplaneraren 
påpekar att 40– 50 % av markytan i en stad utgörs av transporter i form av vägar, 
parkeringar och liknande. För att minimera markutnyttjandet för trafik nämner Hull 
(2007) behovet av en utökad användning av förnyelsebara resurser. Vidare nämner 
infrastrukturplaneraren att om man kan minska den här ytan ger man mer plats för 
andra samhällsintressen i staden som kan leda till ett flertal positiva fördelar vilket 
förklaras genom följande citat. 
 
“Löser vi transporterna har vi kommit väldigt långt, de är roten till mycket av det 
onda... de orsakar väldigt mycket. Hälsa också för den delen med buller och med 
luftkvalitet alltså transporter är centralt. Vi måste kunna röra oss det är väl helt klart, 
men frågan är hur vi ska göra det” (Infrastrukturplaneraren på Boverket). 
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Även resterande informanter har uppfattningen om att man bör satsa mer på hållbar 
trafikplanering och att det därmed blir den stora utmaningen för framtiden. Enligt 
handläggaren på Naturvårdsverket planerar man ofta utifrån ett fortsatt ökat 
transportbehov och därmed får de hållbara transporterna inte tillräckligt med utrymme 
i dagsläget. Handläggaren på Länsstyrelsen nämner att ett stort problem för just 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att transporterna ökar. För att få bukt med 
samhällets bilberoende anser informanterna på både regional och lokal nivå att det 
krävs en omprioritering i det befintliga transportsystemet. Hrelja et al. (2012) menar 
att forskningen på senare tid har börjat identifiera områden för hållbar rörlighet 
genom trafikplanering. Det krävs en övergång från en traditionell transportpolitik där 
bilen står i fokus till att undersöka i detalj hur mobiliteten är inramad i relation till 
bilberoendet. En viktig poängtering kring omställningen i infrastrukturen betonas av 
Länsstyrelsen, handläggaren anser att omställning bör ske i samband med utökning 
eller ombyggnation. För att uppnå detta nämns att man behöver försvåra för bilarnas 
framkomlighet i staden och Länsstyrelsen har möjlighet att genom åtgärdsprogram 
främja hållbara transportalternativ. Åkerlind (2000) belyser vikten av att klargöra 
förutsättningarna för kollektivtrafik redan vid framtagande av översiktsplanen för att 
nå effektiva resultat. Trafikplaneraren nämner att det i Linköpings kommuns 
översiktsplanering finns en strategi att minska trafiken och fördela transporterna på 
andra trafikslag. Ett antal konkreta åtgärder för att minska trafiken och utsläppen i 
innerstaden är en minskad dubbdäckanvändning, lägre hastighet, annan beläggning 
och att man försöker trycka ut trafiken från innerstaden. Det krävs inte bara planer 
eller åtgärder för främjandet av ett hållbart transportsystem, landskapsarkitekten 
belyser beteendeförändringar som väsentligt när det handlar om trafik, att få 
människor att byta transportmedel. 

4.2.2. Urban grönstruktur 
Enligt informanterna förekommer en brist vid hänsynstagande av urban grönstruktur 
inom God bebyggd miljö. Utvecklingen av grönstruktur har inte haft så stor verkan för 
stadsplaneringen då man enligt utredaren på Boverket inte har uppnått det önskvärda 
resultatet. Detta beror på att miljökvalitetsmålet inte beaktas i den utsträckning som 
önskas eller som det var tänkt från början. Därmed påpekas hur viktigt det är att tänka 
utifrån ett långsiktigt perspektiv när det har att göra med urban grönstruktur, speciellt 
då dessa områden kommer minska i takt med exploatering. För att skapa långsiktig 
urban hållbarhet krävs, enligt samhällsplaneraren på Länsstyrelsen, ett bevarande av 
de befintliga ekosystemtjänserna. Detta är enligt handläggaren den viktigaste 
utmaningen inom urban grönstruktur. I studien av Estoque & Murayama (2013) 
belyses att staden “Baguios” snabba urbana tillväxt har orsakat både socioekonomiska 
och miljömässiga problem vilket resulterade i försämring av den naturliga miljön. 
Anledningen till att informanterna ser exploateringen som ett hot mot den urbana 
grönstrukturen kan bero på att man inte tänkt utifrån ett långsiktigt perspektiv, även 
om detta lyfts fram som en viktig aspekt. Det kan också bero på en bristande drivkraft 
från nationellt håll, då detta är någonting som efterfrågas på Länsstyrelsen. Dock 
förekommer det i dagsläget ett bristande hänsynstagande för grönstruktur på nationell 
nivå vilket påpekas av handläggaren på Länsstyrelsen. Natur och biologisk mångfald 
får inte lika mycket uppmärksamhet som andra miljöfrågor men i takt med att 
regeringen tagit fram nya etappmål tros biologisk mångfald få mer uppmärksamhet 
framöver. En orsak till varför urban grönstruktur inte fått så stor uppmärksamhet 
nationellt kan vara myndigheternas olika infallsvinklar. Utredaren belyser att de på 
Boverket är väldigt måna om de sociala aspekterna medan Naturvårdsverkets ingång 
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är helt annorlunda, de jobbar väldigt mycket med arter, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Skillnaderna mellan Naturvårdsverket och Boverket tror vi kan ha 
både positiva och negativa konsekvenser för utvecklingen. Dels kan man få en bredd 
genom att hänsyn tas till båda faktorerna men det kan också leda till konflikter om 
vad som anses vara viktigast. Informanten på nationell nivå nämner att hälsa utgör en 
stor del i plan- och bygglagen vilket även det kan ha positiva och negativa effekter, 
det kan dels leda till att de sociala frågorna kring urbana grönområden får ett stöd då 
det nämns i lagstiftningen, men det kan också leda till att Naturvårdsverkets 
infallsvinkel om biologisk mångfald inte prioriteras i lika stor utsträckning 

