
  

i 
 

Umeå universitet  

Institutionen för geografi och ekonomisk historia  

Examensarbete i kulturgeografi  

Datum: 2015 - 06 - 07 

Handledare: Ulf Wiberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i 

Jämtlands län 
- En studie om hur miljökvalitetsmålet ska 

kunna uppfyllas till 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Lindström



  

i 
 

FÖRORD 

Att undersöka detta har varit lärorikt, roligt och utmanande på samma gång. Det 

har varit roligt att få fördjupa sig mer i ett specifikt ämne inom ett specifikt 

geografiskt område. Jag vill därför börja med att tacka Massimo Cati och Jimmy 

Nilsson på länsstyrelsen i Jämtland för förtroendet att jag fick skriva detta 

examensarbete och den hjälp jag fått under processens gång. Jag hoppas ni 

kommer att ha användning av studien. 

Jag vill tacka min handledare Ulf Wiberg vid Institutionen för geografi och 

ekonomisk historia vid Umeå universitet för det stöd och den konstruktiva kritik 

som du gett, det har varit till stor hjälp. 

Jag vill också tacka Anne Dahlgren, Anders Bergman och Benckt Aspman för 

trevligt bemötande och för att ni ställde upp på att medverka i studien och att bli 

intervjuade. 

Jag vill tacka min familj och mina vänner som varit ett stort stöd under dessa tre 

år och inte bara under tiden jag skrivit examensarbetet. 

2015-05-17 

Diana Lindström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ii 
 

ABSTRACT   

The aim of this study was to investigate and analyze what is required for the 

environmental quality objective Good built environment to be fulfilled by 2020 

in the Swedish county Jämtland. The focus of the study was to gain an 

understanding of the work that the local government does and further investigate 

the problems that the officials face with implement these questions in the 

municipal planning. 

 

The study is based on semi structured interviews with officials in the 

municipalities of Jämtland county. General plan and programs for the 

municipality have been reviewed, based on how the plans highlights these issues 

linked to sustainability and Good built environment.  

 

The results of the study show that there are major problems with the 

formulations of the environmental quality goal in itself and its specifications. 

The environmental quality goal is formulated to suit the entire Sweden. But as it 

turns out in the analysis it does not work on the basis of the conditions in 

Jämtland with sparsely populated areas and scattered dwellings. The 

environmental quality goal needs to be formulated after the conditions that the 

county has to be measured and fulfilled by 2020. The officials agreed that a 

regional vision is needed, adapted to Jämtland conditions. 
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1. INLEDNING 
Under lång tid har frågor som är kopplade till vår miljö diskuterats. På 1960- 

talet ökade oron inom Världssamfundet angående nedsmutsningen av jord, luft 

och vatten samt andra miljöskador som påverkade jorden. Sverige tog därför 

initiativet till den första miljökonferensen på internationell nivå i FN:s regi. Vid 

konferensen som hölls i Stockholm beslutades det om att inrätta UNEP (United 

Nations Environment Programme) som är ett internationellt miljöprogram. 

Genom programmet har flera internationella avtal och konventioner förhandlats 

fram. Ett exempel på en konvention som arbetats fram är bland annat den som 

handlar om att skydda den biologiska mångfalden runt om i världen (Svenska 

FN - förbundet, 2012). 

Världskommissionen för miljö och utveckling presenterade 1987 en rapport 

”Vår gemensamma framtid”. I samband med att rapporten presenterades fick 

begreppet hållbar utveckling en stor internationell spridning. Arbetet med 

rapporten leddes av dåvarande statsministern i Norge Gro Harlem Brundtland. 

Rapporten blev senare känd som Brundtland kommissionen (Ibid, 2012). I 

rapporten förklaras hållbar utveckling och det finns ett citat som Brundtland 

kommissionen är känd för och som är följande: 

”development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.”             

(World Commission on Environment and Development, 1987, 8) 

Kommissionen menar att hållbar utveckling inte ska riskera kommande 

generationers behov samt att det ska vara en utveckling som tillgodoser de 

behov som finns idag. 

I april 1999 beslutade Sveriges riksdag att tillsätta 15 nationella 

miljökvalitetsmål. Ett av dessa miljökvalitetsmål var God bebyggd miljö. Syftet 

med införandet av miljökvalitetsmålen var att belysa den miljömässiga 

dimensionen kopplat till begreppet hållbar utveckling (Miljömål, 2014a). 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö behandlar flera viktiga frågor som är 

kopplat till vår bebyggelse. Tyngdpunkten i miljökvalitetsmålet ligger i den 

byggda miljön i våra tätorter och i omgivande områden (Boverket, 1999). Det 

finns tio fastställda preciseringar som är kopplat till miljökvalitetsmålet och som 

utvecklar vad miljökvalitetsmålet innebär mer konkret och som används vid 

uppföljningen av målet (Miljömål, 2012a). Hållbar bebyggelsestruktur, 

Hållbara samhällsplanering och Infrastruktur är de tre preciseringar som är mer 

övergripande och strategiska. Preciseringarna behandlar flera olika aspekter i vår 

byggda miljö. De är samtidigt viktiga för att för att miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö ska kunna uppnås i sin helhet (Boverket, 2014). 
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Tillsammans med kollektivtrafik, gång och cykel och natur- och grönområden 

kommer de att utgöra grunden för studien. Dessa preciseringar är mer 

detaljerade, behandlar ett område mer specifikt och bedöms med indikatorer i 

första hand (Boverket, 2014). Indikatorerna finns i miljökvalitetsmålet som ett 

hjälpmedel som redovisar information om utvecklingen inom vår miljö, som 

samtidigt är till hjälp vid uppföljning och utvärdering i hur arbetet fortgår 

(Miljömål, 2012a).  

Sedan miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö infördes har det funnits problem. 

Det visar den samlade bedömningen som Naturvårdsverket genomför årligen 

samt den bedömning som Länsstyrelsen i Jämtland genomförde 2014. I den 

senaste bedömningen som Naturvårdsverket presenterade 2014 beskriver 

myndigheten att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö inte kommer att uppnås 

till 2020. Bedömningen visar på att det inte går att se någon tydlig riktning i 

utvecklingen av målet. Förhållanden som Naturvårdsverket påtalar är att 

grönområden minskar i omfattning samtidigt som vägtransporterna fortsätter att 

öka (Naturvårdsverket, 2014). Länsstyrelsen i Jämtland påpekade i sin 

bedömning att det saknas bra underlag för att bedöma flera av preciseringarna. 

Det finns även konflikter som uppstår som vid förtätning av staden som ger 

positiva effekter när det leder till ett minskat transportbehov men som istället 

leder till att grönytor minskas och tas i anspråk för ny bebyggelse (Länsstyrelsen 

Jämtland, 2014). 

I arbetet med miljökvalitetsmålet har kommunerna en helt avgörande roll. Alla 

kommuner har olika förutsättningar när det kommer till bland annat vilka 

resurser som de har för att arbeta med miljökvalitetsmålet. Invånarantalet och 

den demografiska sammansättningen påverkar också den kommunala 

planeringen. För kommuner med en sämre ekonomi är det svårare att arbeta 

aktivt med att miljökvalitetsmålet och väljer därför ofta att fokusera på vissa 

specifika delar (Boverket, 1999). I denna studie är därför fokus på att skapa en 

förståelse för hur kommunerna arbetar med att implementera miljökvalitetsmålet 

God bebyggd miljö i den kommunala planeringen samt vilka problem som de 

upplever att det finns. 
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1. 1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vad som krävs för att 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kunna uppfyllas i Jämtlands län till 

2020.  

 

I studien behandlas följande frågeställningar: 

1) Vilka problem har kommunerna i Jämtlands län kopplat till 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö? 

2) Vilka insatser behövs för att nå miljökvalitetsmålet? 

3) Hur kan kommunerna mäta att miljökvalitetsmålet går att uppfylla till 

2020? 

4) Hur kan den regionala målbilden i Jämtlands län tänkas se ut för 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö? 
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV   

2.1 Regional omvandling och obalans  

Under det senaste århundradet har det skett förändringar i Sverige som land. De 

ekonomiska verksamheterna har förändrats samtidigt som den demografiska 

sammansättningen har förändrats och ser annorlunda ut idag. Människor har 

under 1900-talet flyttat från landsbygden in till framförallt större städer och som 

skapat en annorlunda fördelning av människor. Fördelningen av människor 

skiljer sig mellan olika delar av Sverige. Kommuner i norra Sverige har sedan 

1970-talet förlorat mer än tio procent av sina invånare mot många av de större 

städerna och dess närliggande områden som istället haft en stark 

befolkningstillväxt och ökat antalet invånare markant (Pettersson, 2001). 

 Landsbygden har en generellt åldrande befolkning idag (Ibid, 2001). Woods 

(2005) menar att det finns en tydlig fördelning mellan stad och landsbygd. 

Landsbygden har en högre medelålder jämfört med hur det ser ut i riket i 

genomsnitt. Pettersson (2001) beskriver att det beror på att unga människor 

under lång tid flyttat till andra orter för exempelvis vidare studier, därigenom 

har medelåldern ökat på landsbygden. 

Sysselsättningen på landsbygden har genomgått en stor omvandling under det 

senaste århundradet. Jordbruket som tidigare var viktigt för landsbygden har 

minskat i omfattning tillsammans med andra ekonomiska verksamheter som 

skogsbruk och utvinning av mineraler. Sysselsättningen inom bland annat 

skogsbruk och gruvdrift har koncentrerats till ett antal färre orter. Istället har 

andra ekonomiska verksamheter ökat särskilt mot turism och tjänstesektorn 

(Woods, 2005).  

De ekonomiska krafterna har en maktfaktor kopplat till de förändringar som 

skett på landsbygden. Det gäller inte enbart inom sysselsättning utan också om 

lokala företag som ofta köps upp av större företag och som sedan försöker 

effektivisera sina verksamheter. Mindre företag som finns på landsbygden har 

ofta svårt att kunna konkurrera med större företag och det är inte ovanligt att de 

till slut går i konkurs (Ibid, 2005).   

