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Abstract 

According to the literature, there is a gap between national environmental goals and 

the policies implemented at local governmental level. This study examines whether 

this environmental implementation gap exists and how it may be bridged through a 

constructionist lens. Through doing intense research and interviewing local 

governmental officials working with implementation of the environmental goals in 

Agenda 2030, the main goal was thus to get a view of what difficulties that 

environmental strategists in local governments face while implementing 

environmental policies. By later using the theory of value-action gap (Blake 1999), 

the transcribed material from the interviews were analyzed with deductive content 

analysis with the purpose of categorizing the difficulties that the respondents 

uplifted and later form a meaning of the material. The result showed that, from a 

local governmental official point of view, the main elements that affected the ability 

to implement environmental policies was the local politicians view of the 

environmental goals, the knowledge that the governmental officials had access to 

and the implications of re-organizing the organization to be able to have a cross-

sectional approach to the environmental goals. It is also important to underline the 

fact that the respondents’ experiences were highly dependent on contextual factors.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  

”Skolstrejk för klimatet!”. Sedan några år tillbaka har klimatförändringarna tagit 

större och större plats i media och aktivistgrupper har skapats med syfte att påverka 

maktinnehavare till att ta djärvare tag i frågan. Politiskt har det gjorts ett antal 

globala försök att skapa samarbete i klimatfrågan. Några av dessa är 

Kyotoprotokollet 1992, Parisavtalet 2016 och Agenda 2030 som antogs 2015 

(Svenska FN-förbundet u.å.). Det senare är en utvecklingsagenda som består av 17 

globala mål för hållbar utveckling. Målen syftar på att stoppa klimatförändringar, 

utrota fattigdom och att skapa fredliga och trygga samhällen (Svenska FN-

förbundet u.å.).  

 

Målen för hållbar utveckling ses som ett ambitiöst tillvägagångssätt för att styra 

världens riktning mot ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Eftersom 

målen är icke-bindande och bygger på svaga institutionella arrangemang, ligger den 

större delen av ansvaret på staterna att översätta målen till lokal kontext och 

integrera dem för att sedan arbeta för deras uppfyllnad på nationell nivå. På grund 

av detta menar flertalet forskare, däribland Frank Biermann et al (2017), att det 

finns stora operationella utmaningar för att målen ska uppfyllas på global nivå. En 

annan forskare fortsätter på detta spår och lyfter upp att hållbarhetsmålen är väldigt 

generellt definierade och att vägen till hållbarhet är grovt förenklad. Genom 

användning av vida och extrema begrepp, såsom att hållbarhetsmålen är “oerhört 

ambitiösa och förändrande” och applicerbara på “alla länder och intressenter”, gör 

att själva språket som används i Agenda 2030 maskerar den oerhört stora 

komplexiteten och de olika nivåerna och skikten av globala hållbarhetsutmaningar 

och deras lösningar egentligen består av (Ala-Uddin: 2019).  

 

Med tanke på betydelsen av att bekämpa klimatförändringarna och uppnå 

Parisavtalets mål att den globala genomsnittstemperaturen inte ska öka mer än 1.5 

eller 2 grader Celsius, ligger fokus i denna studie på Agenda 2030s på att bekämpa 

klimatförändringarna och övriga miljömål. Konsekvenserna om målen inte uppföljs 

är att den globala uppvärmningen ökar ytterligare. Detta medför bland annat förhöjd 

havsnivå, mer extremt väder och mer intensiva värmevågor. (IPCC 2007) Sverige, 

som är högst i rankningen i hur det går med uppfyllelsen av Agenda 2030, beträffas 

också ha stora svårigheter med att uppnå vissa av miljömålen (Sachs et al 2020:26) 

och samtliga OECD-länder anses i nuläget ha stora eller signifikanta utmaningar 
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med att nå målet att bekämpa klimatförändringar och målet för hållbar produktion 

och konsumtion (Sachs et al 2020:41). Att Sverige, som ligger högst i rankningen i 

möjligheter att uppnå målen, har stora utmaningar med flera av miljömålen lägger 

ett ljus på svårigheterna med att just utforma effektiva åtgärder som förbättrar miljö 

och reducerar den globala uppvärmningens ökningstakt. Svårigheterna kan ses 

utifrån faktumet att klimatförändringarna de facto är ett komplext problem med ett 

stort antal aktörer och intressen som är inblandade (O’Neill 2017:38–39). Hur som 

helst, har själva Agenda 2030 ett fokus på den statliga aktören samtidigt som 

regionala och lokala politiskt styrda enheter beträffas ha en värdefull roll i 

implementeringen av dessa. Framför allt med hänseende till det senare är det, för 

att bilda en uppfattning kring varför flera miljömål är svåra att nå i Sverige, av 

intresse att undersöka hur väl miljömålen i Agenda 2030 implementeras på lägre 

nivåer. Med detta sagt ämnar denna studie att undersöka de politiskt styrda 

organisationer som är längst ned i implementeringskedjan, nämligen kommuners, 

implementering av miljömålen och vilka eventuella svårigheter som existerar och 

som i sig kan ses resultera i att målen inte uppfylls för Sveriges del. 

 

1.2 Problematisering 

Kommuner har i uppgift att ansvara och sköta bland annat skola, vård och omsorg 

och socialtjänst. Kommunerna arbetar också gentemot målen kring hållbar 

utveckling och trots att miljöproblemen ofta är globala så uppges lokala lösningar 

spela en viktig roll också. När det gäller de globala miljömålen i Agenda 2030 är 

det också ofta i de minde politiskt styrda organisationerna som åtagandena omsätts 

i praktisk handling (SKR u.å.). Eftersom kommuner och regioner har ett betydande 

ansvar över målens uppfyllnad är det av vikt att undersöka om implementeringen 

av målen är tillfredsställande eller ifall det finns brister i implementeringen av dem. 

Vid förekomsten då det uppges finnas svårigheter vid implementering av miljömål 

är det också av vikt att undersöka dessa svårigheter närmare och bilda en förståelse 

för deras uppkomst och även hur de kan överbryggas. Kunskap kring detta krävs 

för att sedan ha en möjlighet att bemöta dem på ett effektivt och tillfredsställande 

sätt för att till sist kunna utveckla en effektiv miljöpolitik på lokal nivå som är 

starkare bidragande till att miljömålen i Agenda 2030 kommer att uppfyllas.  

 

Med detta som bakgrund, är det därför av intresse att undersöka de eventuella 

implementeringssvårigheterna och vad som fungerar bra i implementeringen av 

miljömålen i Agenda 2030 på lokal nivå i Sverige. Som det land som har högst 

ranking i hur vi lyckas i implementeringen av Agenda 2030 blir det också av 

speciellt intresse att undersöka just svenska kommuner. Ty om svenska kommuner, 

som ligger i landet med bäst ranking enligt FN, också upplever svårigheter med 

implementering av dessa mål så finns det stora risker att också andra lokala och 

regionala enheter i världen gör det också.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Denna studie syftar till att främst bilda en uppfattning kring och skapa förståelse av 

vilka svårigheter och möjligheter som tjänstemän ser med deras uppdrag att 

implementera miljömålen i Agenda 2030.Tjänstemännens syn är relevant att 

undersöka eftersom de är personerna som till sist ansvarar för implementeringen på 

lokal nivå och därmed har erfarenheter som är av intresse och som kan ge en 

värdefull kunskap kring vilka eventuella barriärer som finns vid implementering av 

miljömål. Detta i sig är viktigt att ha kunskap om för att öka möjligheterna till att 

miljömålen i Agenda 2030 blir uppfyllda. Med detta sagt kommer studien utgå från 

två frågeställningar:  

 

• Hur ser kommunanställda miljöstrateger som arbetar med 

implementering av miljömål på deras möjligheter att implementera 

miljömålen i Agenda 2030 på kommunal nivå? 

• Hur ser kommunanställda miljöstrateger som arbetar med 

implementering av miljömål på svårigheterna att implementera 

miljömålen i Agenda 2030 på kommunal nivå?  
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2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att introducera ämnesområdet och lyfta upp tidigare 

forskning som är relevanta för studien. Vidare kommer också studien att relateras 

till den tidigare forskningen och i diskussionen kommer i empiriska fynden återigen 

lyftas upp med hänvisningar till den tidigare forskningen. Avsnittet är uppdelat i 

två sektioner: implementering av miljömål och ’hållbar utveckling’ i Agenda 2030. 

2.1 Implementering av miljömål 

Den tidigare forskningen kring implementering av miljöpolicys och miljömål är 

något tunn och har inte utvecklats förrän på senare år. I tidigare studier, bland annat 

av Gibbs och Jonas (2000) upplyfts det dock att det är viktigt med forskning kring 

hur nationellt antagna miljöpolicys effektivt översätts och implementeras på lokal 

nivå. De hänvisar också i forskningen till en problematik att nationellt antagna 

policys vanligen inte kan direktöversättas till den lokala enheten och att det är just 

därför som forskningsområdet behöver utvecklas. Vidare visar också flertalet 

studier på att det finns ett behov av mer forskning kring detta eftersom det ofta 

förekommer att nationellt antagna miljömål inte blir implementerade lokalt på ett 

tillfredsställande eller effektivt vis och målen därmed inte uppfylls (Scheberle 

2004). Exempel är studier som utgått ifrån fall där lokal implementering har skett 

av ambitiösa nationella miljömål men trots att visserligen resurseffektiviteten och 

utsläppsnivå per BNP output förbättrades fortsatte den absoluta utsläppsnivån att 

stiga i området. Slutsatserna blev därmed att trots utsläppsnivåer minskat i vissa 

aspekt var inte åtgärderna effektiva eftersom deras fokus var felriktat (Kostka & 

Mol 2013).  