Ytterligare en aspekt som anses viktig är att behålla markanvändningen för urban 
grönstruktur när städerna förtätas. Landskapsarkitekten menar att det i Linköpings 
kommun finns goda förutsättningar för urban grönstruktur men vissa områden har 
sämre kvalitet. I en hållbar stad finns närhet till trivsamma utemiljöer oberoende på 
vart man bor, ett stort fokus bör därmed ligga på att bevara och skydda de områden 
som kvarstår. Även Uggla (2012) ser behovet av att bevara och förbättra kvaliteten på 
de grönområden som finns kvar då markanvändningen för urban grönstruktur 
troligtvis kommer minska ytterligare i framtiden. 
 
När Linköping expanderas tas anspråk på obebyggda områden som är betydande 
rekreationsområden och landskapsarkitekten ställer sig frågan hur man ska klara av att 
prioritera grönområden när ett så stort fokus ligger på regionförstoring och belyser 
därmed att det är en stor utmaning de står inför. Med tanke på att transporterna utgör 
en stor del av städernas markanvändning skulle en större satsning på kollektivtrafik 
enligt trafikplaneraren ge mer plats åt naturtäthet i städerna. Det är alltså viktigt att ge 
mer plats i städerna för urban grönstruktur, James et al., (2009) menar att det är 
viktigt att kombinera så kallade ”gråa” och ”gröna” områden för att uppnå en hållbar 
stad. Handläggaren på Länsstyrelsen menar att expanderingen av grönstrukturen kan 
bidra till förbättrad folkhälsa vilket i sin tur leder till ekonomiska besparingar för 
samhället. Urban grönstruktur kopplat till hälsa är någonting som frekvent nämns i 
litteratur, bland annat påpekar James et al. (2009) kopplingen mellan livskvalitet och 
ekonomisk konkurrenskraft, exempelvis kan huspriser öka där det finns en närhet till 
natur- och vattenområden. Vi ser detta som en viktig aspekt för att urban grönstruktur 
ska prioriteras högre i städerna, på grund av detta är det anmärkningsvärt att ingen av 
informanterna belyser detta. Ytterligare en ekonomisk besparing kopplat till 
bevarande och expandering av grönstrukturen är, enligt handläggaren, dess förmåga 
att lagra koldioxid som på så sätt kan minska eventuella kostnader för lokala utsläpp. 
Därmed finns en möjlighet att direkt ta hand om de utsläpp som staden orsakar. 

4.3. Juridiska styrmedel och planinstrument 
Majoriteten av informanterna belyser plan- och bygglagen samt miljöbalken som de 
viktigaste styrmedlen för uppfyllande av miljökvalitetsmålet. Även Naturvårdsverket 
(2012b) belyser dessa som huvudsakliga juridiska styrmedel för den fysiska 
planeringen. Dock finns det en problematik kring tillämpningen av plan- och 
bygglagen samt miljöbalken då dessa är bristfälliga ur ett miljömålsperspektiv. 
Bristen handlar om, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, att man vid fysisk 
planering bör sträva efter att på ett effektivt sätt utnyttja befintliga resurser såsom 
mark, vatten, energi och byggnader. Trots att informanterna till stor del är positiva till 
lagstiftningarna anser landskapsarkitekten på kommunen att det tidigare fanns klarare 
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krav i plan- och bygglagen gällande närhet till grönområden inom vissa avstånd, men 
att tydlighet kring detta saknas i dagsläget. 

Bland informanterna förekommer en viss oenighet om ifall kommunernas 
översiktsplanering är av betydelse. På Boverket anses översiktsplanen vara bristande 
ur miljöhänsyn, anledningen tros beror på att dess tillämpning inte är bindande. 
Trafikplaneraren på kommunen påpekar att det är enklare att utveckla en plan medan 
genomförandet av den är betydligt svårare. På ett liknande sätt ställer sig 
infrastrukturplaneraren på Boverket frågan om ifall det är värt att ha en översiktsplan 
med tanke på att kommuner lätt ger vika för etablering. 

“Översiktsplanen eller plan- och bygglagen är ett ganska svagt styrmedel, man kan 
ha jättefina planer men när det väl kommer till ett skarpt läge att det är en industri 
eller handelsetablering som vill lägga sig där så är det ofta där den hamnar även om 
det inte finns med i en översiktsplan eller någon annan plan” (Infrastrukturplaneraren 
på Boverket). 
 