Människors konsumtionsmönster har också förändrats över tid. Människor är 

idag mer rörliga och de som pendlar handlar ofta på större matvarukedjor i en 

större stad. Det gör att människor i slutändan blir mindre beroende av den lokala 

affären som finns där de bor (Ibid, 2005). Petterson (2002)  beskriver att 

människor som bor i områden som ligger på ett bekvämt pendlingsavstånd från 

större städer har fördelar genom att de har möjlighet att både bo på ”landet” och 

samtidigt har tillgång till arbetsmarknaden i en stad samt annan service som 

exempelvis större matvarukedjor. Samtidigt som Woods (2005) menar att 

människor som bor längre ifrån inte har samma möjligheter.  
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Ett problem som följer för människor som bor längre bort från städer är att 

kollektivtrafiken har ett sämre utbud av turer. För när kollektivtrafiken får ett 

lägre antal passagerare minskas antalet turer för att skapa en bättre lönsamhet. 

2.2  Hållbar utveckling och dess problematik 

Sedan Världskommissionen för miljö och utveckling presenterade sin rapport 

1987 har begreppet hållbar utveckling fått en stor internationell spridning runt 

om i världen (Svenska FN - förbundet, 2012). Begreppet är idag populärt och 

som det talas mycket om hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling är 

komplext och omfattar flera viktiga aspekter inom ekologiska, sociala och 

ekonomiska miljön (Tosics, 2004). Komplexiteten inom hållbar utveckling gör 

också det svårt för styrande politiker att skapa olika hållbarhets program. 

(Bueren och Jong, 2007). 

De ekologiska aspekterna inom hållbar utveckling är väl integrerade på olika 

nivåer från den globala till den lokala nivån. Beroende på vilken nivå som de 

ekologiska aspekterna diskuteras på kan de skilja sig mellan de olika nivåerna 

och vad som är viktigaste att jobba mer med. När nya områden ska utvecklas är 

det viktigt att de ekologiska aspekterna finns med och att det tas hänsyn till. Det 

är viktigt att grönytor bevaras och inte tas i anspråk när en kompaktare 

bebyggelsestruktur skapas i våra städer och tätorter. Med en mer kompakt 

bebyggelsestruktur kan bilberoendet minskas och gång och cykel öka (Wheeler, 

2004). Tosics (2004) är inne på samma spår med en kompakt bebyggelse för att 

kunna skapa en effektivare kollektivtrafik samt att bilberoendet minskas. 

De ekonomiska aspekterna inom hållbar utveckling går att koppla till vår 

byggda miljö. Wheeler (2004) menar att det går sätta ett pris på de sociala och 

miljömässiga konsekvenserna. Som exempelvis kvalitén på vår miljö resp. 

människors hälsa. Samtidigt är det svårt att beräkna vad olika investeringar 

kommer att kosta om fem till tio år mot investeringar som sker inom två till tre 

år. Investeringar som sker på långsikt blir därför svårare att motivera när det inte 

finns något riktigt bra svar på hur mycket det kommer att kosta.  

Det finns olika problem som är kopplat till att planera för ett mer hållbart 

samhälle. Idag är det aktuellt att bevara naturliga livsmiljöer som exempelvis 

jordbruksmark. Inom den fysiska planeringen är det viktigt att det inte bara 

handlar om att skapa en kompaktare bebyggelse utan det ska också finnas en 

bättre balans inom markanvändningen i våra städer och på landsbygden. Ett mål 

är att det ska finnas bostäder, arbetsplatser, handel samt rekreation inom ett 

område. Under 1900-talet har bebyggelsen spridit ut sig och delats upp mellan 

olika områden. Det är därför viktigt att skapa ett samhälle där marken används 

mer effektivt mot vad som gjorts tidigare samtidigt som det ska finnas ett större 

utbud på en mindre yta (Wheeler, 2004). 
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Det finns en rad utmaningar inom stadsplanering för att skapa en hållbarare stad. 

Utformningen av bostäder, gator, offentliga utrymmen till transportnät påverkar 

hur väl en stad kan bli mer hållbar på sikt. För att kunna investera och förbättra 

städer behöver det finnas ekonomiska medel att tillgå för att kunna genomföra 

olika investeringar (Ibid, 2004). Edvardsson Björnberg (2009) menar att städer 

har en avgörande roll om mål inom hållbar utveckling ska kunna uppnås. 

Transporter är starkt kopplat till hållbar utveckling och det beror framförallt på 

att bilanvändandet som vuxit sedan bilen introducerades. Sverige domineras 

idag av motordrivna fordon i städer och på landsbygden. Detta innefattar från 

hur tätorter har utformats till vägar och hur offentliga platser påverkas av 

föroreningar och buller. När markanvändningen förändras är det viktigt att ställa 

krav på att användningen av bilen ska minskas och att människor väljer 

alternativa transportmedel. Det behöver skapas en bättre blandning av olika 

verksamheter samtidigt som våra tätorter får en mer kompakt utformning 

(Wheeler, 2004). Bueren och Jong (2007) menar att människors val av 

transportsätt påverkas av lokalisering av exempelvis service. Wheeler (2004) 

beskriver olika åtgärder som finns för att minska bilanvändningen. Skatten på 

drivmedel går att höja samtidigt som kollektivtrafikens biljetter subventioneras, 

blir billigare. 

2.3 New Urbanism 

New urbanism är en planeringsrörelse som har vuxit fram utifrån USA:s 

utveckling sedan 1950-talet. Förorternas utbredning på allt större ytor och dess 

formlöshet är en av utmaningarna. New urbanism utgår från att planeringen ska 

återgå till en mer blandad markanvändning. Bostäder ska omfatta både hus och 

lägenheter i olika storlekar. Inom ett gångavstånd ska det både finnas för- och 

grundskola. Lekparker ska också finnas inom ett kort avstånd. För att minska 

hastigheten på motordrivna fordon ska gator göras trängre samtidigt som gång 

och cykel ska uppmuntras. Infrastruktur och service ska utformas så att avfall 

kan minimeras och att energieffektiviteten kan maximeras (Parker, 2004). 

Den vidarutvecklade versionen av New urbanism ifrågasätter den utveckling 

som skett i USA där förorter breder ut sig på allt större ytor och har en gles 

bebyggelsestruktur (Grümbaum, 2006). New urbanism vill att det ska återgå till 

kompaktare städer och gångavstånd till olika platser ska vara möjligt (Parker, 

2004).  
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2.4 Det offentliga rummet. 

Jane Jacobs (1962) menar att den funktionsuppdelning som genomförts under 

lång tid skapat stora problem i de amerikanska städerna. Sovstäder som byggdes 

under en tid är negativt för människor när bebyggelse sprids ut på olika 

områden. Med sovstäder menas att det är till största delen består av bostäder i 

området och att antalet arbetsplatser är få (Nationalencyklopedin, 2015b). 

Jacobs (1962)  mål är att städer ska ha en kompakt bebyggelse som enklare 

skulle kunna bli självförsörjande. Det ska finnas en blandning av verksamheter i 

ett område med en kombination av bostäder för att skapa ett bättre samhälle.  

Om stadsparker finns i ett område som har en blandad struktur används parken 

mer av människor. Det kan vara när de är på väg hem från exempelvis från 

arbete och människor väljer att stanna en stund. Stadsparker som ligger mer 

separerade från den övriga bebyggelsen används inte alls i samma utsträckning 

och Jacobs (1962) är kritisk till stadsparker som placeras på sidan av den övriga 

strukturen i ett område. Hon menar att det är bättre om parker finns bland 

bebyggelsen där olika verksamheter redan finns för att kunna skapa en tryggare 

vardagsmiljö. 
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3. METOD 

3.1 Val av metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts under arbetets gång. Valet att 

använda kvalitativ metod har varit ett enkelt beslut utifrån syftet att undersöka 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Den primära källan i studien har varit en intervjustudie som kombinerats med 

sekundära källor som i detta fall har varit olika offentliga dokument. Genom att 

kombinera dessa kan resultatet bli mer komplett och ge en mer fullständig bild 

över hur det ser ut än om endast en metod hade använts i studien (Denscombe, 

2009).  

Uppsatsen avgränsas både geografiskt och till ett visst antal preciseringar. 

Jämtland är ett stort län med totalt åtta kommuner. Fyra kommuner som har 

olika planeringsförutsättningar kommer att vara med i en intervjubaserad analys. 

3.2 Intervjustudie 

Ett viktigt underlag för studien har varit semistrukturerade intervjuer med 

kommunala tjänstemän. Intervjuer är en passande metod för att studera mer 

komplexa fenomen. I detta fall eftersträvas att få en ökad förståelse om hur det 

kommunala arbetet i att implementera ett nationellt mål fungerar (Denscombe, 

2009).  

Intervjuerna har genomförts genom ett personligt möte mellan mig och 

informanten. Genom att ha ett personligt möte har det varit enklare att kunna få 

vissa specifika idéer från den enskilda källan (Ibid, 2009).  De tjänstemän som 

intervjuats har alla olika arbetsuppgifter inom kommunerna men gemensamt är 

att de på något sätt arbetar med miljökvalitetsmålet.  

Intervjuerna har varit baserade på en lista med frågor och ämnen som ska 

besvaras under intervjun. Det har gällt för alla de fyra kommuner som 

medverkat i studien. För att kunna få ut mesta möjliga information om hur 

kommunerna arbetar med miljökvalitetsmålet har dock frågorna varit flexibla. 