 

Fenomenet att nationella ambitiösa miljömål inte uppfylls såsom tänkt är vanligt 

och det visar på att den nationella eller globala ambitionen kring bättre miljö och 

klimat existerar åtminstone på pappret men då visionerna ska omställas till 

praktiska åtgärder uppkommer hinder och svårigheter (Scheberle 2004) Utfallen 

blir då ofta att den faktiska implementeringen av miljömålen inte resulterar i den 

minskningen av växthusgasutsläpp eller förbättringen av biologiska mångfalden 

som tänkt. Vidare uppges detta fenomen också vara vanligare vid implementering 

av miljömål än vid implementering av andra mål som är nationellt antagna (Blake 

1999). I denna studie så kommer fenomenet vidare att benämnas för ett 

miljömässigt implementeringsgap.  
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Då det handlar om orsakerna till och förståelsen för det miljömässiga 

implementeringsgapet, lyfts olika synvinklar fram i litteraturen. Kostka och Mol 

(2013) ser det härstamma från faktumet att det politiska systemet är decentraliserat 

och att lokala politiskt styrda enheter ges möjlighet att välja vilka policyområden 

som ska prioriteras och bortprioriteras. Synvinkeln följer logiken av ett 

implementeringsgap och flera forskare fortsätter på denna logik med att det är 

vanligt med att just miljömässiga mål bortprioriteras till fördel av ekonomiska mål 

(Kostka & Hobbs 2012; O’Brien & Li 1999). Anledningen beträffas vara att det ses 

existera en uppenbar konflikt mellan lokal implementering av miljömål och den 

lokala ekonomiska tillväxten. Detta eftersom implementering av miljöpolicys ofta 

innebär både ökade kostnader i form av diverse investeringar och ses ha en negativ 

påverkan på företags omsättning. Detta samtidigt som miljöpolicys vanligen inte 

bidrar till den ekonomiska tillväxten inom kommunen utan därmed enbart betraktas 

som en kostnad utan att få något tillbaka (Kotska & Hobbs 2012). Med detta sagt, 

beträffas politiker i lokalt politiskt styrda organisationer vara något negativt 

inställda till implementering av just miljömålen och det ses därmed som vanligt att 

dessa bortprioriteras till förmån av den lokala ekonomiska tillväxten.  

 

En annan förklaring till implementeringsgapet är att miljömål ofta är abstrakta i 

formuleringen, vilket medför svårigheter för lokala enheter att tolka och 

implementera dem (Blythe et al 2018) Vidare är det också av intresse att nämna att 

vissa miljömässiga problem just ses som ett ’wicked problem’ som saknar en 

objektiv eller klar lösning. Många miljöproblem är också gränsöverskridande och 

generationsöverskridande. Dessa två aspekter kan också tänkas påverka 

implementeringseffektiviteten eftersom det därmed finns osäkerhet kring 

miljöproblemens utseende och lösningarnas effektivitet (Carter 2017: 182), vilket 

gör att det blir svårare att konstruera effektiva miljöpolicys för miljömålens 

uppfyllnad. 

 

Med detta sagt, finns det därmed flertalet teorier kring varför detta 

implementeringsgap uppstår men det är desto viktigare att undersöka förklaringen 

närmare. Genom en kartläggning av svårigheterna som upplevs med 

implementeringen på lokal nivå, kan en mer begrundad inblick på detta gap fås. Det 

finns ett intresse av att genomföra en sådan här kartläggning, inte minst på grund 

av det ansvar som idag läggs på lokala aktörer att implementera Agenda 2030s 

miljömål (Gibbs & Jonas 2000) och därmed ger dessa aktörer ett betydande ansvar 

för att miljömålen uppfylls. Inte förrän man har en inblick hos de lokala enheterna 

kan förståelse får kring vilka de huvudsakliga svårigheterna är med 

implementeringen av miljömål samt hur dessa eventuellt kan överbryggas.  

2.2 ’Hållbar utveckling’ i Agenda 2030 

Eftersom miljömålen i Agenda 2030 syftar till att bidra till hållbar utveckling och 

att flertalet av miljömålen också är formulerade efter att säkerhetsställa hållbar 
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utveckling, krävs det en vidare förståelse av detta begrepp. För informations skull, 

är också de fyra miljömålen som denna studie handlar om listade nedan och därav 

kan också läsaren få vetskap om formuleringen.  

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 

Mål 13 Bekämpa 
klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Mål 14 Hav och marina resurser Bevara och nyttja haven och de marina 
resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling 

Mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart 
nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av 
biologisk mångfald 

              Figur 1: Mål i Agenda 2030 med koppling till miljö. Källa: Svenska FN-förbundet 

Enligt litteraturen har själva konceptet ”hållbar utveckling” varit under utveckling 

de senaste 30 åren och det har en bred tolkning. Det uppges inte finnas någon 

universell definition av begreppet utan är i stället en tvetydig, ’blurrig’, omtvistad 

och en ofta använd “politisk korrekt” term. (Hull 2008). Eftersom denna studie 

utgår från Agenda 2030 så kommer deras definition användas: en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov" (Svenska FN-förbundet). Vidare fortsätter det med att 

utvecklingsarbetet ska ske i på ett sådant sätt att miljömässig-, ekonomisk- och 

social hållbarhet försäkras. Också denna definition är, som sett, väldigt bred. Det är 

också av intresse att nämna att konceptet ”hållbar utveckling” i nuläget är den 

ledande termen i den globala miljödiskursen idag. Med tanke på detta finns det 

också flertalet studier kring dess betydelse och framför allt studier av 

konsekvenserna av att målen i Agenda 2030 är utformade efter just konceptet 

hållbar utveckling (Tulloch & Neilson 2014). Bland annat anser Mohammad Ala-

Uddin att den frekventa användningen av termen i Agenda 2030-målen maskerar 

den komplexitet som de globala hållbarhetsutmaningarna och lösningarna 

egentligen består av. (Ala-Uddin 2019). Utifrån studiens syfte kan det därmed 

tänkas att lokala politiskt styrda organisationers möjligheter att implementera 

målen i Agenda 2030 kan påverkas av just de vida formuleringarna som kan ge 

upphov till många olika tolkningar till vad det just betyder. Denna aspekt är 

betydelsefull att ha i bakhuvudet under studiens gång.  

 



 

 7 

3 Teoretiskt ramverk 

Med anledning att analysera bakgrunden till och öka förståelsen för 

implementeringsgapet mellan statens ambitioner att miljömålen i Agenda 2030 och 

lokala enheters agerande, kommer i huvudsak en teori i användas. Kapitlet 

Teoretiskt Ramverk syftar till att introducera denna teori och resonera kring dess 

användning i studien. 

 

3.1 Det miljömässiga implementeringsgapet 

Sedan diskursen kring hållbar utveckling varit dominerande har också den generella 

miljömässiga oron ökat bland befolkningen.  Trots detta förändrar majoriteten av 

människor och organisationer inte sin livsstil eller organisation utan miljömässiga 

beteendeförändringar handlar oftast enbart om enstaka handlingar. Kort sagt, menar 

forskare att miljömässiga attityder därmed inte omsätts till ett lika miljömässigt 

beteende hos individer eller organisationer. Detta gör att det miljömässiga 

handlandet blir tokenistiskt och eventuellt kan agerandet vara orelaterat till själva 

oron. Vidare är detta vanligt (Kotska & Mol 2013) och relationen mellan aktörens 

beteende och agerande förklaras vanligen av psykologiska och institutionella 

begränsningar (Hallin 1995) James Blake har teoretiserat gapet mellan 

miljömässiga oro och agerande och klargör att gapet kan förstås genom att beakta 

de individuella, sociala och institutionella barriärerna och ökar 

implementeringssvårigheterna. Han namnger teorin value-actiongap (översättning: 

värde-agerandegapet).  Hans teori utvecklades utifrån individnivå men kan enligt 

artikelförfattaren med fördel appliceras på andra skalor och aktörer: företag, 

internationella organisationer eller politiskt styrda organisationer. (Blake 1999) I 

denna studie kommer teorin användas för att kategorisera och skapa förståelse för 

de barriärer som tjänstemän upplever vid implementering av miljömål. Syftet är att 

förstå om och i så fall varför ett miljömässigt implementeringsgap uppstår och vilka 

barriärer det huvudsakligen består av.  