Denna problematik tas även upp av Dalhammar & Wibeck (2009) som menar att 
kommuner har ett eget ansvar att välja vad de ska prioritera, de kan välja om de vill 
satsa på miljöfrågor men kan också välja att inte göra det i särskilt stor utsträckning. 
Även Hrelja et al. (2012) nämner att kommunerna har en stor påverkan på den fysiska 
planeringen och har av den anledningen även en stor makt över de nationella målen 
för en hållbar stadsutveckling. Till skillnad från informanterna på nationell nivå anser 
informanterna på Länsstyrelsen att översiktsplanen är det viktigaste styrmedlet. 
Naturvårdsverket (2012b) menar att översiktsplanen för den fysiska planeringen är ett 
viktigt planinstrument för att inkludera miljökvalitetsmålen inom kommunen 
tillsammans med andra mål inom utvecklingen för den fysiska miljön. Utredaren på 
Boverket anser att länsstyrelserna har en stor påverkansmöjlighet på kommunernas 
översiktsplanering, de har även möjlighet att se hur kommunerna har beaktat 
miljökvalitetsmålen i översiktsplanen genom konkreta åtgärder. Dalhammar & 
Wibeck (2009) nämner att regeringen och länsstyrelserna har en möjlighet att påverka 
hanteringen även om denna påverkansmöjlighet är begränsad. Informanterna på 
Länsstyrelsen värdesätter kontakten med kommuner vid utformning av 
översiktsplaner vikten i att tidigt inkludera miljökvalitetsmålen i planeringsprocessen. 
Tidig inkludering av miljömålsperspektiv i planeringen kan enligt Johansson (2008) 
leda till fördelen att kommunernas planer lägger större vikt på miljökvalitetsmålen. 
Välutvecklade planeringsunderlag är av vikt för det kommunala arbetet då de bidrar 
till arbetet med anpassning av miljökvalitetsmålen efter kommunens egna 
förutsättningar. Däremot anser landskapsarkitekten att mer tid borde läggas på 
översiktsplanen och strategiska frågor. Samhällsplaneraren på Länsstyrelsen 
poängterar dock problematiken med att få med sig miljökvalitetsmålen när 
detaljplanering genomförs. 

4.4. Politisk drivkraft 
Samtliga informanter poängterar att politisk drivkraft är väsentligt för uppfyllande av 
miljökvalitetsmålet, handläggaren på Naturvårdsverket betonar att det är politikerna 
som ytterst fattar besluten. Utredaren beskriver att uppdragen Boverket får 
huvudsakligen styrs av politiska mål. På lokal nivå har politikerna också en stor 
påverkansmöjlighet kring kommunernas prioriteringar och utredaren på Boverket 
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samt trafikplaneraren menar att det i huvudsak är politikerna som bestämmer vilken 
riktning man tar inom kommuner. Dock lyfter Naturvårdsverket (2005b) 
problematiken att det förekommer oklarheter i begreppet “långsiktig hållbar 
stadsutveckling” då det inte är politiskt identifierat. Dessutom betonas att forskningen 
lyfter fram varierande och ibland även motstridiga svar kring begreppet. Detta kan 
bidra till att frågor gällande hållbar stadsutveckling inte prioriteras i den grad som 
efterfrågas, att ha en tydligare definiering kring begreppet skulle underlätta 
hanteringen kring dessa frågor. 

Informanterna anser att kommunpolitikerna har en stor påverkansmöjlighet och 
handläggaren på Länsstyrelsen menar att det förekommer en utmaning i att kommuner 
inte vågar satsa på hållbara investeringar då de kan leda till tillfälligt 
budgetunderskott. Enligt informanten kan brister i den politiska drivkraften bero på 
kunskapsbrist och att det på grund av detta är viktigt att kommunpolitikerna blir 
utbildade i miljökvalitetsmålen. I studien genomförd av Hull (2007) anser 
informanterna att lokalvalda politiker är de viktigaste aktörerna på lokal nivå i frågor 
gällande utvecklingen av hållbara transportsystem. De lagstiftningskrav på olika 
tjänster och processer som fastställs av regeringen anses också vara en huvudsaklig 
pådrivare av utvecklingen. På Linköpings kommun förekommer en positiv syn på 
kommunpolitikernas drivkraft då landskapsarkitekten menar att politikernas 
intresseområden har bidragit till de projekt som genomförts inom urban grönstruktur. 
 
“Jag säger att ekologerna har varit fantastiskt duktiga och gjort jättemycket men då 
har det också funnits politiker som har tyckt att det här är något vi behöver ha… jag 
skulle även vilja säga att det vi jobbar med älskar politikerna, särskilt nu när det är 
valår, man ser vad man har utvecklat… Så vi har stöd av politikerna i det vi gör” 
(Landskapsarkitekten på Linköpings kommun). 

4.5. Ekonomi och resurser 
Ekonomi anses vara ytterst viktigt för det praktiska arbetet och samtliga informanter 
på nationell, regional och lokal nivå poängterar att fördelningen av resurser är en 
viktig aspekt. Informanterna på Länsstyrelsen påpekar att ekonomi är en central fråga 
som avgör vilken riktning stadsutvecklingen tar, exempelvis ställer sig handläggaren 
frågan vem det är som ska betala för miljömålsarbetet, det är det allt handlar om i 
slutändan. Flertalet informanter anser att statliga bidrag är ett viktigt styrmedel för 
kommunerna, exempelvis menar infrastrukturplaneraren att kommunerna i dagsläget 
inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att utveckla hållbara stadsmiljöer. Vidare 
påpekas att kommunerna är i behov av ett större ekonomiskt stöd för att göra 
förbättringar i stadsmiljön. 

“Det är ju ett sådant styrmedel som absolut skulle få snurr på stadsbyggandet tror 
jag, eller stadsmiljön. Jag tror att många kommuner behöver hjälp, speciellt 
kommuner som inte har en egen tillväxt och som inte kan förbättra genom till exempel 
förtätning utan som måste jobba med den befintliga strukturen” 
(Infrastrukturplaneraren på Boverket). 