Frågorna har varit konstruerade på ett öppet sätt för att tjänstemännen ska kunna 

svara på ett utförligt sätt (Ibid, 2009). Tjänstemännen på kommunerna har också 

fått svara på ett antal frågor som är specifikt kopplade till deras kommun och 

deras förutsättningar. Frågorna har varit konstruerade för att det ska finnas 

möjlighet att applicera på kommuner som har likande förutsättningar (Bilaga1 

och 2). Under intervjuerna har följdfrågor ställts och det har varierat mellan 

kommunerna utifrån vad som kommit fram. Om svaren inte känts helt självklara 

har tjänstemannen fått utveckla eller förklara det på ett tydligare sätt. Det har 

gjort att materialet blivit bättre och det har inte funnits lika många frågetecken 

som det hade gjort om följdfrågor inte hade ställts. 
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Alla intervjuer har spelats in och det har skett efter godkännande av de 

medverkade. Ljudinspelning har gjorts för att ha ett mer komplett material som 

funnits tillgängligt efter att intervjuerna genomförts (Denscombe, 2009). Under 

den första intervjun togs anteckningar på det som kom fram under intervjun men 

efter att ha kommit till insikt om att fokus inte hade varit lika bra på själva 

intervjun gjordes det inte på de tre övriga intervjuerna. När intervjuerna skulle 

transkriberas och skrivas ner fanns det en skillnad mellan den första och de tre 

övriga. Intervjuerna hade ett mycket bättre flyt när anteckningar inte togs och 

det var inte lika långa uppehåll mellan frågorna som det hade varit i den första. 

Intervjuerna lyssnades igenom ytterligare en gång för att kontrollera att allt som 

berättades fanns med i det transkriberade materialet. 

3.2 Urval 

Valet av vilka kommuner som skulle vara med i studien har skett i samråd med 

Länsstyrelsen i Jämtland. Tjänstemän i Krokom, Strömsund, Åre och Östersund 

kommun har intervjuats. Valet av vilka samt antalet som varit med i studien har 

noga avvägts utifrån att tiden varit begränsad till ca 7 veckor samt hur stor 

uppsatsen fått vara. Genomförandet av intervjuer är en tidskrävande process där 

både genomförande av själva intervjuerna och senare bearbetningen av 

materialet tar tid. Beslutet om vilka kommuner som skulle vara med i studien 

grundar sig också i att resultatet av intervjuerna ska gå att applicera till de fyra 

övriga kommuner som inte är med och intervjuas (Dalen, 2015). SKL:s 

kategorisering av kommuner från 2011 har även legat till grund för beslutet 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2010).  

Urvalet har påverkats av min anknytning till Jämtlands län. För att kunna hålla 

en hög relativitet som är som en slags självbespegling av sig själv och det har 

därför varit viktigt att tänka över ens roll som forskare under processens gång 

(Nilsson, 2002).  

3.3 Plandokument 

Olika dokument har granskats för att kunna få en mer grundläggande kunskap 

om hur miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har utvecklats under de år som 

det funnits samt vad som gjorts mer konkret för att miljökvalitetsmålet ska 

kunna uppfyllas.  

Att använda olika dokument är ett bra alternativ till andra metoder som 

exempelvis intervjuer och enkäter (Denscombe, 2009).  Dokument har i 

huvudsak hämtats från statliga myndigheter som Boverket, som är den ansvariga 

myndigheten för miljökvalitetsmålet. Kommuner vars översiktsplaner bedömts 

vara aktuella och antagna efter 1999 har studeras samt två regionala planer. 
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Bräcke kommun har en översiktsplan från 2003. Krokoms kommun har en 

översiktsplan från 2015. Både Strömsund och Östersunds kommun har 

översiktsplaner som är från 2014. Övriga kommuner har översiktsplaner som är 

äldre eller som är under omarbetning. 

3.4 Tematisk analys  

För att analysera intervjuerna har tematiskt analys utgjort grunden. Analysen har 

genomförts utifrån Braun och Clarkes modell (2006). Tematisk analys innebär 

att en forskare identifierar och analyserar det som sagts under intervjuerna för att 

sedan försöka utläsa om det finns några tydliga teman i materialet (Braun & 

Clarke, 2006).  

En första kodning av materialet genomfördes och flera tydliga teman kunde 

identifieras men för att vara säkert att allt hade kommit med genomfördes 

ytterligare en kodning av materialet. Det visade sig att flera viktiga teman hade 

missats men som togs med efter en andra kodning. Teman som gick att utläsa 

från intervjuerna var: problem, insatser, miljömålsenkät och regionalmålbild. 

De olika temana går helt i linje med frågeställningarna.   

3.5 Forskningsetik 

Enligt Denscombe (2009)  är det viktigt att ta hänsyn till de medverkande i 

studien och inte skada dem på något sätt. Det som berättats i intervjuerna har 

behandlats på ett varsamt sätt för att visa hänsyn till de medverkande. Både när 

tjänstemän kontaktades en första gång via mejl och sedan vid intervjutillfället 

informerades tjänstemännen om studiens syfte och om det som berättas under 

intervjun kan komma att publiceras och bli en offentlig handling. De 

medverkande har också informerats om att citat kan komma att tas från 

intervjuerna. De har själva fått bestämma om de vill stå med sitt namn eller om 

de vill vara anonyma.   

3.6 Metoddiskussion  

Valet av att använda intervju som huvudmetod vid undersökningen av 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö grundar sig på att målet idag mäts 

genom olika statistiska databaser samt enkäter som kommunerna skickar in varje 

år. I studien har fokus istället varit på att skapa en förståelse för hur 

kommunerna arbetar och vilka problem de upplever med miljökvalitetsmålet. 

Intervjuer har därför varit passande där kommunala tjänstemän fått beskriva hur 

de upplever arbetet samt fått utveckla sina resonemang under intervjuns gång. 

Enkäter hade inte gett samma förståelse och djup för hur kommunernas arbete 

fungerar.  

Intervjuerna som genomförts har enligt min bedömning i huvudsak gått bra och 

materialet har varit innehållsrikt med mycket information om hur tjänstemännen 

arbetar med miljökvalitetsmålet. 
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De har också kunnat ge en utförlig bild av hur deras arbete går till i deras 

kommun och vilka problem som de upplever med miljökvalitetsmålet. Det har 

dock funnits problem med en av kommunerna under processens gång när 

intervjun skulle genomföras. Tjänstemannen svarade inte på frågorna på ett 

utförligt sätt utan hänvisade vidare till en annan tjänsteman på avdelningen. De 

flesta frågorna har besvarats via mejl och inte vid intervjutillfället. Materialet 

har därför inte samma kvalitet som hade önskats men som ändå blivit tillräckligt 

bra i slutändan när kommunen svarade via mejl. Om kommunen inte hade svarat 

hade materialet haft en betydligt sämre kvalitet och varit svårare att tolka och 

analysera (Dalen, 2015).  

Insamlandet av materialet inom miljökvalitetsmålet har underlättats av den 

lokalkännedom som funnits om Jämtlands län sedan tidigare. Under intervjuerna 

har frågor som är direkt kopplat till kommunerna kunnat ställas samtidigt som 

det varit enklare att förstå när tjänstemännen berättat om något mer specifikt i 

deras kommun och om specifika platser. Materialet har fått ett bättre djup än om 

kunskap om Jämtland hade varit sämre eller näst intill obefintligt. 

En av de största utmaningar med att undersöka miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö har varit att förstå innebörden av målet och vad som egentligen menas 

med de olika delarna. Målet är stort och omfattar många delar inom den byggda 

miljön. Det finns oklarheter i själva målet vad som menas med etappmål, 

indikatorer, preciseringar och hur det ska följas upp. Det material som finns att 

tillgå är ofta svårt att förstå när det förklaras på ett dåligt sätt.  Det har därför 

varit svårt att få en bra helhetsbild och det känns som att undersökningen endast 

har varit och rotat lite på ytan av vad som visat sig var ett omfattande mål med 

många oklarheter och som efter sexton år inte åtgärdat.  

Det har också varit svårt att finna tidigare studier som går att koppla till 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och utifrån mina frågeställningar. 

Miljökvalitetsmålet är brett och innefattar många olika aspekter som 

tillsammans blir omfattande. Det finns uppsatser där fokus har varit på 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö men som undersökt andra typer av 

aspekter.  
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4. BESKRIVNING AV JÄMTLANDS LÄN 
Jämtlands län har en yta på 48 945 km2 (Nationalencyklopedin, 2015a) vilket 

motsvarar 12 procent av Sveriges yta (Regionfakta, 2015a). Länet består av 

landskapen Jämtland och Härjedalen och ligger i sydvästra delen av Norrland. 

Jämtland består av åtta kommuner som har olika planeringsförutsättningar som 

dels påverkas utifrån deras geografiska läge till hur den demografiska strukturen 

är. För de medverkande kommunerna i studien skiljer sig de både ytmässigt och 

demografiskt. Åre kommun är ytmässigt lika stor som landskapen Blekinge och 

Halland tillsammans. Kommunen har Järpen som kommunalt centrum och Åre 

som tillväxtcentrum. Åres befolkningssammansättning skiljer mellan 

landsbygden där de äldre bor mot de yngre som bor framförallt i Åre. 

Strömsunds kommun är Sveriges sjätte största kommun ytmässigt och är lika 

stor som Skåne län. Krokoms kommun är en till ytan ganska stor kommun som 

gränsar till Norge i ena änden och till Östersund i den andra. Östersunds 

kommun har en koncentration av befolkningen kring Storsjön. 

 

Länet har en befolkningsmängd på 126 765 invånare 2015 och Östersund är 

länets residensstad. 47 procent av invånarna bor inom Östersunds kommun 

samtidigt som kommunen endast upptar 4,5 procent av länets yta 

(Nationalencyklopedin, 2015a). 
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Figur 1: Jämtlands län med kommunindelning  

 

Länet har en befolkningstäthet på 2 invånare per kvadrat kilometer men det är 

stora skillnader mellan tätbyggda och glesa områden. Östersund är länets 

kommersiella, industriella och administrativa centrum. Jämtland har totalt 54 

tätorter. 2011 bodde 66 procent av länets invånare i dessa tätorter. 