 

För att förklara value-actiongapet och dess användning i studien kan nedan bild 

först presenteras. Den ’miljömässiga oron’ anses i detta fall finnas uttryckt i Agenda 

2030s miljömål och det är dessa som staten och därmed kommunerna har som 

ambition att uppfylla. I den högra rutan, kan det ’miljömässiga agerandet’ beaktas 

och detta syftar på en enskild kommuns egna agerande. Med andra ord, får 

kommunen ’den miljömässiga oron’ eller miljömålen från staten och ska 

implementera dem. Agerandet på lokal nivå i syfte att uppfylla målen ses sedan till 
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höger. Enligt Blake så korrelerar dessa två sidoboxar inte med varandra utan 

agerandet är mindre än vad miljömålen kräver för att uppfyllas. Därav har ett 

implementeringsgap i så fall uppstått. Vi vet ännu hur detta implementeringsgap ser 

ut, vad det beror på och vilka barriärer som är aktuella för kommunen eller 

kommunerna som helhet. Ovetenskapen av att inte ha kunskap om vad som händer 

mellan den ’miljömässiga nationella oron’ och det ’miljömässiga lokala agerandet’ 

symboliseras av boxen i mitten i illustrationen. För tillfället är det ett frågetecken i 

boxen eftersom vi fortfarande inte vet vilka faktorer som kan påverka det 

miljömässiga agerandet och leda till att det inte korrelerar med den miljömässiga 

oron.  

 

Enligt James Blake är den svarta boxen uppgjord av tre huvudsakliga kategorier: 

• Individualitet: första kategorin i Blakes teori består av de 

individuella barriärerna. Den refererar till barriärer som uppkommer 

till följd av individens personliga attityd och kognitiva schema. 

Utgångspunkten i studien är att tjänstemannen har den miljömässiga 

oron som är uttryckt i Agenda 2030 eftersom tjänstemannens uppgift 

är att implementera miljömålen. Den individuella barriären syftar 

därmed på attityd som kan hindra personen från att agera utefter sin 

oro. Exempel som James Blake (1999) lyfter fram är lathet och 

ointresse. I studien kommer förekomsten av individuella barriärer att 

undersökas. Det handlar om tillfällen där personer med miljöoro 

trots allt inte agerar miljömässigt på grund av ointresse exempelvis. 

 

• Ansvar: den andra kategorin avser de barriärer som uppkommer till 

följd av att sociala eller externa faktorer negativt påverkar 

tjänstemannens syn på sin egen roll och synen på kommunens roll att 

agera miljömedvetet (Blake 1999). Det är därmed viktigt att beakta 

det kontext som tjänstemannen befinner sig i för att se vilka externa 

faktorer som kan tänkas påverka tjänstemannens perspektiv på sitt 

och kommunens miljöansvar (Eden 1993). I studien kommer det att 

undersökas om, och i så fall hur, kontexten påverkar tjänstemannens 

syn på detta område. 

• Praktisk: den tredje kategorin av barriärer handlar om de sociala och 

institutionella begränsningarna som kan finnas för att individen ska 

agera miljömässigt. De inkluderar tidsbrist, resursbrist, brist på 

information och brist på uppmuntran att agera miljömässigt. (Blake 

1999). Tillgången till resurser ses ofta som en vanligt förekommande 

Figur 2förhållande mellan miljömässig oro och miljömässigt agerande Källa: Nathalie Gustafsson 
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begränsning i praktiken och vid tillfällen där ansvaret för 

implementeringen flyttas ned från en politiskt styrd organisation till 

en annan uppkommer ofta implementeringssvårigheter till följd av 

detta. Ty lokala politiska organisationer, såsom kommuner, har 

vanligtvis inte de resurser som krävs för att implementeringen av 

miljöpolicys ska vara effektiv (källa!!!). I studien kommer det att 

undersökas om, och i så fall hur, praktiska begränsningar existerar 

för de tjänstemännen att agera miljömässigt genom implementering 

av miljöpolicys.  

 

Barriärerna är visualiserade nedan. Enligt James Blake handlar det om ett komplext 

förhållande mellan dessa kategorier som, beroende på kontexten och situationen, 

tillsammans leder till ökade implementeringssvårigheter ett mindre miljömässigt 

beteende än tänkt. Artikelförfattaren belyser också att en samhällelig ökning i 

hållbarhetsmässigt tänkande och en ökad oro över miljön måste efterföljas av 

institutionella förändringar. Utan att sociala och politiska institutioner förändras 

uppkommer svårigheter med att agera i enlighet med den nya miljömålen (Blake 

1999). Detta är en faktor som också kommer att beaktas studien – huruvida 

institutionerna förändrats efter de politiskt styrda organisationerna arbetat mer med 

implementering av miljömål.  

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur 3:     Barriärer mellan miljömässig oro och agerande (Källa: Blake 1999) 
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4 Metod 

Studiens material består av tio intervjuer av tjänstemän vid tio olika kommuner. 

Tjänstemännen hade på något sätt ansvar för implementeringen av Agenda 2030 

och de flesta var miljöstrateger. I detta kapitel kommer den använda metoden att 

förklaras ytterligare. Med avstamp i resonemang kring studiens vetenskapliga 

utgångspunkter, diskuteras också studiens tillvägagångssätt och den använda 

analysmetoden. Syftet med metodkapitlet att vara transparent med studiens 

utformning och designval och därmed öka dess replikerbarhet och trovärdighet. 

4.1 Metodologisk grund  

Ontologi handlar om hur världen och tingen är beskaffade. I denna studie är den 

ontologiska utgångspunkten konstruktionistisk. Den ontologiska utgångspunkten är 

därmed att människors förståelse av sina problem och sin verklighet är påverkas at 

olika ramar, förutfattade meningar, teorier, erfarenheter och andra konceptuella 

ramverk av olika sorter. (6 & Bellamy 2012:57). För studien innebär detta synsätt 

att utgångspunkten är att individen påverkas av kontext och erfarenheter då hen 

bildar uppfattning om de eventuella svårigheter eller möjligheter som individen 

upplever med att implementera miljömålen.  

 

Till följd av den konstruktionistiska synvinkeln, kommer ett tolkande synsätt att has 

i undersökningen. Fokus läggs på att begripa och förstå vad materialet betyder och 

vad den intervjuade faktiskt menar. (Esaiasson 2012:221). I studien är därmed 

ambitionen att tolka individens uppfattning av miljöproblemen och hens och 

kommunens roll i detta och varför hen har dessa uppfattningar. Ambitionen är också 

att tolka hens uppfattningar kring svårigheterna eller möjligheterna att 

implementera miljöpolitiska åtgärder. Med tanke på studiens ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter, kommer studien ha ett teoribaserat förklarande 

approach. På grund av den sociala verkligheten ses vara inbäddad i den sociala 

kontexten så kommer ’verkligheten’ därmed att studeras genom att försöka skapa 

mening av det som de intervjuade talar om i stället för att studera de intervjuades 

ord utan att beakta kontexten. Eftersom studien också utgår ifrån tidigare forskning 

på området kring svårigheter med miljöimplementering så kommer det 

tillvägagångssättet dock vara teoribaserat. Med andra ord kommer 

meningsskapandet av de upplevelser och åsikter som de intervjuade delar med sig 

av förstås med hjälp av det teoretiska ramverket som studien har. 
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Forskningsmetodik  Studiens utgångspunkt 

Ontologi Socialkonstruktionistisk 

Epistemologisk  Tolkande synsätt  

Tillvägagångssätt Teoribaserat interpretativt  

            Figur 4: tabell över forskningsmetodik och studiens utgångspunkter  

4.2 Deduktiv studie med induktiva inslag  

Som sades i förgående avsnitt, utgår studien från tidigare forskning. 

Materialinsamlingen baserades därmed till viss del på tillvägagångssätt som stödjs 

av den tidigare forskningen. Mer specifikt utformades många av intervjufrågorna 

med hjälp av etablerade teorier om implementeringssvårigheter. På grund av detta 

är studien till huvudsak deduktiv (6 & Bellamy 2012: 76–77) men det finns 

induktiva inslag i studien som är värda att nämna. Vid intervjuerna var nämligen 

vissa frågor öppna och gav den intervjuade en möjlighet att berätta om erfarenheter 

om eller ha åsikter kring upplevelser som inte skulle passa in i den huvudsakliga 

teorin som används. Med detta sagt, är inte studiens data enbart insamlad utefter 

vedertagna teorier utan det fanns i intervjuerna också rum för ’det oväntade’ vilket 

gjorde att tidigare forskning inte var helt styrande i studien. I stället styrdes också 

studien av själva upptäckterna som gjordes under tiden materialinsamlingen, eller 

intervjuerna, tog plats. (6 & Bellamy 2012: 77–76). Fördelarna med detta 

tillvägagångssätt är för det första att studien lutar sig tillbaka på redan etablerad 

forskning samtidigt som den också öppnar upp för nya insikter som den tidigare 

forskningen inte ännu belagt.   