Finansiell hjälp, direkt kopplat till miljökvalitetsmålet, är något som efterfrågas av 
trafikplaneraren. Båda informanterna på Linköpings kommun tar upp problemet med 
att man ofta har ett kortsiktigt perspektiv vid investeringar. En anledning till detta kan 
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ha att göra med svårigheten att ställa om de investeringar man tidigare gjort till något 
mer hållbart på grund av att man inte vet vilken effekt det ger, menar trafikplaneraren. 
Vidare nämns att fördelningen av ekonomiska resurser är viktig för att övergå till ett 
mer hållbart trafiksystem då man i nuläget fokuserar mycket på bilutvecklingen och 
att man därmed måste tvingas fördela om pengarna mot de hållbara transporterna. 
Införandet av ekonomiska styrmedel såsom parkering kan leda till en minskning av 
bilåkandet då det måste vara förenat med en kostnad. Hull (2007) belyser bristen på 
ekonomiska incitament för främjande av en mer hållbar trafikplanering samt att de 
tillfrågade i studien hade en uppfattning om att det inom politiska beslut förekom en 
kortsiktighet vilket utgjorde ett hinder för hållbara investeringar. 
Behovet av ökade ekonomiska styrmedel för trafik är betydelsefullt inom kommuner 
vilket även nämns av informanter på nationell nivå. Kommunen påpekar också att 
man nationellt bör rikta mer finansiell hjälp som är direkt kopplat till åtgärder för att 
uppnå miljökvalitetsmålen. Vad gäller urban grönstruktur är landskapsarkitekten 
snarare positiv till hur man har fördelat resurserna då kommunen har fått stöd via 
statliga bidrag i projekt inom urban grönstruktur. 

4.6. Samverkan 
Samtliga informanter på nationell, regional och lokal nivå belyser de aktörer som 
anses betydande för samverkan. Informanterna på Länsstyrelsen ser kommunen som 
en central aktör både för samverkan och för implementering av miljökvalitetsmålet. 
Både infrastrukturplaneraren och handläggaren på nationell nivå nämner den 
horisontella samverkan med Trafikverket som viktig när det har att göra med 
trafikplanering och infrastrukturplaneraren har uppfattningen att samverkan är väl 
fungerande, man delar gärna med sig av sina erfarenheter och försöker hjälpa 
varandra. Handläggaren från Naturvårdsverket nämner även att Transportstyrelsen 
och Boverket är viktiga horisontella samarbetspartner när det gäller trafikfrågor. På 
lokal nivå lyfter trafikplaneraren utöver Trafikverket dessutom Östgötatrafiken och 
allmänheten. Allmänheten är också viktig för samverkan kring urbana grönområden 
enligt landskapsarkitekten, dock efterfrågas en ökad kommunikation. Handläggaren 
på Länsstyrelsen nämner Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen som 
väsentliga aktörer för det vertikala samarbetet. Informanten anser däremot att det 
förekommer en otydlighet gällande nya bedömningsgrunder som Naturvårdsverket 
tagit fram de senaste åren. Implementeringen av miljökvalitetsmålen försvåras utav 
bedömningsgrunderna då dessa blir svåra att jämföra från år till år. I och med detta 
betonas vikten av en fortsatt dialog med Naturvårdsverket. Johansson (2008) nämner 
att när flera samhällsaktörer involveras kan en komplexitet genom den hierarkiska 
organisationsstrukturen uppstå vilket i sin tur kan leda till 
implementeringssvårigheter. Utredaren på Boverket nämner också att det förekommer 
ett viktigt horisontellt samarbete med Naturvårdsverket men också med 
Skogsstyrelsen. Boverkets samarbete med andra aktörer kan däremot variera då det 
inom uppdragen finns angivet vilka aktörer myndigheten ska samverka med 
alternativt vilka de ska utbyta kunskap med. Enligt infrastrukturplaneraren handlar det 
till stor del om informell samverkan för att sprida information om vad som händer på 
olika områden inom myndigheten och därmed hitta synergieffekter för 
miljökvalitetsmålen. Informell samverkan påpekas även av handläggaren på 
Länsstyrelsen, här anser man sig vara i behov av förbättrad kommunikation. 
Samverkan mellan de olika aktörerna, både vertikal och horisontell beskrivs i 2.1 
Miljömålsimplementering (se Figur 1).  
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Hanteringen på nationell nivå har också påvisat svårigheter vad gäller drivkraften för 
miljömålsarbetet. Inom Boverket betonas vikten av att inkludera miljömålsarbetet i 
det vardagliga arbetet för att skapa ett långsiktigt perspektiv och på så sätt inkludera 
miljömålsarbetet som en naturlig del inom myndigheten. 
 
“Skapa den där kopplingen är väl egentligen det som är det viktigaste att det vi gör, 
att det överensstämmer med miljömålen snarare än att ta dem var för sig. Litegrann 
känns det som att det blir någon slags efterhandskonstruktion till viss del. Man gör 
det för att man måste, inte för att man känner någonting särskilt för det” 
(Infrastrukturplaneraren på Boverket).  
 
Detta indikerar på en bristande drivkraft kring miljökvalitetsmålen inom Boverket. 
Med tanke på att Boverket är ansvarig myndighet för God bebyggd miljö skulle den 
bristande drivkraften kunna försvåra implementeringen även hos andra aktörer. 
Vidare nämner infrastrukturplaneraren att man inom Boverket inte kan påverka 
miljökvalitetsmålets prioritering gentemot andra samhällsintressen. Dalhammar & 
Wibeck (2009) har uppfattningen om att offentliga aktörers miljömålsarbete ofta 
drabbas av bristande engagemang och drivkraft. Miljömålsarbete som inte finns 
nämnt i lagstiftningen prioriteras inte i så stor utsträckning och ses som ett frivilligt 
arbete. Anledningen till detta synsätt tror Dalhammar & Wibeck (2009) beror på att 
miljökvalitetsmålen inte är juridiskt bindande. Relaterat till detta nämner även 
utredaren att miljömålsarbete inte prioriteras i så stor utsträckning inom kommuner. 
 