Åldersfördelningen skiljer sig mellan olika delar. Länet har dock generellt en 

åldrande befolkning (Nationalencyklopedin, 2015a).  Tabell 1 visar 

invånarantalet samt befolkningsförändringen mellan åren 1999 - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 
 

Tabell 1: Befolkning 1999 och 2014 samt befolkningsförändring 

Kommun 1999   2014 Förändring %  

Berg 8 272   7 067             – 14,5 

Bräcke 7 744   6 463             – 16,5 

Härjedalen 11 594  10 224             – 11,8 

Krokom 14 221  14 648                  3,0  

Ragunda   5 489    5 440       – 16, 1 

Strömsund 14244 11 873      – 16, 6 

Åre  9 754 10 555                 8, 2  

Östersund 58 387 60 495                  3,6  

    

Länet 130705 126765               – 3,0 

Källa: Statistiska Centralbyrån 2014 

Åre kommun har haft en relativt stor befolkningsökning med 8,2 procent. 

Östersund och Krokom har haft en befolkningsökning på 3,6 resp. 3,0 procent. 

Övriga kommuner präglas av tydlig befolkningsminskning. Strömsund, Bräcke 

och Ragunda har haft en befolkningsminskning på över 16 procent.  Berg och 

Härjedalen har minskat med 14,5 resp. 11,8 procent. Sammantaget innebär detta 

att länets befolkning har minskat med 3 procent under de senaste femton åren. 

Jämtland har ett transportsystem där Östersund är knutpunkten för transporter 

både inom länet och gentemot omvärlden. I länet finns två inrikesflygplatser en 

av dem finns i Sveg och den andra ligger på Frösön/Östersund och som är den 

viktigaste, som har flygtrafik till Stockholm. Europaväg 14 och 45 går igenom 

länet och större delen av landtransporterna sker efter E14. Järnvägen går i nord - 

sydlig riktning med Inlandsbanan och i väst – östlig riktning från Trondheim, 

Sundsvall. (Nationalencyklopedin, 2015). Jämtlands län hade vid årsskiftet 

2013/2014 550 personbilar på 1000/invånare. Länet ligger på fjärde plats i 

Sverige och det är endast Norrbotten, Dalarna och Gotlands län som har fler 

bilar per 1000 invånare (Regionfakta, 2015b).  

4.1 Kategorisering av kommuner i Jämtlands län 

2010 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en reviderad lista över 

vad Sveriges kommuner kategoriseras som (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2010). 

Östersund kategoriseras som större stad vilket innebär att kommunen har en 

folkmängd som är mellan 50, 000 och 200, 000 invånare. Kommunen ska 

samtidigt ha en tätortsgrad som överstiger 70 procent. Med tätortsgrad menas 

hur stor andel av befolkningen som bor i tätorter inom kommunens gränser. 

Östersund hade 2008 totalt 58 914 invånare och en tätortsgrad på 86 procent 

(Ibid, 2010). 
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Krokom kategoriseras som pendlingskommun vilket innebär att mer än 40 

procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun för att arbeta. För 

Krokoms del pendlar 48 procent av befolkningen och det är i huvudsak till 

Östersund(Sveriges Kommuner och Landsting, 2010).  

Åre, Härjedalen och Berg kategoriseras som turism- och 

besöksnäringskommuner och är en ny definition som tillkom i den nya 

kategoriseringen från 2011. För turism och besöksnäringskommuner räknas 

antalet fritidshus per invånare och som ska överstiga 0,20 eller att antalet 

gästnätter på camping, hotell eller vandrahem ska överstiga 21 per invånare. För 

Åre och Härjedalen överstiger de i båda kraven med 37,4 gästnätter för 

Härjedalen per invånare och för Åre 64,5. Antalet fritidshus ligger på 0,52 för 

Härjedalen och för Åre 0,38. Berg omfattas när de har 0,34 fritidshus per 

invånare (Ibid, 2010) 

Bräcke, Ragunda och Strömsund kategoriseras som glesbygdskommuner, vilket 

innebär att de har mindre än åtta invånare totalt per kvadratkilometer och en 

tätortsgrad som är mindre än 70 procent. Strömsund har en invånare per 

kvadratkilometer och en täthetsgrad på 54 procent. Bräcke och Ragunda har 

båda två invånare per kvadratkilometer och Bräcke har en tätortsgrad på 45 

procent mot Ragunda som har en tätortsgrad på 44 procent (Ibid, 2010) 
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5. RESULTAT  
I detta avsnitt presenteras först en beskrivning av miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö och sedan Länsstyrelsen i Jämtlands bedömning för år 2014. 

Olika plandokument presenteras och slutligen presenteras det som framkommit i 

intervjuerna utifrån de olika temana. 

5.1 Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Sedan Sveriges riksdag inrättade miljökvalitetsmålen 1999 har det inom God 

bebyggd miljö vid olika tillfällen beslutats om totalt 71 delmål. I juni 2010 

beslutade riksdagen om att det skulle bli en ny målstruktur för miljöarbetet i 

Sverige. Beslutet innebar att det blev en ny organisation och nya grunder för 

bedömningen av miljökvalitetsmålen. Samtidigt som detta beslutades togs 

delmålen bort och ersattes av etappmål (Miljömål, 2014b). Etappmålen är till för 

att enklare kunna uppfylla de olika miljökvalitetsmålen. Genom att etappmålen 

infördes är det enklare att se vilka insatser som behövs för att 

miljökvalitetsmålen ska kunna uppfyllas till 2020 (Miljömål, 2014a). 

Preciseringar som finns med i dagens miljökvalitetsmål beslutade den svenska 

regeringen om 2012 (Miljömål, 2014b). Preciseringar är till för att förtydliga 

miljökvalitetsmålet och för att på ett enkelt sätt kunna följa upp hur arbetet 

fungerar på de olika nivåerna (Miljömål, 2013). De 10 olika preciseringar i 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är kopplade till en målmanual som 

beskriver hur olika delar inom varje precisering ska mätas och på vilken nivå det 

ska ske. Inom de fem preciseringar som omfattas i denna studie varierar antalet 

mätningar. Boverket är ansvarig myndighet för uppföljningen av de olika 

preciseringarna (Boverket, 2014). 

 

Sveriges riksdag har beslutat om en definition som förklara miljökvalitetsmålet 

God bebyggd miljö på en övergripande nivå enligt följande: 
 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas.”               

(Naturvårdsverket, 2014, 222).  

Det innebär att all bebyggelse som finns runt omkring oss ska vara av en god 

kvalitet som människor inte kan ta skada av. Miljökvalitetsmålet ska bidra till en 

god miljö på alla nivåer. Det ska finnas en god hushållning av mark och vatten 

som inte överutnyttjas.  
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5.2 Länsstyrelsens bedömning av God bebyggd miljö  

Varje år presenterar länsstyrelserna en bedömning om hur arbetet med 

miljökvalitetsmålet fungerar och om det kommer att uppfyllas till 2020. 

Länsstyrelsen i Jämtland bedömer att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

inte kommer att uppnås till 2020 enligt den senaste bedömningen från 2014. 

Utvecklingen inom målet visar ändå i en positiv riktning. Flera av kommunerna 

arbetar med att aktualisera sina planeringsunderlag och däribland sina 

översiktsplaner. De tre första preciseringarna Hållbar bebyggelsestruktur, 

Hållbar samhällsplanering och Infrastruktur är idag bättre integrerade i den 

kommunala planeringen än tidigare. Länsstyrelsen påpekar dock att det saknas 

bra underlag för att bedöma och hantera flera av preciseringar som finns i 

miljökvalitetsmålet. De aktuella styrmedel som finns gör också att det inte 

kommer uppnås. Det finns motsättningar som ställs mot varandra i den fysiska 

planeringen och framförallt i de kommunala översiktsplanerna (Länsstyrelsen 

Jämtland, 2014). 

5.3 Plandokument 

5.3.1 Länsplan och regionalt trafikförsörjningsprogram 

Enligt Länstransportplanen för åren 2014  - 2025 är ambitionen att motverka en 

spridning av bebyggelse för att skapa ett bra underlag för kollektivtrafiken. Om 

ny bebyggelse tillkommer ska den vara ett komplement till redan befintliga stråk 

och byar (Regionförbundet Jämtlands län, 2014). 

På landsbygden har kollektivtrafiken en fortsatt negativ utveckling med minskat 

antal resenärer (Regionförbundet Jämtlands län, 2012). Busslinjer som finns på 

landsbygden är uppbyggda efter skolan och de behov som elever har. När 

elevkullarna minskar gör det också att underlaget för busslinjer minskar i samma 

takt (Regionförbundet Jämtlands län, 2014). När kollektivtrafiken får ett minskat 

antal resenärer sjunker också självfinansieringsgraden dvs. andelen av 

inkomsterna som kommer från biljetter, samtidigt som kostnaderna för att 

upprätthålla kollektivtrafiken har ökat för kommuner och landsting/region. För 

att utvecklingen inte ska fortsätta i samma riktning minskade utbudet från 2013 

(Regionförbundet Jämtlands län, 2012). Regionförbundet i Jämtland bedömer 

ändå att det finns utvecklingsmöjligheter för kollektivtrafiken utefter vissa stråk 

där det finns större befolkningskoncentrationer och en ökad möjlighet för 

människor till arbetspendling. Ett område som de ser utvecklingspotential i är 

utefter E14/mittbanan. Regionförbundet i Jämtlands län ser pendling via järnväg 

som ett bra alternativ som ger en minskad belastning på miljön. I 

länstransportplanen har det därför avsatts pengar till att förbättra 

kollektivtrafiken inom just detta stråk (Regionförbundet Jämtlands län, 2014). 
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I Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda och Strömsund kommer planerade resor 

främst att finnas på vardagar. På helger kommer ett litet trafikutbud att finnas att 

tillgå. Basen utgår från de befintliga linjelagda skolskjutsarna samt för 

arbetspendling och serviceresor till närmaste tätort (Regionförbundet Jämtlands 

län, 2012). 

Gång och cykel finns med i Länstransportplanen. Det betonas att behoven är 

stora utefter Europavägarna 14 och 45. Regionförbundet Jämtlands län bedömer 

att det borde åtgärdas med medel som finns i den nationella transportplanen 

(Regionförbundet Jämtlands län, 2014).  