4.3 Urval av fall och intervjuobjekt  

Som berättat innan är fenomenet som undersöks ’implementeringsgapet som 

uppstår vid lokal implementering av nationella miljömål’. För att undersöka detta 

kommer tjänstemän i olika kommuner som aktivt arbetar med implementering av 

miljömålen i Agenda 2030 intervjuas. Miljömålen i Agenda 2030 är globalt 

uppgjorda och nationellt antagna samtidigt som de till viss del implementeras på 

kommunal nivå. Detta gör det av intresse att undersöka den lokala 

implementeringen av just dem. Vidare kommunalt anställda miljöstrategers 

perspektiv av intresse för att undersöka kommuners implementering av miljömålen 

eftersom tjänstemännen med denna roll har betydelsefulla erfarenheter om just 

denna fråga. Populationen i studien kommer därmed vara kommunalt anställda 

miljöstrateger och genom intervjuerna är syftet att ta del av olika perspektiv kring 

hur det eventuella implementeringsgapet upplevs. Ambitionen är vidare att uppnå 
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teoretisk mättnad och därigenom kunna uttala sig om kommunalt anställda 

miljöstrategers uppfattningar och innebörden av dem i denna fråga (Esaiasson 

2012:229). Vidare kommer respondentundersökning göras för att insamla material 

och upplevelser som undersökningsobjekten berättar om. Syftet är att undersöka 

respondenternas, eller de kommunalt anställda miljöstrategernas, upplevelser av 

implementeringen av miljömålen i Agenda 2030. Respondentundersökningar att 

fördelaktiga vid tillfällen då man strävar efter att få en intensiv inblick i 

studieobjektens perspektiv. (Esaiasson et al 2012: 228).  

 

Studieobjekten är 10 kommunalt anställda miljöstrateger som arbetar inom 10 olika 

kommuner. I urvalet finns bara kommuner som arbetar aktivt med Agenda 2030 

och som har miljöstrateg anställd. Detta eftersom enbart dessa kommuner arbetar 

med aktiv implementering av miljömålen, vilket är en förutsättning för att kunna 

studera implementeringssvårigheterna med miljömålen. Undersökningsurvalet har 

utgått ifrån principen om intensitet i urval. (Esaiasson et al 2012:260–261) och 

urvalet följde därmed två steg: 

1. Första urvalet var slumpmässigt och baserat på kommunstorlek  

2. Andra urvalet var slumpmässigt och baserades på kommunens 

ranking av hur det går för kommunen att implementera Agenda 2030  

 

Genom att först basera urvalet på kommunstorlek, kunde det säkerhetsställas att fler 

småkommuner än stora kommuner valdes ut. Detta var önskvärt eftersom det då 

blir mer intensitet i intervjuerna eftersom miljöstrateger i småkommuner troligen 

upplever större och fler svårigheter med att implementera miljömålen i Agenda 

2030 (Esaiasson et al 2012: 260).  Vidare var också kommunerna sorterade enligt 

Aktuell Hållbarhets rankning om hur väl kommunerna implementerat målen. Också 

här valdes fler kommuner som låg längre ned i deras rankning samtidigt som också 

mellankommuner och högrankade kommuner valdes om än i lägre antal. Utefter 

dessa principer var valet av kommuner sedan slumpmässigt gjort från de första två 

sorteringarna. Förutom principen om intensitet finns också principen om variation. 

Denna princip har inte beaktats lika mycket som den förra principen men för 

transparens så synes variationsvariablerna som kom till uttryck i intervjuerna nedan. 

I tabellen står också intervjulängd och intervjuform, vilket kommer behandlas mer 

i nästa avsnitt.  

 

Miljöstrateg Plats rankning Kommuntyp Intervjutid 

1 Hög Små 35 min 

2 Medel Små 40 min 

3 Låg Små 30 min 

4 Medel Små 35 min 

5 Låg Små 35 min 

6 Hög Stor 40 min 
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7 Medel Små 45 min 

8 Hög Stor 40 min 

9 Medel Små 35 min 

10 Låg Små 35 min 

            Figur 5: tabell över intervjuobjekts specifikationer  

4.4 Tillvägagångssätt 

I teoribaserade förklarande studier är det vanligt att ha semistrukturerade intervjuer. 

Intervjufrågorna är då till viss mån förutbestämda med inspiration från den tidigare 

forskningen samtidigt som de öppnar för det oväntade (Bailey 2007: 100). I denna 

studies fall är frågorna till viss del strukturerade efter James Blake teori samtidigt 

som intervjuerna också öppnade för spontana frågor och följdfrågor. Vidare började 

intervjuerna också med ett par uppvärmningsfrågor för att sedan fortsätta med de 

tematiska frågorna som avsåg att insamla materialet. Strukturen var uppgjord för 

att först skapa god stämning för att respondenten skulle vara trygga och ärliga 

(Esaiasson 2012: 265). Vidare är samtliga intervjufrågor bifogade i appendix 1 och 

nederst i detta delkapitel finns en tabell som närmare beskriver vad som 

huvudsakligen eftersöktes i intervjuerna då det togs utgångspunkt i James Blakes 

teori ’value-action-gap’.  

 

Med både ambitionen att attrahera respondenter till att delta i intervjun samtidigt 

som det skulle finnas tid till att utveckla och resonera kring svaren, var intervjuerna 

mellan 30–45 minuter långa. Kommunerna kontaktades först via email och därefter 

bokades en intervjutid. På grund av Covid19 var utgångspunkten från början att 

hålla virtuella intervjuer med video. Till merpart skedde dem via 

videosamtalsverktyget Google Meet. Valet att ha videointervjuer i stället för 

telefonintervjuer grundades på faktorn att video gör det enklare att skapa kontakt 

med respondenten än vad telefon gör eftersom man ser varandra. I samband med 

att göra videointervjuer gavs också möjlighet att intervjua miljöstrateger som var 

geografiskt långt borta. Med detta sagt, bedömdes videointervjuer vara det bästa 

sättet för materialinsamling och samtliga intervjuer förutom en genomfördes med 

video. En av respondenten hade inte tillgång till kamera och intervjun skedde via 

telefon i stället. Med respondenternas tillåtelse spelades intervjuerna in och efter de 

genomförts så transkriberades dem. 

 

Kategori Beskrivning Vad som det tittas efter 

Individualitet Personlig attityd 

- respondentens personliga 

attityd 

• Ointresse 

• Uppfattning om 

kommunpolitikers intresse 
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            Figur 6: tabell över operationalisering av teori 

4.5 Analys av material 

För sortering och kategorisering av det transkriberade materialet användes 

dataprogrammet Nvivo.  Vid den första sorteringen av materialet gjordes en 

deduktiv kvalitativ innehållsanalys. Analysmetoden är vanlig vid analysering av 

transkriberat intervjumaterial och innebär att det transkriberade materialet delas upp 

i kategorier för att öka förståelsen av det. Textstycken indelades i samma kategori 

om de delade samma mening. Genom uppdelningen blev det lättare att förstå och 

dra slutsatser kring vad det uppsamlade materialet gav för bild av fenomenet som 

undersöks. Målet är att utveckla en djup och bred beskrivning av fenomenet och 

själva utfallet av analysen blir de beskrivningar som beskriver fenomenet i de olika 

kategorierna. (Elo & Kyngäs 2007).  Vidare utgick innehållsanalysen från James 

Blake modell ’value-action gap’. De generiska kategorierna var konstruerade efter 

modellen samtidigt som det gavs rum för oväntade svar som inte skulle platsa i den 

tidigare modellen. Subkategorierna innehöll därefter de olika perspektiv som 

respondenterna lyfte upp inom området (Elo & Kyngäs 2007)  

- respondentens 

uppfattning om 

kommunpolitikers 

personliga attityd 

• Uppfattning om hur 

kommunpolitiker ser på 

miljö i jämförelse med andra 

värden 

Ansvar Syn på egen och organisations 

ansvarsroll 

- respondentens syn på 

ansvarsrollerna 

- respondentens 

uppfattning om 

kommunpolitikers syn på 

ansvarsrollen 

• Syn på kommunens ansvar 

• Syn på eget ansvar 

• Uppfattning om hur 

kommunpolitiker ser på 

kommunens ansvar 

•  

Praktik Sociala/ institutionella/ 

organisatoriska begränsningar 

- resurser  

• Tidsbrist 

• Personalbrist 

• Kunskapsbrist 

• Resursbrist 

• Brist på uppmuntran 

• Brist på information 
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Efter att materialet hade sorterats första gången, efterföljde den induktiva delen av 

materialanalysen. Sorteringen gicks igenom med nya ögon och ambitionen att hitta 

övergripande kategorier eller mönster som kunde beaktas i materialet. Målet var att 

blottlägga skillnader, likheter och andra väsentligheter i det sorterade materialet och 

att därmed skapa mening av intervjuerna. Tre övergripande kategorier hittades och 

det är dessa kategorier som den empiriska analysen utgår ifrån. 
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5 Empirisk analys  

I den empiriska analysen kommer vald empiri att presenteras och tolkas med hjälp 

av teori. Avsnittet är uppdelat i tre huvudkategorier: vilja och ovilja; kampen om 

miljömålens uppfyllnad, och; behov av kunskapsdelning. Den empiriska analysen 

syftar först på att undersöka resonera kring om det existerar ett implementeringsgap 

och därefter är också syftet att skapa förståelse för vilka faktorer som ses vara 

specifikt betydelsefulla och orsaka implementeringssvårigheter för tjänstemännen.  