Informanterna på samtliga nivåer belyser ett problem gällande samverkan mellan de 
nationella myndigheterna Boverket och Naturvårdsverket, det förekommer en konflikt 
rörande framtagandet av riktlinjer för buller. Infrastrukturplaneraren tror att 
konflikten kan bero på att de jobbar utifrån två olika lagstiftningar, då Boverket 
främst arbetar utifrån plan- och bygglagen medan Naturvårdsverket tar större hänsyn 
till miljöbalken. Då informanter på både regional och lokal nivå nämner denna 
konflikt tros den ha en negativ påverkan både på samverkan och inte minst synen på 
de statliga verken då trafikplaneraren bland annat nämner att det inte känns som att 
myndigheterna är förebilder. Detta skulle i sin tur kunna påverka implementeringen 
av miljökvalitetsmålet, framförallt inom området konflikten rör. En av informanterna 
på Boverket ger förbättringsförslag vad gäller samverkan mellan Boverket och 
Naturvårdsverket som har sin ståndpunkt i hur miljömålsarbetet går till. 

”Jag tror att man behöver ha en liten större lyhördhet, att man inte kan behandla alla 
miljökvalitetsmål på samma sätt, att det inte går att ha en mall för alla 
miljökvalitetsmål eftersom de är så skilda från varandra. Jag tror att samarbetet med 
Naturvårdsverket när det gäller miljökvalitetsmålen kan bli mycket bättre och att man 
behöver skapa en dialog om hur det egentligen är och på vilket sätt man ska redovisa 
det” (Infrastrukturplaneraren på Boverket). 

Informanterna på Boverket och Naturvårdsverket påpekar att myndigheterna sällan 
samverkar direkt med kommuner. Enligt infrastrukturplaneraren har Boverket en liten 
påverkansmöjlighet på implementeringen och nämner att ett större ansvar ligger på 
kommuner och lokala exploatörer. Däremot påpekas att det finns en drivkraft inom 
myndigheten att få implementeringen av miljökvalitetsmålet att fungera hos 
kommuner. Att det praktiska arbetet ligger på regional och lokal nivå påpekas även av 
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handläggaren på Länsstyrelsen och informanten anser att detta är någonting 
myndigheterna måste ta hänsyn till. I samband med detta nämns också hur viktig 
kontakten med kommuner är för Länsstyrelsen, men handläggaren påpekar att det i 
vissa fall krävs påtryckningar och en ökad tydlighet ut till kommuner. Informanterna 
på kommunen har olika åsikter om hur samverkan med myndigheterna (Länsstyrelsen 
och de nationella myndigheterna) fungerar. Landskapsarkitekten anser att den 
vertikala samverkan med nationella myndigheterna är till stor hjälp men att 
Länsstyrelsen framförallt har varit till stor hjälp när det handlar om urban 
grönstruktur. Trafikplaneraren delar uppfattningen att det förekommer en god 
samverkan med Länsstyrelsen men ställer sig tveksam till hur de kan påverka 
implementeringsprocessen. 

Utifrån det som nämnts gällande drivkrafter hos de studerade samhällsnivåerna ser vi 
en stor oklarhet i hur mycket nationella myndigheter som Boverket kan påverka 
implementeringen både internt och inom kommuner. Anledningen tros vara att 
informanterna anser att det förekommer en stor drivkraft inom myndigheten men att 
den inte har så stor påverkan på implementeringen. Detta ser vi som en barriär inom 
den organisatoriska strukturen. Den bristande implementeringspåverkan från nationell 
nivå kan enligt Johansson (2008) bero på att de nationella myndigheterna lägger stort 
fokus på den horisontella samverkan. Anledningen till att den vertikala samverkan 
minskar kan bero på att förändringen i den hierarkiska strukturen har bidragit till en 
ökad komplexitet på grund av att ansvarsfördelningen är mer omfattande och att allt 
fler samhällsaktörer berörs vid miljömålsarbete. 
 
En nackdel för implementeringen på lokal nivå är att de nationella myndigheterna inte 
kommer i direkt kontakt med kommuner med tanke på att informanterna på 
Linköpings kommun efterfrågar mer styrning från nationellt håll. Dalhammar & 
Wibeck (2009) kommer fram till att handlingsutrymmet för miljömålsarbetet kan 
minska när det finns olika synsätt angående hur miljömålsarbetet bör bedrivas. Den 
hierarkiska styrningsmodellen, likt en pyramid, där regering och riksdag står överst 
följt av de nationella myndigheterna på nästa nivå och Länsstyrelser och kommuner 
står längst ned, tycks ha genomsyrat tjänstemännens syn på hur miljömålsarbetet 
utövas. Problem som kan uppstå inom den hierarkiska fördelningen är att det finns en 
risk för att handlingsutrymme och påverkansmöjlighet begränsas om man befinner sig 
längst ned i den hierarkiska strukturen. Detta kan i sin tur ha en negativ påverkan på 
samspelet mellan de olika aktörerna inom strukturen. 