På kortare avstånd ska bilåkande minska som i sin tur ger positiva effekter på 

människors hälsa och miljö samt en ökad trafiksäkerhet. I Länstransportplanen 

beskriver Regionförbundet Jämtlands län att det ska finnas tillgång till god 

bredbandskapacitet för att kunna öka attraktionskraften och sysselsättningen 

(Regionförbundet Jämtlands län, 2014). 

5.3.2 Översiktsplaner 

I Krokom kommuns översiktsplan från 2015 betonas bland annat att de vill 

skapa en långsiktigt och hållbar struktur där människor ska ha tillgång till 

drivmedel och dagligvaror. Vidare beskrivs vikten av att det ska finnas service 

även på mindre orter. Det påpekas också att vikten av bostadsnära handel av 

livsmedel. Kommunen har också som mål att byggnader ska hållas i ett gott 

skick (Krokom kommun, 2015).  

I Strömsund kommuns översiktsplan från 2014 betonas att det ska finnas en god 

regional och lokal infrastruktur med fibernät, vatten och avlopp, gator och 

renhållning. Gång och cykel ska prioriteras i kommunens tätorter. Kommunen 

har en strategi om att ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras med en god 

tillgänglighet till service och skola. Infrastruktur som redan finns ska användas i 

den mån det är möjligt när det kommer till vatten och avlopp samt vägar 

(Strömsund kommun, 2014).  

I Bräcke kommunens översiktsplan från 2003 beskrivs det hur de ska arbeta med 

miljökvalitetsmålen. De ser att det finns många kopplingar inom den fysiska 

planeringen samtidigt som de beskriver vad hållbar utveckling är och vad det 

innebär i praktiken. Vidare beskrivs det att kommunen kommer att arbeta för att 

utveckla och bevara utbudet av kommunal och kommersiell service i den mån 

det går. I översiktsplanen tas problematik som finns på landsbygden med 

svårigheter att behålla service och att det därför är mer angeläget att behålla den 

nuvarande nivå som finns i kommunens tätorter. Kommunen har som mål att ha 

ett väl fungerande transportnät med god kollektivtrafik samt förbättra tele 

kommunikationen (Bräcke kommun, 2003). 
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Östersund kommun har en översiktsplan från 2014. De har en tydlig version i 

översiktsplan om att kommunen ska utvecklas utifrån ett hållbarhet perspektiv 

där miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är implementerat. Deras mål är att 

vara fossilbränslefria till 2030. För att det ska vara möjligt ska kommunen satsa 

på att ha en god kollektivtrafik samt att det finns attraktiva gång- och 

cykelvägar. Vardaglig service ska finnas inom gångavstånd alternativt nära 

hållplatser. Uppvärmning av byggnader ska ske med hjälp av kraft- och 

fjärrvärme. Kommunen anser att det är viktigt att satsa på transporter som är 

miljöanpassade (Östersund kommun, 2014). 

I översiktsplanen redovisas det hur kommunen ska arbeta med frågor som är 

kopplat till natur- och grönområden. De säger att de inte ska ta dessa i anspråk 

vid exploatering men om marken bedöms ha låg kvalitet som exempelvis om ett 

grön eller naturområde är separerad från övrig bebyggelse. Deras bedömning är 

att det kan tas till anspråk för att förbättra kvalitén i andra grönområden (Ibid, 

2014). 

5.4 Information från intervjuprocessen 

Benckt Aspman i Åre kommun berättar att kommunen har i sin översiktsplan 

miljökvalitetsmålet som ett av målen de arbetat efter. För närvarande är den ute 

på samråd. Aspman menar samtidigt att målet omfattar många olika aspekter 

inom hållbarhet.  

Anders Bergman i Strömsund kommun berättar att kommunen efter ett politiskt 

beslut arbetar mer aktivt med framförallt ”ovårdade tomter” och ”fallfärdiga 

byggnader” som varit ett stort problem för kommunen. God bebyggd miljö är ett 

av de mål som kommunen valt att fokusera på i det kommunala arbetet. 

Anne Dahlgren i Krokoms kommun berättar att de arbetar med 

miljökvalitetsmålet men att det är många olika delar och som skiljer sig. De 

försöker ändå skapa goda förutsättningar för en god bebyggelse. De erkänner att 

de hade kunnat arbeta ännu mer med det men att det handlar om resurser i 

slutändan. 

Tjänsteman i Östersunds kommun berättar att de har i sin nya översiktsplanen 

försökt arbeta utifrån miljökvalitetsmålet när det exempelvis gäller förtätning, 

infrastruktur samt ställningstagande kring natur- och grönområden. 
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5.5 Problem med miljökvalitetsmålet 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har funnits i 16 år och det finns idag en 

rad problem som är kopplat till arbetet i den kommunala planeringen i länets 

kommuner. 

Benckt Aspman i Åre kommun upplever att formuleringarna av 

miljökvalitetsmålet är skrivet för storstadsmiljöer och förklarar det på följande 

sätt: 

”Vi är så vana att det är skrivet för storstadsmiljöer så vi är tvungna att 

tänka om, göra det till vårt eget material. Därför blir de kanske inte 

intressant att läsa i detalj vad som står i vare sig de är mål eller någonting 

annat.”                                        

(Citat Benckt Aspman)  

Aspman menar att det inte går att bedöma exakt vad som menas med de olika 

preciseringarna. De måste se till deras egna förutsättningar, därefter skapa egna 

prioriteringar som bättre stämmer överens med deras egna lokala förutsättningar. 

Om miljökvalitetsmålet hade formulerats på ett annat sätt som bättre 

överensstämmer olika kommuners förutsättningar skulle det bli mer intressant 

för kommunerna att arbeta med miljökvalitetsmålet och på sikt hade det kunnat 

uppnås.  

Anne Dahlgren i Krokom kommun ser problem i formuleringen av preciseringen 

Natur- och grönområden. I definitionen av preciseringen beskrivs det följande:  
 

”Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 

bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.”      

(Naturvårdsverket, 2014, 222). 
 

Dahlgren anser att det inte riktigt går att omsätta till deras förhållande utan 

människor har alltid närhet till natur- och grönområden eftersom att kommunen 

har en gles bebyggelse med mycket natur runt omkring.  

I Krokom, Strömsund och Åre finns det stora områden som är glesbefolkade och 

som är en problematik sig själv. Kommunerna har svårt att uppehålla en god 

service i dessa områden med få människor. I Strömsund försöker kommunen att 

behålla skolor i de mer glesbefolkade områdena men det är svårt när 

elevkullarna sjunker till en kritisk nivå. Benckt Aspman i Åre kommun berättar 

att det förs diskussioner om nedläggning av äldreboende i Kall som ligger norr 

om Järpen som är centralorten i kommunen.  I Hallen som ligger sydost om 

Järpen förs det diskussioner om nedläggning av skolan. Båda orterna har fått ett 

vikande befolkningsunderlag. 
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Benckt Aspman, Anne Dahlgren och Anders Bergman berättar att i 

glesbygdsområden försvinner även den kommersiella servicen och centraliseras 

till större orter. Som följd får människor längre till affär och posthämtning. 

Kommunerna har svårt att påverka när denna typ av service försvinner och 

glesbygdskommuner påverkas mest. De kan heller inte arbeta med denna typ av 

frågor som är kopplat till miljökvalitetsmålet på samma sätt som större 

stadskommuner. En annan aspekt som Anne Dahlgren lyfter är att människor 

idag har svårt att få banklån desto längre ifrån tätorterna de vill bygga. Enligt 

Dahlgren hindrar det utveckling i dessa områden och kommunerna har svårt att 

kunna göra något åt det. Anders Bergman i Strömsunds kommun ser andra 

aspekter som ingår i att ge en god service till medborgare. Att kunna ge en bra 

uppkoppling till mobiltelefoni och bredband är viktigt för att människor ska 

kunna bo och verka i just deras kommun. De statliga satsningarna sker i 

områden som redan idag har förhållandevis bra uppkoppling och som egentligen 

skulle vara helt acceptabla i övriga Sverige. Bergman menar att satsningar 

istället skulle behöva göras i områden som har mycket sämre uppkoppling och 

som skulle gynnas av en utbyggnad av bredband och telefoni. 

Anders Bergman och Benckt Aspman påtalar att båda kommunerna har problem 

med arbetet att öka antalet kilometrar av gång- och cykelvägar i deras 

kommuner. Bergman berättar att Strömsunds kommun har talat med 

Trafikverket om att de har önskemål om gång- och cykelvägar inom vissa stråk i 

kommunen. En av dragningarna är ut till ett industriområde i Ulriksfors som 

ligger öster om Strömsund. Kommunen får hela tiden höra att det skjuts på 

framtiden och Bergman menar att det är på grund av att de har ett för litet 

befolkningsunderlag och att områden med större befolkningskoncentrationer 

prioriteras mer. Benckt Aspman berättar att kommunen har flera nya gång- och 

cykelvägar på önskelistan och en dragning prioriteras mellan Åre och 

Björnängen. Vidare berättar Aspman att kommunen har kontinuerlig kontakt 

med Trafikverket. Parterna har dock olika syn på var vägen ska gå och 

kommunen vet inte i dagsläget hur vägens utformning kommer att se ut när den 

är klar. Anne Dahlgren berättar att kommunen i länstransportplanen har lyft 

fram sträckor som det behövs gång- och cykelväg utefter. Två av sträckorna är i 

Åsbygden som ligger väster om Östersund och på Rödön som har långa sträckor 

som är utefter trafikerade vägar med höga hastigheter. Dahlgren säger samtidigt 

att de inte har bestämmanderätt men de försöker i alla fall påverka att gång- och 

cykelvägar ska byggas. 

Krokom, Strömsund och Åre kommun har svårt att upprätthålla en god 

kollektivtrafik med en bra turtäthet i de mer glesbefolkade områdena. I dessa 

områden är det som följd också svårt att minska beroendet av bilen. Underlaget 

blir sämre när befolkningen minskar och människor tvingas använda bilen för att 

kunna transportera sig till bland annat arbete och affär. 
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Benckt Aspman berättar att Åre kommun i en satsning för att minska 

bilberoendet utefter E14 har lyckats etablera en kollektivtrafik med hög 

turtäthet. Satsningen är mellan orterna Mörsil och Duved. Tätheten på turerna 

utefter sträckan går att jämföra med kollektivtrafiken i en stad. Aspman berättar 

vidare att satsningen har gett goda resultat och antalet passagerare har ökat i 

området sedan satsningen påbörjades.   