5.1 Vilja och ovilja  

Som Blake uppger i sin artikel är individers personliga attityd en faktor som kan 

vara en barriär då miljömålen ska implementeras från statlig till kommunal nivå 

(Blake 1999). Under intervjuerna visades inte några tendenser till att lathet eller 

ointresse kom i vägen för dem att genomföra deras arbete. I stället uppfattades 

samtliga respondenter som drivande och intresserade av deras arbete samtidigt som 

de tyckte det var viktigt. Med tanke på detta tolkas det som att individuella barriärer 

hos tjänstemännen, som i Blakes teori (1999) inte är vanligt förekommande. 

Tolkningen bör dock beaktas med försiktighet eftersom det är tjänstemännen själva 

som uttrycker hur de ser på sig själva, det kan därmed ses ligga i deras intresse att 

ge en god bild av sig själva vilket i det fallet resulterar i bristande slutsatser. Det 

som kan sägas är i stället att det inte existerar belägg för att barriärer från den 

individuella kategorin är förekommande i hög grad. Nedan ses exempel på utdrag 

från en intervju där respondenten berättade om hens drivkrafter i arbetet.  

 

”Jag har alltid haft en drivkraft i miljöfrågan (…) Jag har alltid jobbat med de 

frågorna och det har alltid varit självklart för mig. Det är en del i min värdegrund.” 

Miljöstrateg 2  

 

Hur som helst, visar materialet på att respondenterna hade en tudelad uppfattning 

kring hur de själva uppfattade att de politiskt styrande i kommunen hade för bild av 

miljömålens betydelse och kommunens roll i uppfyllelsen av Agenda 2030. Vissa 

respondenter uppfattade kommunpolitiker vara ha en positiv attityd till att 

kommunen arbetade aktivt med miljömålen i Agenda 2030 medan andra menade 

att vissa kommunpolitiker inte såg miljöfrågan som betydelsefull. Bland annat lyfte 

en av respondenterna följande:  

 

”Jag möter ett stort motstånd framför allt, tycker jag, från politiker som inte ser vikten 

av frågorna och kanske tycker att: jamen varför ska vi lösa världens problem? Sedan 
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finns det ju också politiker som inte tror på att det [klimatförändringen] är en kris” 

Miljöstrateg 3  

 

Respondenten uppger därmed att vissa kommunpolitiker inte betraktar 

klimatförändringen som en kris och att ytterligare vissa kommunpolitiker håller 

med om miljöfrågans betydelse men inte anser att kommunen har ett ansvar i 

förbättringsarbetet av klimatet. Respondenten säger rakt ut att hen känner av ett 

motstånd av vissa politiker då det arbetas med att implementera hållbarhetsmålen. 

Med detta sagt uppges vissa kommunpolitiker, utifrån respondentens synvinkel, syn 

på kommunens roll i miljöfrågan innebära ökade implementeringssvårigheter för 

miljöstrategen. Respondenten upplever därmed att kommunpolitikers syn på 

kommunens ansvar i miljöfrågan spelar roll för miljöstrategens arbete med att 

implementera miljömålen. Då kommunpolitikerna anser miljöfrågan inte är viktig 

upplever respondenten ett motstånd som kan tolkas som brist på uppmuntran i 

Blakes teori (Blake 1999). Med detta sagt får kommunpolitikerns syn konsekvenser 

som medför implementeringssvårigheter för miljöstrategen och en praktisk barriär 

uppkommer i form ’brist på uppmuntran’. Med detta sagt, upplevs 

kommunpolitikers syn ha betydelse miljöstrategens möjligheter att implementera 

miljömålen i enlighet med Agenda 2030.  

 

En annan respondent delade bilden att kommunpolitikers syn påverkar 

implementeringsmöjligheterna av miljömålen. Respondenten vidareutvecklade 

resonemanget att kommunpolitiker generellt har bristande kunskaper om området 

och att nedprioriteringen av miljöfrågan blir en konsekvens av detta. Hen sa:  

 

”Jag tycker att politikerna är för dåligt insatta på miljöfrågor rent generellt. De ser 

inte längre än vad näsan räcker. När man kommer med ett förslag som man verkligen 

ser som en bra miljöåtgärd så måste jag alltid värdera det kulturhistoriska värdet 

först men ibland så måste ju miljön också få värderas högt.” Miljöstrateg 5  

 

Med detta sagt, ser respondenten en koppling mellan kommunpolitikerns bristande 

kunskap som därefter resulterar i att de inte ser kommunens roll i implementeringen 

av miljömålen – någonting som till sist leder till minskade resurser till miljöfrågor. 

Med andra ord visar citatet på en komplex relation mellan kunskapsbrist, 

ansvarsroll och resurstillgång. Citatet stödjer därmed Blakes syn (1999) på att det 

är ett komplext förhållande mellan barriärerna. Vidare ser barriärerna och 

barriärernas effekt på implementeringssvårigheterna olika ut kommuner emellan. 

Exempelvis hade respondenterna olika upplevelser och erfarenheter av hur deras 

kommunpolitiker ser på de kommunala enheternas implementering av miljömålen. 

En av respondenterna upplevde att hen fick mycket gehör i klimatfrågan och ansåg 

att miljömålen och hållbarhetsmålen hade en hög prioritet i samtliga kommunala 

verksamheter. Hen sa:  

 

”Jag får mycket gehör för klimatfrågan. Det hade säkert varit annorlunda om jag 

hade börjat jobba för tio år sedan, att det då hade varit att jobba mer i motvind och 
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att jobba mer för att höras och synas. Men nu är det som att den [miljöfrågan] har 

ganska hög prio bland alla verksamheter”. Miljöstrateg 8  

 

Kontrasten mellan de olika citaten visar därmed på att det inte finns någon 

allmängiltighet i upplevelserna kring kommunpolitikers syn på miljöfrågan hur 

huruvida denna är att se som en barriär som resulterar i implementeringssvårigheter 

eller inte. I stället är den beroende på kontext. I samband med detta faktum består 

då själva implementeringsgapet av olika faktorer och komplexa relationer mellan 

kategoriseringarna i Blakes teori (1999). Barriärerna och relationerna mellan 

kategoriseringarna är individuella för varje enskild kommun och beroende på 

kontext.  Förutom detta, visar dock detta avsnitt också att kommunpolitikers syn på 

kommunen och deras egen ansvarsroll i miljöfrågan har konsekvenser för 

resurstillgången för implementering av miljömål. Deras syn är därmed en 

påverkandefaktor som kan resultera i en praktisk barriär i form av 

implementeringssvårigheter till följd av resursbrist (Blake 1999).   

5.2 Kampen om miljömålens uppfyllnad  

För att spinna vidare på hur respondenterna såg på kommunpolitikernas syn på 

implementering av miljömål, var många respondenters uppfattning att det 

konsekvent vägdes mot de ekonomiska målen som den politiskt styrda 

organisationen hade. Detta var en bild som samtliga respondenter hade, 

småkommuner som storkommuner, men beroende på bland annat generell 

resurstillgång för implementering av miljömål upplevdes detta inte som något som 

nödvändighetsvis var negativt. En respondent sa: ”Det [att ekonomiska och 

miljömässiga mål ställs mot varandra] har jag stor respekt för att det är så. Det 

tror jag också kan gynna mitt arbeta.” (Miljöstrateg 1)  

 

När frågan sedan kom kring mycket miljöfrågan upplevdes prioriteras i förhållande 

till andra uppdrag som kommunen också var svaren, precis som synen på miljö, 

olika beroende på kommunen. En utav respondenterna berättade följande:  

 

”När man måste prioritera så bortprioriterar man miljöfrågan titt som tätt för att ta 

hand om det mer akuta som är här och nu. Miljöfrågan mår vara här och nu men man 

ser ju inte resultat här och nu utan det ser man ju där och då, vilket gör att det blir 

svårt”. Miljöstrateg 3 

 

I syfte att påverka den, från vissa av respondenternas sida, uppfattade tendensen att 

kommunpolitiker bortprioriterar implementering av miljömålen till fördel av andra 

investeringar fanns olika tekniker de använde sig av. Med andra ord, uppgav 

respondenterna i intervjuerna olika sätt att brygga barriärerna som uppkom till följd 

av en icke-fördelaktig syn på miljöfrågan och kommunens egen roll i Agenda 2030. 