4.7. Uppföljning 
Informanterna har en varierad syn på den årliga uppföljningen av God bebyggd miljö. 
På nationell nivå anses inte uppföljningen ge så mycket från år till år och därför ser 
man ingen stor förändring i uppföljningarna. Utredaren nämner att den årliga 
uppföljningen istället främst fungerar som underlag för regeringens kommande 
budgetpropositioner. Därav anser utredaren att mer tid bör läggas på vägledningar och 
genomförande av åtgärder. Att det förekommer ett stort fokus på den årliga 
uppföljningen påpekas även av infrastrukturplaneraren. Johansson (2008) menar att 
regeringen har uppfattningen om att miljökvalitetsmålens uppföljningsarbete är en 
viktig del men att den inte får bli så omfattande att den tar utrymme från annat 
miljöarbete. På Boverket verkar det vara just det som har hänt, att den årliga 
uppföljningen tar för stor plats och utrymme. När det gäller urban grönstruktur 
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påpekar utredaren svårigheten i att se en utveckling, men detta beror snarare på att 
denna precisering saknar data eller inte uppdateras tillräckligt ofta. Naturvårdsverket 
(2012b) nämner också att bristande tillämpning leder till svårigheter för bedömning 
och utvärdering. På Länsstyrelsen har man en annan syn på den årliga uppföljningen, 
den ses som en mycket viktig del i miljömålsarbetet och är Länsstyrelsens 
huvudansvar. En aspekt som handläggaren tar upp är att miljökvalitetsmålen ofta ses 
som mål som inte kommer att uppnås, men det är viktigt att ha i åtanke att arbetet 
trots allt går framåt. 

“Miljömålen har ju oftast uppmålats i media, särskilt efter alla de här 
bedömningarna som görs, det går så dåligt för det händer ingenting, och då tänker 
man bara på att målet inte uppnås till 2020 men det är ju ett hundraprocentigt mål, 
man kanske kommer till 80 % utan att det är uppnått och då har man gjort massor 
men det är ingen som ser det. Man jobbar jättehårt och det händer massor, det 
händer inte tillräckligt men vägen dit är ändå jätteviktig” (Handläggaren på 
Länsstyrelsen). 

Vid den årliga uppföljningen nämner även handläggaren på Länsstyrelsen vikten av 
en fungerande kontakt med kommunerna. På Linköpings kommun är trafikplaneraren 
osäker på om den årliga uppföljningen bidrar till någon förbättring men påpekar även 
att all typ av uppföljning bör förbättras. Landskapsarkitekten ser den årliga 
uppföljningen som en indikation på miljömålets utveckling. Skillnaden i de olika 
åsikterna tror vi beror på de olika nivåernas ansvar vad gäller uppföljningsarbetet. 
Anledningen till att Länsstyrelsen ser positivt på den årliga uppföljningen tror vi har 
att göra med att de har huvudansvar för den och kan på så sätt se utvecklingen för hela 
länet och införa åtgärder där det behövs. Informanterna på lokal nivå är inte 
involverade i någon uppföljning kring just miljökvalitetsmålet, vilket kan vara 
anledningen till att de känner sig osäkra angående den årliga uppföljningens 
betydelse. 
 
Utöver uppföljning är åtgärder en viktig aspekt då Boverket och Länsstyrelsen i 
Östergötland arbetar med åtgärdsprogram för God bebyggd miljö. Handläggaren på 
Länsstyrelsen nämner att uppföljning även sker av de åtgärder som genomförs av 
kommun och näringsliv. Länsstyrelsen nämner också att de tagit fram 
åtgärdsprogram, dessa innehåller strategier som ska bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet. Vidare nämner handläggaren på Länsstyrelsen att man i sina 
åtgärdsprogram specifikt belyser bevarandet och utökningen av urban grönstruktur för 
att uppnå ett hållbart samhälle. 
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5. Slutsatser 
Syfte var att studera implementeringen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, att 
undersöka den praktiska tillämpningen av miljökvalitetsmålet och se 
implementeringsutmaningar.  Studien har bidragit till en förståelse för hur God bebyggd 
miljö implementeras på olika samhällsnivåer samt hur samverkan mellan dessa aktörer 
går till och fungerar. Implementeringsbarriärer för miljökvalitetsmålet har fastställts där 
vissa förbättringsförslag lyfts. Studien har också gett en bild av hur samspelet mellan 
trafikplanering och urban grönstruktur går till samt hur dessa prioriteras i relation till 
varandra och andra samhällsintressen.  
 
Utifrån det empiriska materialet har dessa slutsatser framkommit; 
 

• God bebyggd miljö är ett mycket omfattande och komplext mål vilket 
försvårar implementeringen inom de olika samhällsnivåerna. Med hänsyn till 
målets omfattning finns flera aspekter som skapar barriärer för 
implementeringen. Det handlar främst om det faktum att miljökvalitetsmålet 
innefattar nästan allt inom samhällsplaneringen och har därmed koppling till 
många andra miljökvalitetsmål. Anpassning av preciseringarna, det vill säga 
göra dem konkreta, samt prioritering mellan dem är svårigheter som 
framkommit för implementeringen.  
 

• Trafikrelaterade frågor utgör idag en stor del av markutnyttjandet inom 
stadsutvecklingen och därför är det extra viktigt att ställa om mot mer hållbara 
transportalternativ. Det förekommer en bristande prioritering av hållbar 
trafikplanering då trafikplaner i dagsläget utgår från ett ökat transportbehov, 
därför är satsningen på hållbara transporter en stor utmaning. Omprioritering i 
transportsystemet bör utföras i samband med exploatering eller ombyggnation 
och leder till flera positiva fördelar för stadsutvecklingen. Exempelvis nämns 
minskning av koldioxidutsläpp och mer markutrymme för andra 
samhällsintressen, då det förekommer en stor konkurrens vad gäller 
markutnyttjande vid urban exploatering. I takt med att städer expanderas är det 
viktigt att bevara de grönområden som kvarstår och att därmed ha ett 
långsiktigt synsätt. Vid bevarandet och expanderingen av den urbana 
grönstrukturen kan ekonomiska vinster uppnås vilket ger goda förhoppningar 
för framtiden. Det finns däremot en uppfattning om att det förekommer 
bristande drivkraft från nationellt håll kring frågor rörande natur och biologisk 
mångfald. Naturvårdsverket och Boverkets olika infallsvinklar kan vara 
bidragande till prioriteringssvårigheter för regional och lokal nivå.  
 