Östersunds kommun har en liten annorlunda problematik relaterad till hur 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö implementeras i den kommunala 

planeringen. Kommunen har en stark expansion och det byggs mycket inom 

framförallt Östersunds stad. En tjänsteman på kommunen menar att de ofta är 

privata intressen som styr vid ny exploatering. Tjänstemannen berättar vidare att 

de alltid har som ambition att ha en blandad bebyggelse med lokaler i 

bottenvåning för exempelvis handel men att det inte alltid är så lätt. Problemet är 

som tydligast om kommunen inte äger marken utan att det är någon privatperson 

är ägare. Äger kommunen däremot marken är det enklare att ställa krav på vad 

ett område ska innehålla när det är färdigbyggt. 

Strömsunds kommun har under de senaste åren efter ett politiskt beslut arbetat 

med ”ovårdad tomt” och ”fallfärdiga byggnader”. Anders Bergman berättar att 

lagstiftningen inte är som de önskat. Det är svårt att göra något åt exempelvis ett 

fallfärdigt hus. Bergman beskriver vidare att kommunen har problem med gamla 

detaljplaner och framförallt planer som är gjorda från 1950 - talet fram till 1970. 

Detaljplanerna är skrivna på en mycket detaljerad nivå som i många fall hindrar 

utvecklingen i kommunen. Kommunen har samtidigt inte de ekonomiska 

förutsättningarna som behövs för att kunna ändra detaljplanerna. 

Ett av målen under preciseringen Hållbar samhällsplanering är att alla 

kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Berg och Åre kommuner har båda 

äldre översiktsplaner. Åre kommun håller för tillfället på att arbeta fram en ny 

översiktsplan som för närvarande är ute på samråd. Benckt Aspman säger att 

anledningen till att kommunen inte har arbetat fram en ny översiktsplan har varit 

för att det inte funnits resurser förrän nu i form av personal. Både tjänstemän 

och politiker i kommunen har under en längre tid haft som ambition att 

aktualisera översiktsplanen. 

5.6 Insatser för att nå miljökvalitetsmålet 

Tjänstemännen som intervjuats är eniga om att det behövs en rad olika insatser 

för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kunna uppfyllas till 2020. 

Tjänsteman i Östersunds kommun önskar att indikatorerna förbättras. En del av 

dem är ganska diffusa och svåra att tolka i arbetet med dem i den kommunala 

planeringen. Preciseringarna behöver förtydligas för att lättare kunna arbeta med 

dem och för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kunna uppnås till 

2020.  
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Benckt Aspman menar att det behövs insatser som är kopplat till infrastruktur 

och transporter. Järnvägen behöver förbättras och få en högre standard än vad 

det är idag. Det skapar bättre möjligheter för att tågtrafiken ska fungera på ett 

någorlunda sätt och inte ha allt förstora problem med inställda turer. Människor 

blir samtidigt mer benägna att välja tåg som transportmedel när det fungerar väl. 

Motsvarande satsningar görs för kollektrafiken med bussar. Aspman anser att 

det behövs en bättre samverkan på regional nivå i dessa frågor för att skapa goda 

försättningar för kollektivtrafiken och för att minska beroendet av bilen på sikt 

även i Jämtlands län. Åre har tillsammans med Krokom och Östersund inlett ett 

samarbete kring det så kallade ”stråket” alltså E14 och mittbanan som kan göra 

mycket för utvecklingen i dessa kommuner. Exempelvis ska kommunerna arbeta 

för en god och hållbar arbetspendling mellan orter inom området för 

medborgarna (Länstransportplan, 2015). 

Anders Berman menar att det behövs en annorlunda lagstiftning som inte är lika 

tung arbetade som den är idag. Det är framförallt utifrån de erfarenheter han och 

hans medarbetare har med arbetet kring ”ovårdade tomter” och ”fallfärdiga 

byggnader”. Anders Bergman förklarar det på följande sätt:  

”Den nationella politiken är ju alltid så att det blir majoriteter

   icke glesbygdsområden som man arbetar utifrån, så följer

  glesbygden med på nå vis. Vi hamnar under samma lagstiftning som

  många gånger blir fel här.” (Citat Anders Bergman) 

Bergman tycker helt enkelt att lagstiftningen skulle behöva arbetas om och 

anpassas efter lokala förutsättningar i kommunerna. Exempelvis skulle 

delgivning behöva förenklas och inte vara lika komplicerad för kommunerna. 

Samtidigt som de skulle behöva finnas statliga medel som kommuner kan 

ansöka om vid arbete av ”ovårdade tomter” och ”fallfärdiga byggnader”. Idag 

finns det motsvarande för förorenad mark. 

Bergman bedömer att det kommer behövas insatser för att kollektivtrafiken i 

glesbygd inte ska minskas till en ännu lägre nivå och istället öka antalet turer 

som leder till att fler människor väljer att åka kollektivt.  

Gång- och cykelvägar har kommunerna inte samma möjlighet att arbeta aktivt 

med. Anne Dahlgren och Anders Bergman menar att det behövs ställas högre 

krav på Trafikverket som oftast är huvudman på vägarna.  
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5.7 Mäta miljökvalitetsmålet 

Kommunerna fyller varje år i flera enkäter och har därför svårt att komma ihåg 

vad som står specifikt i miljömålsenkäten och vad det är som mäts i det 

kommunala arbetet kopplat till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Bedömningen utgår från miljömålsenkäten som kommunerna får skicka in varje 

år. Enkäten är till för att årligen följa upp hur arbetet med miljökvalitetsmålet 

God bebyggd miljö fortgår ut i kommunerna. De har en viktig roll i arbetet med 

att miljökvalitetsmålet uppfylls och frågorna i enkäten är därför riktade mot 

kommunerna. I enkäten ställs bland annat frågor om kommunerna har aktuella 

planeringsunderlag som översiktsplan. 

Anne Dahlgren, Anders Bergman och Benckt Aspman menar att enkäten inte 

ger något tillbaka och att det är många så kallade ”icke – frågor” som inte berör 

dem i enkäten. Kommunerna tar därför väldigt enkelt på enkäten och fyller bara 

i den för att de måste. Benckt Aspman menar att enkäten måste ge något tillbaka 

i hur kommunen arbetar med miljökvalitetsmålet för annars vill inte som Benckt 

Aspman uttrycker det ”skriva långa uppsatser” bara för att beskriva kommunens 

arbete. Anne Dahlgren uttryckte arbetet med enkäten på följande sätt: 

”Vi har ingenting att komma med. Den är inte utformad utifrån våra 

förhållanden det är helt tydligt det är så”.                                     

(Citat Anne Dahlgren) 

Dahlgren menar att dagens utformning på enkäten gör att hon känner att 

kommunen inte bidrar till att skapa ett hållbarare samhälle, utan att det skulle 

behöva utforma enkäten utifrån olika kommuners lokala försättningar. Det 

skulle kunna visa på att arbetet med miljökvalitetsmålet går i en mer positiv 

riktning som alla kommuner är med och bidrar till.  

Kommunerna är oeniga om att preciseringar behöver ändras utifrån hur det mäts 

för att undersöka i vilken riktning som miljökvalitetsmålet går i idag. Anders 

Bergman tror inte att skrivningarna behöver ändras för att målet ska kunna 

mätas. Benckt Aspman menar att preciseringarna måste situations anpassas efter 

kommuners lokala förutsättningar. 

Det blir dessutom mer intressant att mäta miljökvalitetsmålet utifrån 

indikatorerna. Anne Dahlgren önskar att de hade varit bredare än vad de är idag 

och att det behövs fler parametrar som det mäts utifrån.  

Tjänstemannen på Östersunds kommun menar att det finns ett behov av att 

enkäten bättre kopplas till förändringar som gjorts inom miljökvalitetsmålet. 

Uppföljningen blir då enklare och det kan bli ett bättre resultat i slutändan. 

Samtidigt som det finns möjlighet att hitta bra kvantitativa indikatorer som är 

baserat från verkligheten i den utsträckning som det är möjligt. 
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Benckt Aspman menar att natur- och grönområden inte är det viktigaste när 

miljökvalitetsmålet ska mätas eftersom hela Åre kommun är ett enda stort 

grönområde i sig. Han menar att preciseringen i sig skulle behöva mätas på ett 

annorlunda sätt som är mer formulerat utifrån de förutsättningar som länet har. 

Anne Dahlgren och Anders Bergman menar att det behövs andra värden som 

mäts inom miljökvalitetsmålet. Dahlgren menar att det bör finnas andra 

kvalitetsnormer som annars inte finns med i undersökningar och som skulle visa 

bättre på hur kommunen arbetar med frågor som är kopplat till hållbarhet. 

Bergman menar att det behövs någon slags mätning som visar på varför 

människor vill bo i deras kommun för att på sikt kunna återskapa de miljöerna. 

5.8 Regional målbild 

Kommunerna är eniga om att det behövs en regional målbild som är mer 

anpassad efter lokala strukturer om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska 

kunna uppnås till 2020. Östersunds kommun ser fördelarna med en regional 

målbild samtidigt som det finns lärdomar att ta med sig sedan tidigare när det 

fanns regionala mål och en tjänsteman förklarar det på följande sätt: 

”Visst kan det finnas fördelar med det men som jag minns kostade 

det mer än det smakade. D.v.s. det krävdes mycket stora 

arbetsinsatser för att formulera och följa upp dem. För att resultatet 

skulle bli bra och att alla skulle arbeta utefter dem i efterföljande 

krävdes det att alla intressenter kunde avsätta denna tid.”                   