En utan respondenterna berättar till exempel om hur konkreta målsättningar och 

uppföljningar av dessa hade resulterat i en större press, och därmed ansvarskänsla, 



 

 19 

hos kommunpolitikerna att med högre ambitioner arbeta med implementering av 

miljömål. På detta vis minskades därmed barriären som, i enlighet med Blakes 

kategorisering (1999), uppstått på grund av kommunpolitikernas bristande 

ansvarskänsla och tidigare medfört större implementeringssvårigheter än nu. Hen 

berättar följande:   

 

”Alla våra mål i miljöprogrammet försökte vi budgetera och säga hur långt vi skulle 

komma i delmålen kopplade till det långsiktiga målet. I årsredovisningen sedan så 

visade vi väldigt tydligt med smileys vilka mål vi hade uppnått och vilka mål vi inte 

hade uppnått och vad som hade gått fel. Då var det väldigt lätt för oppositionen att 

säga: jag har tittat på den här rapporten och ser att åtta utav tjugo är uppnådda av 

delmålen och att 12 utav 20 inte är uppnådda. Hur förklarar ni det här? Då blev det 

en diskussion om miljömålen på ett annat sätt än tidigare”. Miljöstrateg 6 

 

I samband med att miljömålen budgeterades till mindre, mätbara mål som var 

aktuella för kommunen upplevde respondenten att hen såg en förändring av 

politikers syn på miljömål. Som citatet visar, uppgav respondenten att framför allt 

i samband med den ökade pressen från motståndarpolitiker som följde efter att 

målen redovisades i årsredovisningen, så förändrades rollen som miljömålen hade 

i kommunen. I enlighet med Blakes teori (1999) beträffas de införda budgeterade 

miljömålen i årsredovisningen därmed som ett verktyg för att förändra synen 

kommunpolitikerna hade och ansvarsrollen som kommunen gav sig själva. Med 

andra ord, innebar de budgeterade miljömålen en chans för oppositionen att utkräva 

ett ansvar från de styrande kommunpolitikerna vid situationen då de styrande 

politikernas engagemang och uppfyllnad av mål hade varit bristfällig. Genom 

ansvarsutkrävandet från oppositionen förändrades därmed också synen på de 

styrande politikernas ansvarsroll och troligen resulterar det i ett större åtagande från 

de styrande politikernas sida eftersom det är önskvärt att undkomma kritik från 

oppositionen. Utifrån Blakes teori (1999) kan det därmed som att kommunen hade 

funnit ett sätt att till viss del överbrygga de begränsningar som en bristande syn på 

kommunens ansvarsroll från kommunpolitikernas sida innebär. De budgeterade 

miljömålen innebar därmed att de ökade implementeringssvårigheterna, 

exempelvis minskad resurstillgång, som var sprungna ut kommunpolitikers syn på 

deras ansvarsroll minskar.   

 

Vidare uppgav de intervjuade fler fördelar med att dela upp miljömålen i mätbara 

delmål. En annan respondent berättar ger exempel på hur tydligare målsättning 

resulterade i ett större engagemang för miljöfrågan från politikernas sida. Hen sa 

följande: 

 

”Politikerna är stolta över att vara en kommun som jobbar med miljöfrågor och som 

faktiskt lyckas att nå resultat. Och har man nått resultat så sätter det igång en rullning 

som gör att man vill få ännu bättre resultat och man bygger på det gamla och vill 

fortsätta ligga i framkant”. Miljöstrateg 1  
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I detta citat upplyfter respondenten därmed ett annat perspektiv på varför det är 

fördelaktigt att arbeta med budgeterade mål som är aktuella för kommunen. Hen 

menar, till skillnad från förre respondenten, att det också är drivande för 

kommunpolitiker att arbeta mer engagerat med miljömål om det ger goda resultat 

och kommunen börjar ”ligga i framkant”. Detta kan tolkas som att kommunpolitiker 

är beredda att ta mer ansvar över miljömål ifall det innebär positiva mediala 

konsekvenser och där kommunen ses som ledande i frågan. I enlighet med Blakes 

teori (1999) överbryggas därmed barriären, som bestod av resursbrist till följd av 

kommunpolitikers syn på deras ansvarsroll, genom positiv extern feedback. I 

samband med detta ses det att implementeringssvårigheterna som uppkommer till 

följd av de minskade begränsningarna minskar.  

 

Vidare berättar en annan respondent om ett annat sätt att komma runt 

implementeringssvårigheterna som uppkom till följd av kommunpolitikers syn på 

deras och kommunens roll i miljöfrågan. Hen lyfter till en början upp att hen anser 

det vara svårt att få miljöinvesteringar finansierade av kommunen och det upplevs 

inte finnas möjligheter att förändra detta läge. För att kunna genomföra 

investeringarna söker hen därför externa ekonomiska bidrag:  

 

”Vi belastar väldigt sällan den kommunala skattebudgeten […] vi söker pengar hos 

naturvårdsverket för det finns inte en politiker som kommer godkänna det 

[miljöåtgärden]. Det är jag hundra på. Men om jag säger att vi han få 90 procents 

bidrag för det, då kanske de kan stötta till med de sista 10 procenten.” Miljöstrateg 

10.  

 

Med detta sagt, har därmed avsnittet visat att kommunpolitikers syn på miljömålen 

och syn på kommunens roll i uppfyllanden av dessa i högsta grad påverkar 

tjänstemännens möjligheter till att implementera målen. I enlighet med Blakes teori 

(1999) handlar detta om att barriären som uppkommer till följd av 

kommunpolitikers syn påverkar också resurstillgång exempelvis. Materialet visade 

därmed på ett komplext förhållande mellan de olika barriärerna och att de påverkar 

varandra. Vidare lyfte respondenterna olika vägar för att brygga barriärerna. Som 

kapitlet berättade, var exempel följande: att budgetera miljömålen och följa upp 

dem i årsredovisningen för att skapa intern press för styrande politiker att målen 

ska uppfyllas; att extern positiv medial förstärkning påverkar styrande politikers 

inställning till målen i positiv bemärkelse; att om styrande politiker har en 

oförändrad negativ inställning till miljömålen kan denna undgås genom att söka sig 

till extern finansiering. 

5.3 Behov av kunskapsdelning 

Ett återkommande tema i intervjuerna med miljöstrategerna var synen att det är 

viktigt med både kunskap om miljö och olika miljöåtgärders effektivitet för att 

implementeringen av miljömålen i Agenda 2030 skulle bli effektiv. En av 
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respondenterna uppgav att det saknades kunskap kring biologisk mångfald och 

naturvård i deras kommun. Avsaknaden av detta ledde till att det inte finns någon 

som har ansvar för frågor kring dessa områden, vilket påverkade verkställandet av 

Agenda 2030s mål kring att främja biologisk mångfald. Respondenten säger 

följande: ” (…) vi saknar personer som har konkret ansvar för naturvård och 

biologisk mångfald och det har ju också betydelse för klimatet”[Miljöstrateg 5]. 

Miljöstrategen vittnade därmed om en kunskapsbrist kring vissa områden som 

påverkade deras möjligheter att implementera effektiva miljöpolicys. Enligt James 

Blakes teori (1999) tillhör kunskapsbrist den praktiska barriären och det som 

respondenten gav sken av var därmed att kunskapsbristen ökade 

implementeringssvårigheterna med att implementering miljömålen i Agenda 2030. 

Ett annat perspektiv på vad bristande kunskap kring effektiva miljöpolicys innebär 

och hur denna kan överbryggas gavs av en annan respondent som sa följande:   

 

”Och de [storkommunerna] har ju haft råd och gått på alla de här niterna som inte 

vi vill göra, som varken vi har tid eller pengar att göra, som en småkommun. Får man 

igenom något så ska det ju gå smidigt lätt och billigt helst”. Miljöstrateg 9 

 

Hen fortsatte sedan resonemanget med:  

 

” (…) vi småkommuner vill ha mer copy paste så att vi inte behöver gå på 

nitarna - har de [de stora kommunerna] ett bra system så kopierar vi gärna 

det”.” Miljöstrateg 9.  

 

Genom citatet upplyfter en av respondenterna upplever att mindre kommuner, 

framför allt kommuner med smärre tillgång till resurser, är i behov av externa 

exempel på hållbarhetslösningar och lösningar som hjälper kommunen att 

miljömålen. Hen uttrycker en brist på ekonomiska resurser och tidsbrist i det första 

citatet och förklarar att kommunen måste vara försäkrad om hållbarhetslösningens 

kostnadseffektivitet innan implementeringen sker. Respondenten ger därmed sken 

av att praktiska barriärer, enligt James Blakes teori (1999), såsom tid och ekonomi 

medför implementeringssvårigheter samtidigt som hen föreslår kunskapsdelning 

för att minska implementeringssvårigheterna för mindre kommuner.  

 

En annan miljöstrateg var också inne på behovet av att inte enbart lyfta upp 

storkommuners lösningar utan efterfrågar också kunskapsdelning av 

småkommuners lösningar på miljöproblem och kring hållbarhetsarbete. Hen sa 

följande:  

 

”Och sedan som jag var inne på tidigare: jag tror att det är jätteviktigt att man lyfter 

de små kommunernas fiffiga lösningar i olika frågor som andra småkommuner kan 

copy+pastea hur lätt som helst. På så sätt tror jag vi får skjuts på det.” Miljöstrateg 

2  

 

I detta citat ses kunskapsdelning därmed återigen som ett sätt att överbrygga 

barriären som uppkommer till följd av de smärre resurser som mindre kommuner 
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ofta har (Blake 1999). Att lokala politiskt styrda organisationer inte har tillräckligt 

med resurser som behövs vid instiftande av miljöpolicys är som sagt vanligt (Carter 

2018) och lösningen som respondenten lyfter upp är fler delade exempel av 

småkommuners implementeringslösningar för Agenda 2030. 