• Plan- och bygglagen samt miljöbalken anses vara de viktigaste styrmedlen för 
uppfyllande av miljökvalitetsmålet, även om dessa anses vara bristfälliga ur ett 
miljömålsperspektiv. I dagsläget saknas tillräcklig tydlighet kring urbana 
grönområden i plan- och bygglagen vilket tidigare fanns angivet.  
 

• Det förekommer en oenighet i översiktsplanens betydelse på grund av 
svårigheter vid den praktiska tillämpningen av planen då den inte är bindande. 
Vissa av informanterna, främst på nationell nivå anser att den är bristande 
medan regional och lokal nivå ser översiktsplanen som ett viktigt styrmedel. 
Vikten att inkludera miljökvalitetsmålen i ett tidigt skede vid utformning av 
översiktsplanen poängteras, då det underlättar hänsynstagandet av målen vid 
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framtagning av detaljplaner. 
 

• Politisk drivkraft från nationellt håll samt kommunpolitikernas motivation är 
väsentlig och deras huvudfrågor påverkar vilken riktning städernas utveckling 
tar, det varierar alltså hur mycket man är villig att satsa på miljömålsarbete. På 
Linköpings kommun har politikerna varit drivande i frågor rörande urban 
grönstruktur vilket har bidragit till att dessa frågor prioriteras i större 
utsträckning. På regional nivå har man snarare uppfattningen om att det 
förekommer en brist i kommunpolitikernas drivkraft för miljömålsarbete, de 
menar att en ökad utbildning och förståelse för miljökvalitetsmålen behövs. 
 

• Ekonomiska resurser och fördelning av dessa är en avgörande aspekt för att 
uppnå miljökvalitetsmålet och framkalla förbättringar i stadsmiljön. Hos 
kommuner förekommer en problematik gällande fokuseringen på kortsiktiga 
investeringar, därav påpekar informanterna behovet av mer riktade 
ekonomiska styrmedel såsom statliga bidrag vilka är viktiga för att främja 
hållbara lösningar. 
 

• Behovet av samverkan inom miljömålsarbetet är avgörande för utvecklingen 
men till följd av en vertikal samverkan där myndigheterna inte har någon 
direkt kontakt med kommuner påverkas den praktiska tillämpningen då man 
på lokal nivå efterfrågar tydligare regleringar från nationell nivå. Ökad 
tydlighet från nationella myndigheter efterfrågas även på regional nivå. 
Eftersom man på nationell nivå inte samverkar med kommuner kan det av den 
anledningen vara svårt för myndigheterna att veta om miljömålsarbetet 
tillämpas och i så fall hur det praktiska arbetet går till. Konflikten som 
förekommer mellan Boverket och Naturvårdsverket kan ha bidragit till en 
försämrad syn på de statliga verken och kan komplicera samverkan, inte bara 
mellan myndigheterna utan även samspel med andra aktörer. Intern samverkan 
är en mycket viktig aspekt, även här menar informanterna att det krävs en 
förbättring, främst påtalas behovet av en ökad kommunikation. 
 

• Vad gäller den årliga uppföljningen har samtliga nivåer olika syn på dess 
betydelse för riktningen av God bebyggd miljö, vissa är positiva medan andra 
är negativa eller tveksamma. På nationell nivå finns exempelvis uppfattningen 
att förändringen är så pass liten inom miljökvalitetsmålet från år till år och ser 
därmed att uppföljningen sker för ofta. Istället för att lägga tid på 
uppföljningsarbetet vill man fokusera på annat miljöarbete såsom 
vägledningar och genomförande av åtgärder. Anledningen till att man på 
nationell nivå är ganska negativ till den årliga uppföljningen, medan man på 
regional och lokal nivå är mer positiv, tros bero på i vilken utsträckning man 
ser att uppföljningen gör skillnad för miljökvalitetsmålet och ger en indikation 
på det praktiska arbetet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande stycke 
Vi tänkte börja med att berätta lite om intervjuns syfte och hur den kommer vara 
upplagd. Vi ska skriva ett examensarbete kring implementeringen av 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö på olika skalor och har därför valt att 
genomföra en intervjustudie med informanter från Naturvårdsverket, Boverket, 
Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings kommun. Vi har också valt att rikta in 
oss på två huvudområden inom miljömålet vilka är: Urban grönstruktur samt 
trafikplanering (bil/kollektivtrafik, gång- och cykelplanering). 
Av den anledningen vill vi ta del av din kunskap och dina erfarenheter kring urban 
grönstruktur/trafikplanering.  
 
Då börjar vi! 
 
Uppvärmningsfrågor 

• Vad är din nuvarande yrkesroll och vad går ditt vardagliga arbete ut på? 
 

• Hur länge har du arbetat på Naturvårdsverket/Boverket/Länsstyrelsen i 
Östergötland/Linköpings kommun? 
 

• Vad anser du är din viktigaste arbetsuppgift? 
 

• Finns det någonting du skulle vilja ägna mer tid åt? 
o Varför anser du det? 

 
• Vad har ni för roll kring miljömålet god bebyggd miljö? 

o Hur speglar miljömålet din yrkesroll? 
 

Övergripande om god bebyggd miljö 
Delmål 

• Vad anser du ingår i miljömålet god bebyggd miljö? 
o Vilka delmål är viktiga? 