(Citat Tjänsteman Östersunds kommun) 

Anders Bergman har ett förslag om att den regionala målbilden ska anpassas 

efter exempelvis den kategorisering som Sveriges Kommuner och Landsting har 

presenterat. Bergman menar att de lokala förutsättningarna skiljer sig mellan 

olika delar av länet. Det sker en centralisering till Östersund och en kraftig 

exploatering i Åre av framförallt fritidshus. Det gäller därför att ta hänsyn till 

andra delar av länet som det vanligen inte talas lika mycket om för att den 

regionala målbilden ska uppfylla sitt syfte.  

 

Anne Dahlgren uttrycker hon ser på om en regionalmålbild anpassas till lokala 

strukturer på följande sätt: 

”Det kan väl kännas så, man kanske skulle behöva komma närmare 

verkligheten.”(Citat Anne Dahlgren). 

 

Dahlgren menar om en regionalmålbild arbetas fram och anpassas efter lokala 

förutsättningar kommer det att komma närmare verkligheten mot hur det ser ut 

idag kring miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 
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Tjänstemännen har under intervjuerna talat om preciseringen Natur- och 

grönområden. Preciseringen stämmer inte riktigt överens med hur det ser ut i 

länets kommuner. Natur- och grönområden behöver formuleras på ett 

annorlunda sätt i en regional målbild. I länet är det många som endast har fem 

minuter och sedan är de ute i skogen. Istället skulle det läggas större vikt på 

service och exempelvis bredband och telefoni som Anders Bergman menar. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att diskuteras och kopplas 

ihop med teoretiska perspektiven. Det kommer också att ges olika förslag för 

fortsatt arbete med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Det kommer bli svårt för Jämtland att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö till 2020 vilket bekräftar Länsstyrelsens bedömning. Utifrån hur 

miljökvalitetsmålet är idag och de styrmedel som finns är det svårt att se om 

målet går i någon tydlig riktning. Min bedömning är att det måste genomföras en 

rad olika åtgärder för att det ens ska vara möjligt att uppfylla målet två, tre år 

efter 2020. 

Kommuner vars översiktsplaner som har granskats har alla tagit upp flera 

viktiga aspekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Fler av kommunerna har tagit 

tydlig ställning om var ny bebyggelse får uppkomma. Samtidigt ska det ske vid 

redan befintlig bebyggelsestruktur. Kommunerna har en strategi att det ska 

finnas en blandad markanvändning med bostäder, arbetsplatser och service. Det 

går tydligt att koppla till Wheeler (2004) och Tosics (2004) som förespråkar en 

kompakt bebyggelsestruktur. Båda är eniga om att det också kan leda till att 

bilberoendet kan minskas i våra städer och tätorter. Wheeler (2004) menar också 

att det är bra med en balans mellan bostäder, arbetsplatser och handel vilket 

kommunerna har tagit tydlig ställning till vilket är bra ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Östersunds kommun som har den enda tydliga 

stadsstrukturen i Jämtland har i sin översiktsplan en strategi om hur kommunen 

ska arbeta med att förtäta staden och inte ha en alltför spridd bebyggelse. 

Kommunens strategi med förtätningen går helt i linje med vad New urbanism 

(Parker, 2004) och Jacobs (1962) förmedlar. Båda förespråkar att det ska finnas 

en bra blandning av arbetsplatser, bostäder och service inom ett område för att få 

en kompaktare stad som har en tydlig riktning mot hållbarhet (Parker, 2004, 

Jacobs, 1962 och Wheeler, 2004). Beroendet av bilen minskar när verksamheter 

finns inom gångavstånd samtidigt som det bidrar till att flera av målets 

preciseringar kan uppnås på sikt. 

I Östersund kommuns översiktsplan från 2014 tar kommunen ställning till om 

grönområden får tas i anspråk vid ny bebyggelse. Kommunen beskriver att 

grönområden av låg kvalitet får tas i anspråk som exempelvis kan vara 

isolerande. Min bedömning är att det är svårt att förstå vad kommunen 

egentligen menar med grönområden av låg kvalitet och om det finns olika nivåer 

av kvalitet för kommunen. Enligt Wheeler (2004) ska grönområden bevaras och 

inte tas i anspråk för att skapa en mer hållbar struktur. Ändå kommer Östersunds 

kommun att ta vissa grönområden i anspråk vid exploatering i framtiden. 
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Det har funnits en tydlighet från tjänstemännens sida om att det finns en rad 

olika problem med miljökvalitetsmålet när det ska implementeras i den 

kommunala planeringen. Kommunerna har i många fall andra förutsättningar 

och andra problem som är tydligt kopplade till glesbygdsområden som 

exempelvis minskat befolkningsunderlag och en åldrande befolkning (se 

Pettersson, 2001 och Woods, 2005). 

Bräcke, Ragunda och Strömsund är alla glesbygdskommuner som kämpar med 

att vända just den pågående befolkningsminskningen (Tabell 1). Kommunerna 

arbetar samtidigt för att upprätthålla en god kommunal service även när 

befolkningen minskar, vilket är en utmaning i sig.   

I SKL:s kategorisering av kommunerna (2010) är exempelvis Åre kommun 

kategoriserat som turism- och besöksnäringskommun. Men kommunen har inte 

enbart turism i kommunen, utan de har stora områden med landsbygd med få 

människor som lever i dessa områden. Utifrån hur det ser ut i dessa områden är 

det svårt att upprätthålla en bebyggelse som har närhet till service, arbete och 

skola. Kommunerna följer tydligt utvecklingen som finns på landsbygden med 

ett minskat utbud av tjänster och service. Den lokala mataffären får det svårare 

att klara verksamheten ekonomiskt när kundunderlaget minskar (jämför med 

Woods 2005).  

Som en följd av att befolkningen minskar på landsbygden i Jämtland minskar 

också utbudet av turer inom kollektivtrafiken. Med ett minskat antal turer blir 

det svårare för människor att välja klimatsmarta alternativ och som att åka 

kollektivt vilket både Tosics (2004) och Wheeler (2004) förespråkar.  

Kollektivtrafiken måste enligt Woods (2005) vara kostnadseffektiv vilket är en 

utmaning för Jämtland. Det måste finnas goda möjligheter för människor att åka 

kollektivt och det gäller även för de som bor på landsbygden. Om det finns ett 

bra utbud av turer som fungerar väl för människor som exempelvis 

arbetspendlar finns det större möjligheter att minska beroendet av bilen i 

framtiden. Men för att det ska vara möjligt är min bedömning att man från 

nationellt håll måste börja ta ansvar för kollektivtrafiken i regioner med stora 

områden av landsbygd. Region Jämtland Härjedalen tillsammans med 

kommunerna kan inte utveckla kollektivtrafiken när de ekonomiska ramarna 

minskar för varje år samtidigt som kollektivtrafiken får en sämre 

självförsörjningsgrad. Möjligheten att höja biljettpriserna för att täcka upp 

kostnaderna för ett utökat antal turer är svårt. Regionen skulle istället behöva 

subventionera biljetter enligt Wheeler (2004) för att få fler människor att åka 

kollektivt. Min bedömning är att det behövs insatser från nationellt håll. Det 

borde gå öronmärka pengar i den statliga budgeten till satsningar på 

kollektivtrafik med utökat antal turer på landsbygden. 

 



  

29 
 

En åtgärd som är möjlig för att minska beroendet av bilen är enligt Wheeler 

(2004) att höja skatten på drivmedel. Det ska enligt honom få människor att åka 

kollektivt, cykla eller gå istället. Men min bedömning är att i ett län som 

Jämtland med stora avstånd mellan orter och en spridd bebyggelse är detta inte 

möjligt. Det kommer alltid finnas ett behov bland människor att ha möjlighet att 

ta bilen särskilt för dem som bor i mindre byar som saknar olika typer av 

service. Dessa människor måste ha möjlighet att använda bilen för att kunna 

transportera sig intill tätorter och få ta del av det service utbud som finns där. 

För människor som inte har möjlighet att transportera sig med bilen kan det på 

sikt innebära att de inte har något annat val än att flytta in till en tätort. Det går 

att koppla till Pettersson (2001) som lyfter den omvandling som skett på 

landsbygden om att människor flyttar in till städer istället. 

Utvecklingen med att öka antalet kilometer av gång- och cykelvägar kommer bli 

svårt att uppfylla i ett län som Jämtland (Boverket, 2014). Länets glesa 

bebyggelse med låg invånartäthet är en av orsakerna till att det kommer bli svårt. 

I intervjuerna med kommunerna har det framkommit att Trafikverket skjuter 

projekt på framtiden eller att de är oeniga om hur vägar ska dras. Min 

bedömning är att det behöver ställas högre krav på Trafikverket som ofta är 

ansvarig för att en utbyggnad ska påbörjas. Som statlig myndighet ska de verka 

för hela Sverige och borde därför se till att en utbyggnad sker även i kommuner 

med en mindre andel av befolkningen. Länets kommuner tillsammans med 

Region Jämtland Härjedalen borde ställa större krav på Trafikverket för att visa 

att de vill ha en utbyggnad även i de mer glesbefolkade områdena. Speciellt 

utefter vägar som är hårt trafikerade med höga hastigheter, som människor går 

utefter för att komma till exempelvis till arbete. En kommun har i olika 

regionala program möjlighet att påtala behovet av gång- och cykelvägar efter 

vissa sträckor men konkurrerar samtidigt med andra kommuner om satsningar. 

Vilket i slutändan gör att många vägar inte byggs men som kommunerna 

egentligen ser behov av. Enda chansen kommunerna har för att få vägar 

utbyggda är om det sker på kommunernas egna marker. Men det innebär också 

stora kostnader för kommunerna och i en glesbygdskommun kan det vara en 

orsak till att det inte blir av. Problemet med att gång- och cykelvägar inte byggs 

kan sättas i relation till ekonomiska aspekter inom hållbarhet som Wheeler 

(2004) belyser. Det går att tolka Trafikverket som att de valt att prioritera 

områden som har ett större antal invånare. Och sätter samtidigt ett pris på 

människors hälsa och säkerhet när de inte vill bygga ut gång- och cykelvägar. 