 

Vidare delade respondenterna generellt också synen på att Agenda 2030s 

hållbarhetsmål och miljömål krävde ett mer tvärsektionellt och integrerat sätt än 

tidigare. Detta lyftes också upp i teoriavsnittet och följer därmed forskarnas 

uppfattning kring fördelarna med ett tvärsektionellt arbetssätt i miljöfrågor och 

behovet att förändra institutionen i samband med ökad miljöoro (som tar sig uttryck 

i Agenda 2030s miljömål i detta fall. (Blake 1999; Eden 1993). Respondenterna gav 

en inblick i att detta tvärsektionella arbetssättet kan vara svårt att förstå och 

implementera på egen hand och i flertalet intervjuer efterfrågades därmed också 

stöd och kunskapsdelning om hur man ska göra i denna fråga. En av respondenterna 

sa följande:  

 

”Det har varit lite svårt för kommuner överhuvudtaget tror jag att förstå agenda 

2030. När man sätter sig in i Agenda 2030 så är det ett helt tänk som går på tvärsen, 

det är inte stuprör rakt ner i en verksamhet utan det inbegriper alla. […] Det är inte 

vi vana vid. Vi måste ha ett nytt arbetssätt som stödjer det tänket och att man träffas 

i grupper som är tvärsektionella.” Miljöstrateg 7  

 

I citatet uppger respondenten att implementeringen av Agenda 2030 kräver ett nytt 

tankesätt och organisationsförändring där arbete kring detta sker tvärsektionellt. Att 

som kommun på egen hand behöva bilda förståelse kring detta och att implementera 

det nya arbetssättet, upplevs enligt respondenten som svårt samtidigt som 

svårigheterna påverkar implementeringen av Agenda 2030s miljömål. Faktorn att 

organisationen måste genomgå organisationsförändringar för att kunna 

implementera målen tvärsektionellt och att tjänstemännen också måste ändra sitt 

tankesätt i samband med organisationsförändringarna, kan ses som en barriär för 

implementeringen av Agenda 2030. Med andra ord kan det därmed tolkas som att 

respondenten lyfter upp en barriär som uppkommer då organisationen själv arbetar 

med att brygga barriären som återfinns i kategori två och tre i Blakes teori (1999). 

Resonemanget bygger därmed på att det från början i kommunen existerade 

institutionella begränsningar och begränsningar i att samtliga verksamheter inte 

känner sig ansvariga över miljömålen om de inte finns inarbetade i verksamheten. 

Kommunen arbetar med att brygga dessa två begränsningar genom införande av 

tvärsektionellt arbete med målen och därmed behövs en omorganisering. Då det 

arbetas med att brygga två av barriärerna, uppkommer dock en ny barriär och det 

är själva förändringen – att kommunen själva måste förstå vilket arbetssätt som 

Agenda 2030 kräver och att sedan implementera detta arbetssätt i organisationen. 

Förändringen som krävs i organisationen ses därmed som barriär som försvårar 

implementeringen av Agenda 2030. I nästkommande citat upplyfts fördelarna och 

behovet med att ha ett tvärsektionellt sitt arbetssätt med Agenda 2030 samtidigt 

som det också behöver vara integrerat och inarbetat i de olika kommunala 

verksamheterna. 
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”Jag tror att det kommer bli bättre för [kommunnamn]. Globala målen är tydliga. 

Alla perspektiven av hållbarhet är sammanflätande. Det är väldigt centralt och det 

är… idag är det viktigaste att okej, vi behöver integrera vårt hållbarhetsarbete i alla 

verksamheterna. Helt in i verksamheterna. Det kan inte vara ett pålägg från sidan för 

då kommer vi aldrig fånga upp alla de aspekterna som vi behöver göra.”  Miljöstrateg 

1  

 

Respondenten lyfter därmed upp hur viktigt det är att hållbarhetsmålen från Agenda 

2030 integreras i de kommunala verksamheterna i praktiken och detta är också 

någonting som återfinns i teorin. Bland annat belyste Blake (1999) nödvändigheten 

för organisationer att genomgå förändringar för att ha möjlighet att möta den ökade 

efterfrågan på miljömässiga åtgärder. Med avslutande ord, belyser därmed detta 

delkapitel både behöver av organisationsförändring och att arbeta mer 

tvärsektionellt samt svårigheterna för vissa kommuner att genomgå och förstå 

denna förändring själva. Detta samtidigt som kapitlet också lyfter upp behöver av 

kunskapsdelning och delning av hållbarhetslösningar kommuner emellan. 

Sammanfattningsvis lyfter kapitlet därmed en syn på att kommuner, framför allt 

småkommuner, föredrar stöd i implementeringsprocessens olika steg för att 

implementeringen av miljömålen ska vara tillfredsställande och uppfylla målen. 
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6 Diskussion 

Detta avsnitt syftar framför allt till att föra diskussion kring studiens empiriska fynd, 

hur det relaterar till tidigare forskning samt implikationerna av detta. Studiens fynd 

är uppdelade i tre avsnitt och fynden kommer att diskuteras med utgångspunkt i 

vedertagna teorier.  

6.1 Miljöfrågan i relation till andra policyområden 

Den empiriska analysen lyfte upp de styrande politikernas nyckelroll i hur 

miljömålen i Agenda 2030 prioriterades i relation till andra politiska mål. Materialet 

visade att svårigheterna och möjligheterna till implementering påverkades av 

styrande politikers syn på miljöfrågan och deras syn kommunens roll i att 

miljömålen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Detta är någonting som visserligen är 

självklart eftersom det är den styrande politiska ledningen som har makt att 

bestämma kring fördelningen och prioriteringen av resurser i politiskt styrda 

organisationer, men det som är anmärkningsvärt är att materialet visade på en stor 

spridning kring hur respondenterna uppfattade hur kommunpolitiker prioriterade 

miljöfrågan i relation till andra politiska områden. Vissa respondenter lyfte bland 

annat upp en bild av att de styrande politikerna i deras kommun konstant 

bortprioriterade miljöfrågan till förmån av andra investeringar, vilket resulterade i 

upplevda implementeringssvårigheter för miljöstrategerna eftersom 

miljöinvesteringar konstant krävde extern finansiering för att bli accepterade. Detta 

medan andra respondenter såg den politiska ledningen som stöttande av lokal 

implementering av miljöpolicys.  

 

De skiftande uppfattningarna kan ses i sken av den tidigare forskningen på området. 

Ty genom att det upplevs finnas konflikt mellan lokal ekonomisk tillväxt och 

implementering av miljöpolicys (Kotska & Hobbs 2012) samtidigt som miljöfrågan 

är komplext, genrationsöverskridande och gränsöverskridande problem som saknar 

objektiv lösning (Carter 2017: 182), blir påverkas möjligheterna att direkt kräva 

ansvar av kommunpolitikerna på detta område. För att kräva ansvar krävs det att, 

såsom den empiriska analysen visade, till exempel att oppositionen eller externa 

aktörer, såsom media, sätter press på den politiska ledningen genom att antingen 

kräva förklaringar till varför miljömålen inte är uppfyllda eller genom att bevaka 

uppfyllanden av Agenda 2030s miljömål.  Med detta sagt, visar studien på att vissa 

implementeringssvårigheter uppstår till följd av styrande kommunpolitikers 

bristande syn på kommunens ansvarsroll i frågan. Detta i sig är kan ses som en följd 

utav svårigheterna att utkräva ansvar från kommunpolitiker i miljöfrågan på grund 
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av frågans komplexitet och stora omfång. Tendensen påverkar tjänstemännens 

tillgång till resurser för implementering av miljömål och därmed ses en brist på 

ansvarsutkrävande av kommunpolitiker i miljöfrågan ger konsekvenser i form av 

resursbegränsningar vilket ger implementeringssvårigheter och tillhör den tredje 

kategorin i Blakes teori (1999). Vidare betyder detta att för att brygga denna barriär 

och förbättra möjligheten för tjänstemän att implementera miljömål kan högre 

ansvarsutkrävande av styrande kommunpolitikers uppfyllnad av målen vara ett sätt. 

För att försäkra detta behövs dock lokalisering av målen och en budgetering av 

målen som gör det möjligt för utomstående se hur väl de styrande politikerna 

lyckats med måluppfyllnaden för att kritisera och sätta press på styrande 

kommunpolitiker som inte uppfyllt målen. Detta är ett empiriskt fynd som kan ses 

inte bara ha relevans för svenska kommuner där miljömål ska implementeras utan 

även för andra lokala politiskt styrda enheter som upplever liknande problematik. 

6.2 Svårigheter med att finna svaret på ”hur?” 

Resultatet visade också att implementeringen av Agenda 2030 och miljömål ansågs 

förbättras om det arbetades med målen tvärsektionellt. Detta samtidigt som 

respondenterna också uppfattade det som fördelaktigt om miljömålen inarbetades i 

de olika kommunala verksamheterna. Uppfattningen om hur ett effektivt 

miljöarbete bör vara organiserat överensstämmer med den tidigare forskningen som 

pekar på stora fördelar med att arbeta tvärsektionellt i stället för att ha en enskild 

avdelning för miljömål. Vidare visar den empiriska analysen också på att det 

förändrade arbetssättet uppgavs kräva ett nytt sätt att tänka och en något annorlunda 

organisationsstruktur än tidigare som förenklade tvärsektionella grupperingar. 