 
• Myndighet/Länsstyrelsen: Hur tas beslut kring vad som ska ingå i mål 

respektive delmål 
o Hur tillämpas det nationellt/lokalt? 

 
• Hur fungerar det att bryta ned miljömålet till delmål? 

o Kommun/Länsstyrelsen: Hur går man tillväga för att anpassa målet till 
ett lokalt perspektiv? 

 
• Kommun/Länsstyrelsen: Hur tillämpas nationellt framtagna underlag för 

delmål 
o Har ni tagit fram några egna delmål när det handlar om urban 

grönstruktur/trafikplanering? 
 

Styrmedel 
• Kommun: Hur stort utrymme får miljömålet i översiktsplanen? 
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• Vilka befintliga styrmedel anser du är viktiga för att uppnå miljömålet? 
o Saknas det några styrmedel som kan vara viktiga för måluppfyllelse? 
o Kommun: Får ni stöd via LONA eller andra statliga bidrag? 

 
• Kommun/Länsstyrelsen: Anser du att Boverket och Naturvårdsverket bidrar 

till en betydande drivkraft kring uppfyllandet av målet? 
o Med hjälp av underlag, seminarium, kontakt via länsstyrelsen? 

 
• Myndighet/Länsstyrelsen: Hur ser du på den nationella drivkraften för 

implementeringen av miljömålen?  
o Är drivkraften tillräcklig när det gäller just urban grönstruktur/ 

trafikplanering? 
 

• Hur sker implementeringen av miljömålet? 
 

• Vad har ni för prioriterade åtgärder och pågående projekt inom urban 
grönstruktur/trafikplanering? 

o Vad vill ni uppnå? 
o Vilka samverkar ni med?  
o Hur fungerar projekten? 
o Vad skulle kunna utvecklas? 

 
Uppföljning 

• Hur sker uppföljningen av miljömålet? 
o Vilka mått/indikatorer används? 
o Myndighet: Är Boverket/Naturvårdsverket involverade i andra aktörers 

uppföljningsarbete? 
o Hur går man tillväga? 

 
• 2013 genomfördes en uppföljning av miljömålet, har den bidragit till någon 

förändring i ert arbete? 
 

Samverkan 
• Vilka aktörer anser du är viktiga för hanteringen av miljömålet?  

o Vilket handlingsutrymme har dem? 
o Vad gör de konkret? 

 
• Vilka samhällsaktörer är involverade i frågan om urban 

grönstruktur/trafikplanering? 
 

• Vilka aktörer samverkar ni med inom urban grönstruktur/trafikplanering? 
o Hur går samverkan till? (lagstiftning, tillämpning och tillsyn) 
o Lokal respektive, regional och nationell nivå 
o Hur fungerar samverkan? 

 
• Myndighet: Ni samarbetar mycket med Naturvårdsverket/Boverket när det 

gäller dessa frågor, hur fungerar just det samarbetet?  
 

• Myndighet/Länsstyrelsen: Hur fungerar samverkan med kommuner? 
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o Anser du att kommunerna prioriterar just miljömålet God bebyggd 
miljö? 

 
• Kommun: Hur tycker du samverkan med länsstyrelsen fungerar? 

 
Implementering 

• Vilka möjligheter finns för implementeringen av miljömålet? 
o Urban grönstruktur/trafikplanering 
 

• Vilka utmaningar finns för implementeringen av miljömålet? 
o Urban grönstruktur/trafikplanering 
o Vad krävs för att svårigheterna ska kunna hanteras? 

 
• Myndighet/Länsstyrelsen: Hur går ni tillväga för att etablering av natur- och 

grönområden/trafikplanering ska prioriteras inom kommuner? 
 

• Hur ser du på betydelsen av politiska drivkrafter för implementeringen? 
 

Natur- och grönområden 
• Vilket utrymme får urban grönstruktur i jämförelse med trafikplanering? 

o Vad tror du det beror på? 
o Myndigheter/kommun: Hur prioriteras det i jämförelse med annan 

planering av städer? 
 

• Kommun: Anser du att det finns tillräckligt med utrymme för urban 
grönstruktur i staden? 
 

Trafikplanering 
• Vilket utrymme får hållbar trafikplanering i jämförelse med andra 

samhällsintressen? 
o Vad tror du det beror på? 

 
• Kommun: Hur är Linköpings trafiksystem uppbyggt? 

o Vad tas hänsyn till? 
o  Hur vägs olika värderingar/intressen?  

 
• Kommun: Anser du att det finns tillräckligt med utrymme i staden för att 

bygga upp ett hållbart trafiksystem? 
 

Hållbar stadsutveckling 
• Hur upplever du att miljömålet god bebyggd miljö fungerar som styrmedel för 

en hållbar utveckling av urban grönstruktur/trafikplanering? 
 

• Kommun: Vilka möjligheter finns det för att gå mot en hållbar utveckling vad 
gäller natur- och grönområden/trafikplanering? 
 

• Enligt miljömålsportalen kommer inte miljömålet god bebyggd miljö kunna 
uppnås vid 2020 med tillämpade och planerade styrmedel. Vilken förändring 
tror du måste ske för att nå en förbättring? 
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• Hur ser en hållbar stad ut enligt dig? Hur skulle det se ut om du fick välja? 
o Fokus på urban grönstruktur/trafikplanering 

 
Avslutning 

• Finns det något som du skulle vilja betona eller tillägga? 
• Vill du vara anonym eller kan vi avidentifiera ditt namn? 
• Har du några frågor till oss? 

 
 
 