Människor får inte samma möjlighet att ha vägar som är trafiksäkra för gång och 

cykel på grund av att de bor på landsbygden. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är formulerat för att fungera för alla 

kommuner i Sverige. Men kommunerna i länet menar att det måste anpassas till 

lokala förutsättningar. Benckt Aspman uttryckte det som att det är formulerat för 

storstadsmiljöer och inte för kommuner som har andra förutsättningar.  
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Hans förklaring visar på att det finns brister i formuleringarna av 

miljökvalitetsmålet och att kommuner har svårt att implementera det i den 

kommunala planeringen. Kommuner i länet har utmaningar i att få det att 

fungera efter de förutsättningar som de har. Samtidigt som de har en helt annan 

typ av struktur med stora områden av landsbygd. Problematiken som finns med 

formuleringarna av miljökvalitetsmålet går att koppla till Bueren och Jong 

(2007) som menar att de styrande politikerna har svårt att skapa olika 

hållbarbetsprogram vilket har visa sig tydligt inom miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö. Målet är stort och omfattar många delar vilket gör det svårt för 

många kommuner att arbeta med målet. Min bedömning är att det behövs ett 

tydligare helhetsperspektiv i arbetet med miljökvalitetsmålet som omfattar hela 

Sverige och inte enbart storstadsregioner och dess problematik. Om 

miljökvalitetsmålet formuleras på ett annat sätt och anpassas till lokala 

förutsättningar skulle det finnas möjligheter att målet uppnås till 2020 eller 

några år efteråt.  

När det gäller hur miljökvalitetsmålet ska mätas är min bedömning att det 

behöver mätas på ett annorlunda sätt för att det ska vara möjligt att uppnå till 

2020. Utifrån vad som kom fram under intervjuerna är det tydligt att 

kommunerna efterfrågar en regional målbild. Målbilden ska vara väl anpassad 

efter lokala förutsättningar som länets kommuner har och framförallt till 

landsbygden. Landsbygden har genomgått en stor omvandling under 1900-talet 

se (Pettersson, 2001 och Woods, 2005). Tjänstemännen ser flera fördelar med en 

regional målbild som kan bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

uppnås om det skulle finnas andra värden som mäts.  

Jämtland hade tidigare en regional målbild som fungerade dåligt. I samband med 

intervjuerna har det inte gått att få någon information om hur den gamla 

regionala målbilden såg ut och hur arbetet fungerade rent praktiskt. 

Kommunerna tillsammans med länsstyrelsen borde ta lärdom om hur arbetet 

fungerade vid den tiden. Och tillsammans arbeta målinriktat för att finna en 

målbild som fungerar för alla kommuner, som möjligen går att följa upp för att 

se i vilken riktning som miljökvalitetsmålet tar. Anders Bergman på Strömsunds 

kommun hade ett bra förslag om att målbilden kunde anpassas utifrån SKL:s 

kategorisering av kommunerna. Kommunerna skulle enklare kunna enas om en 

regional målbild när det blir efter deras förutsättningar. Krokoms kommun 

kommer dock att behöva undantas från kategoriseringen eftersom att kommunen 

kategoriseras som ”pendlingskommun”. Kommunen passar in utifrån 

glesbygdskommuners förutsättningar samtidigt som de har en mer stadsmässig 

struktur med närhet till Östersund. 

 



  

31 
 

Utifrån vad som kommit fram i intervjuerna presenteras här ett förslag på hur 

den regionala målbilden kan utformas. Förslaget utgår från preciseringarna som 

fokus varit på i studien. 

Utifrån preciseringen Hållbar bebyggelsestruktur går det att ha ett mål om att 

redan befintlig bebyggelse ska ha fortsatt närhet till service, arbetsplatser och 

skola i den mån det går vilket går helt i linje med vad Tosics (2004) och 

Wheeler (2004) förespråkar och som har diskuterats tidigare. Den kommersiella 

servicen i länets tätorter ska inte minskas. 

För Kollektivtrafiken kan ett mål vara att antalet turer på landsbygden inte ska 

minskas utan istället utökas. Under preciseringen Natur- och grönområden går 

det att skriva in om människor har närhet till rekreationsområden inom ett visst 

avstånd från bostaden. Wheeler (2004) förespråkar närheten till rekreation 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

Naturområden behöver formuleras om och anpassas efter hur strukturerna är för 

kommunerna utanför Östersund. Det är mer intressant att mäta om människor 

har tillgång till ett naturområde exempelvis inom 500 till 1000 meter från sin 

bostad. Många invånare i länet kan enkelt gå direkt ut i skogen från bostaden. 

Avslutningsvis är min bedömning att länsstyrelsen i Jämtland tillsammans med 

kommunerna behöver träffas för att diskutera hur en regional målbild kan tänkas 

se ut i sin helhet samt hur den ska följas upp. Ett förslag på hur delar av den 

regionala målbilden kan se ut presenteras ovan men fler mål behövs och gärna 

utifrån kommunernas olika förutsättningar.  Ett första möte borde genomföras 

innan årets slut.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till alla kommuner 

Allmänt om kommunens arbete 

 Hur skulle ni beskriva kommunens geografiska struktur? 

 Hur skulle du beskriva kommunens arbete med miljömålet God bebyggd 

miljö?  

- Arbetar kommunen aktivt med miljömålet? 

- God bebyggd miljö är formulerat på nationell nivå. Hur upplever 

kommunen att det går implementera miljömålet i den kommunala 

planeringen?  

 Hur ser läget ut i er kommun utifrån miljömålet God bebyggd miljö? 

Inriktat mot God Bebyggd Miljö 

 Vilka problem ser kommunen med God bebyggd miljö? 

- Tycker kommunen att preciseringarna är tydliga för att kunna 

implementeras i den kommunala planeringen? 

- Skulle preciseringar ha varit annorlunda formulerade? I så fall hur? 

 Vad tycker kommunen om de ändringar som gjorts inom God bebyggd 

miljö? 

- Hur har det påverkat kommunens arbete med miljömålet God bebyggd 

miljö? 

Jämtlands län är ett av de bil tätaste länen i Sverige och har stora geografiska 

avstånd mellan orter. 

 Hur arbetar kommunen med att minska bilanvändandet? 

-  Hur arbetar kommunen med frågor som är kopplat till kollektivtrafik? 

Att få fler att välja det framför bilen.  

- Hur arbetar kommunen med gång och cykel i era tätorter?  

Regional målbild 

 Skulle kommunen vilja ha en regional målbild där God bebyggd miljö är 

anpassat till Jämtlands förhållanden? 

- Hur skulle kommunen vilja se att den regionala målbilden såg ut? 

- Ska det finnas preciseringar som är anpassat till kommuners olika 

strukturer? 

- Eller har kommunen andra förslag till en regional målbild? 
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Kommunerna får varje år skicka in miljömålsenkäten där kommunen svarar på 

hur kommunen arbetar med God bebyggd miljö.  

 Vad tycker kommunen om utformningen av miljömålsenkäten som 

kommunen får fylla i och skicka in varje år? 

- Tycker kommunen att enkäten skulle ha varit mer utformarad efter 

preciseringar än indikatorerna som det är idag? 

- Skulle kommun vilja se ett annorlunda sätt att mäta miljömålet? I så 

fall hur? 

 Vilka insatser ser kommunen att det skulle behövas för att miljömålet ska 

uppnås innan 2020? 

- Är det tydligare riktlinjer från nationellt håll? 

- En annorlunda lagstiftningen? PBL, MB 

- Skulle miljömålet i sig behöva arbetas om och anpassas bättre efter 

lokala strukturer, än som det är idag med nationell nivå? 

- Handlar det om mer stöd till kommuner i arbetet med miljömålet? Från 

exempelvis Länsstyrelsen och andra myndigheter 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor specifikt till kommunerna 

Åre kommun 

God bebyggd miljö påverkas av om kommuner har aktuell översiktsplan eller 

inte och i den nya PBL från 2010 är det krav på att kommunerna ska ha en 

aktuell översiktsplan. 

 Varför har inte kommunen uppdaterat översiktsplanen tidigare?  

 Har den nya Plan och bygglagen påverkat kommunens beslut med att 

inleda arbetet med en ny översiktsplan?  

 Kommunen har en stark besöksnäring. Hur arbetar kommunen med GBM 

i exempelvis Åre vid när exploatering av nya fritidshus områden sker?  

- Hur arbetar kommunen i övriga delar som är mer glesbefolkade? 

 Hur ser kommunen att God bebyggd miljö kommer att påverkas i Åre nu 

när ni fått Alpina VM 2019?  

Krokoms kommun 

Kommunen har en stark tillväxt i Byskogen som ligger precis på gränsen till 

Östersund samtidigt som kommunen har stora områden där det är glesbygd och 

få människor är bosatta. Det är framförallt i de nordligare delarna av 

kommunen som ligger på gränsen till Norge. 

 Hur hanterar kommunen miljömålet God bebyggd miljö i ett område som 

har stark tillväxt, Byskogen/ Ås? 

 Hur hanterar kommunen miljömålet God bebyggd miljö i de mer 

glesbefolkade områdena? 

 Hur hanterar kommun frågor som är kopplat till natur och grönområden i 

framförallt områden kring Byskogen?  

Strömsunds kommun 

 Hur ser kommunen på att God bebyggd miljö går att koppla till de 

planerings förutsättningar som ni i en glesbyggds kommun har?  

 Hur hanterar kommun dessa frågor när det finns stora geografiska avstånd 

inom kommunen?  

 

 

 



  

39 
 

Östersund kommun 

 Hur ställer sig kommunen till grönområden när staden ska förtätas?   

 Hur arbetar kommunen vid förtätning av staden?  

- Tas grönytor i anspråk vid förtätning? Eller hur hanterar kommun frågor 

som är kopplat till dessa frågor? 

 Hur arbetar kommunen God bebyggd miljö i yttre områdena av 

kommunen där en mindre andel av befolkningen är bosatt?  

- Finns det några skillnader i hur kommunen arbetar med God bebyggd 

miljö i olika områden i kommunen? 

 

 