Också denna uppfattning är i linje med den tidigare forskningen, och mer specifikt 

med Blakes teori (1999) då han belyser behovet av social och institutionell 

förändring för att med bättre verktyg bemöta stigande miljöoro. Vad som specifikt 

var av intresse i resultatet var dock inte att vissa respondenter berättade om hur 

arbetet hade börjat ske tvärsektionellt, utan det var snarare faktumet att vissa 

respondenter, framför allt i kommuner med relativt mindre resurser än andra, lyfte 

upp svårigheter med implementering av det tvärsektionella arbetssättet. Med detta 

sagt, ses därmed ’förändringen av arbetssättet som är behövd för att få en effektiv 

implementering av miljömålen i Agenda 2030’ som en barriär i sig. Denna typ av 

barriär saknas i James Blakes teori kring varför implementeringsgapet vid 

implementering av miljömål uppstår och därmed kan detta resultat ses som en 

utveckling av Blakes teori (1999).  

 

Vidare uppvisar detta fynd också vägar till hur implementeringssvårigheterna vid 

implementering av Agenda 2030s miljömål kan minska för tjänstemännen. Genom 

att vara varse om att behovet att implementera miljömålen tvärsektionellt skapar 

ökade svårigheter för tjänstemännen till följd av förändringsarbete, kan 

diskussioner ske kring hur denna del av implementeringsgapet kan bryggas. 

Därmed bildas också en uppfattning kring hur vi närmare kommer till att de 
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nationella miljömålen korresponderar med det lokala agerandet. Vidare är också 

detta resultat inomvetenskapligt intressant eftersom det bidrar till teoriutveckling.  

6.3 Kunskap, kunskap, kunskap 

I studien underströk också flertalet respondenter vikten av kunskap vid 

implementering av miljömålen i Agenda 2030. Kunskaperna som ansågs vara 

viktiga var både kunskap kring olika miljöåtgärders effektivitet, kunskap om 

miljöproblemen per se och kunskap kring hur arbetet med Agenda 2030 borde 

implementeras. Det sistnämnda har lyfts i ovan avsnitt. Med tanke på fokusen kring 

kunskap och faktorn att flera respondenter såg detta som en viktig resurs som 

påverkade deras arbete av implementering av miljö-och hållbarhetsmål, beträffas 

kunskap vara en resurs som påverkade implementeringen nämnvärt. Vid 

applicering av Blakes teori (1999) visar materialet därmed att kunskap är en av de 

viktigare förklarande resurserna till vad som kan ge upphov till 

implementeringssvårigheter och därmed senare ett implementeringsgap. Vidare 

visare också den empiriska analysen på det visserligen var fördelaktigt för 

kommunens implementering av miljöpolicys att kunskapen om miljö och 

miljöpolicys fanns i organisationen, men det var inte avgörande. I stället 

betraktades, framför allt enligt kommuner med mindre resurser, kunskapsdelning 

kring effektiva miljöåtgärder mellan kommuner vara desto viktigare. I den 

empiriska analysen benämndes behovet av kunskapsdelning som någonting som 

bryggar barriären som uppkommer till följd av att kommunen saknar kunskap och 

som därmed minskar implementeringssvårigheterna. Vetskapen att detta är en så 

pass betydande faktor medför perspektivet att ett sätt att reducera 

implementeringsgapet är att dela kunskap kring miljöåtgärder och dess effektivitet 

systematiskt och i större omfattning. Genom skapande av kunskapsbank finns 

möjligheter att bemöta osäkerheten kring miljöproblemens utseende och 

lösningarnas effektivitet som Carter lyfter upp (Carter 2017:182) och tjänstemän 

som arbetar med implementering av miljömål får bättre verktyg för att 

implementera effektiva åtgärder.  
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7 Slutsats  

Studien ämnade främst att undersöka om det finns ett miljömässigt 

implementeringsgap och hur implementeringsgapet i så fall såg ut såg ut. Utifrån 

detta var frågeställningen hur kommunanställda miljöstrateger såg svårigheterna 

och möjligheterna implementeringen av Agenda 2030s miljömål på kommunal 

nivå. Studiens resultat kan sammanfattas med att tjänstemännen själva gjorde så 

gott de kunde för att implementera miljömålen utefter deras situation. Nedan listas 

de tre huvudsakliga empiriska fynden som ses vara viktiga för en ökad förståelse 

av implementeringsgapet.  

 

För det första konstaterades det att implementeringsgapet inte ett allmängiltigt 

fenomen där samma barriärer existerar i samtliga kommuner och ger upphov till att 

den lokala politiskt styrda enheten inte agerar utefter miljömålens ambitioner. 

Utifrån miljöstrategernas perspektiv beträffades också kommunenspolitikernas syn 

på klimatförändringar och syn på kommunens ansvar i denna fråga spela stor roll 

för miljöstrategernas tillgång till resurser. I kommuner där kommunpolitikerna inte 

ansåg lokal implementering av miljömål var viktigt, upplevdes därmed ett 

anmärkningsvärt motstånd för miljöstrategen att implementera miljöpolicys. Med 

detta sagt, uppkom implementeringssvårigheter till följd av bristande engagemang 

från kommunpolitiker. Vidare sågs det bristande engagemanget kunna bryggas 

genom att höja ansvarsutkrävandet av kommunpolitikerna i frågan.   

 

En utav implementeringssvårigheterna uppgavs, enligt vissa respondenten, 

härstamma från faktumet att för att implementeringen av miljömålen i Agenda 2030 

skulle vara effektiv krävdes det att arbetet med målen skedde tvärsektionellt. I sin 

tur föranledde detta i vissa fall att en organisationsförändring var nödvändig och att 

tjänstemännen behövde förändra sitt tankesätt från att tänka sektionellt till att tänka 

tvärsektionellt. Flertalet miljöstrateger uppgav att själva organisationsförändringen 

försvårade arbetet med miljömålen då det krävdes utarbetning av hur 

organisationen behövde förändras samtidigt som det också krävdes att 

tjänstemännen involverade i verksamheterna förändrade sitt synsätt över sin roll i 

miljöfrågan. För att ha möjlighet att brygga detta gap efterfrågades stöd för att 

enklare legitimera ett tvärsektionellt arbetssätt för att undvika att detta ifrågasattes 

eller inte förstods av tjänstemännen.  

 

Vidare uppdagades också kunskap som en av de viktigaste resurserna och bristen 

på kunskap ansågs, enligt respondenter, resultera i betydande 

implementeringssvårigheter. I kommuner där sakkunskap eller kunskap kring 

effektiva hållbarhetslösningar uppgavs kunskapsspridning och nätverk kommuner 

emellan vara fördelaktigt och en officiell kunskapsbank efterfrågades. Detta med 
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syfte att överkomma implementeringssvårigheterna som uppkom till följd av 

kommunens egen brist på sakkunskap.  

7.1 Förslag till vidare forskning  

Forskningsområdet kring hur miljömål ska implementeras effektivt i praktiken är 

bristfälligt och i samband med att implementering av miljömål är väldigt viktigt för 

att bekämpa klimatförändringarna och förbättra miljön, är detta ett område som det 

behöver forskas mer kring. Både hur effektiva miljöpolicys ska utformas, hur 

miljömålen implementeras i praktiken och vilket stöd som behövs för att 

implementeringen ska vara effektiv. Denna studie har bidragit till kunskap kring 

tjänstemännens erfarenheter av implementering av miljömålen och vilka 

implementeringssvårigheter de upplever men det krävs också vetskap kring hur en 

effektivisering av implementeringen kan ske.  
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Appendix 1: intervjufrågor  

 

Vill du först börja berätta lite kring vem du är, vad du jobbar med och den rollen du 

har på arbetsplatsen?  

 

Hur hamnade du i en roll där man arbetar med miljömässiga mål? 

- Vad är drivkraften för dig?  

 

Vill du berätta lite kring din bild av hur ni (du eller) kommunen generellt arbetar 

med Agenda 2030 och med att reducera koldioxidutsläppen?  

 

Vilka faktorer anser du påverka möjligheten att uppfylla miljömål som du arbetar 

med?  

- Hur? Varför?  

 

Hur ser tillgången av resurser ut för att kommunen ska kunna arbeta aktivt och 

miljömålen uppfylls?   

- Ekonomiska resurser/ personal/ tid  

 

Vad finns det för skillnader och utmaningar med att arbeta med miljömål i stället 

för till exempel ekonomiska mål?  

 

Hur ser du övergripande på kommunens/ statens/ individens/ företags roll då det 

handlar om att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna?  

 

Hur ser du på konsekvenserna om miljömålen inte uppfylls? Både globalt målen 

och kommun-målen. 

 

Tror du antagandet av Agenda 2030 har inneburit att kommuner arbetar mer aktivit 

med klimatfrågor? Och på vilket sätt i så fall?  

 


