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ABSTRACT 

Asp, J. 2017. For future landscapes: Through implementation of the EU Green Infrastructure 

Strategy. Department of Social and Economic Geography, Essays, Uppsala University.   

 
The study examines how the EU Green Infrastructure Strategy is intended to promote sustainable development. 
The study addresses the need for a social transformation, the process of implementing the Green Infrastructure 
Strategy, the strategy's objectives, and experience from the work on developing regional Green Infrastructure 

Action Plans. The objective of the EU Green Infrastructure Strategy is to lift the values ecosystems and biodiversity 
provide and to see and understand the landscape as a whole. The aim of the strategy is to increase the possibilities 
for implementing ecosystem-based solutions in several policy areas. The results show that, like sustainable 
development, the concept of green infrastructure is broad and complex. The results show a hopeful endeavor and 
ambitious goal setting efforts towards sustainable development, but also the challenges that the County 
Administrative Board meets in the implementation process. 
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1 INLEDNING 

Under den geologiska eran antropogen har människan radikalt omvandlat landskapet för eget 

syfte; för att bruka mark, utvinna naturresurser, bygga samhällen och inte minst i sin strävan efter 

ökad materiell välfärd. Denna mark- och vattenanvändning har orsakat ett fragmenterat landskap 

där människan satts i första rummet. Mark- och vattenanvändningen har lett till konsekvenser på 

miljön som påverkar livet på jorden. Det ohållbara förhållningssättet har i sin tur lett till ett nytt 

synsätt som utgår från ett långsiktigt nyttjande av resurser och en hållbar förvaltning av mark- 

och vattenområden. Det är en stor utmaning att åstadkomma hållbar utveckling, dock pågår idag 

arbete i flera rumsliga skalor, allt från lokala bottom up-initiativ med gräsrotrörelser till globala 

top down-modeller genom offentlig målstyrning för att ställa om till mer hållbara samhällen.  

Den av Europeiska kommissionen 2013 antagna strategin för grön infrastruktur (European 

Commission, 2013), syftar till att använda ekosystembaserade lösningar för att ge ekologiska, 

ekonomiska och sociala fördelar. EU-strategin grön infrastruktur bygger på ekosystemtjänster 

och biologisk mångfald. Strategin grön infrastruktur ger genom att använda naturen 

flerfunktionella nyttor. Implementeringen av strategin grön infrastruktur pågår i EU:s 

medlemsstater och anses kunna bli ett värdefullt politiskt verktyg för hållbar utveckling och smart 

tillväxt (European Environment Agency, 2014). Eftersom det är en strategi som från 2018 

planeras vara en naturlig del av planering och insatser i olika samhällsprocesser 

(Naturvårdsverket, 2017a) är den relevant att undersöka. Ett av den svenska regeringens 

etappmål anger dessutom att biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska vara 

allmänt kända till 2018. De ska vara integrerade i ekonomiska ställningstaganden och politiska 

beslut (Naturvårdsverket, 2017).  

Det pågår omfattande forskning i Europa om hur införa ekosystemtjänster som ett verktyg i 

samhällsutvecklingen (Jönsson et al. 2017, s. 9). Ett svenskt transdisciplinärt forskningsprojekt, 

ECOSIMP, rör hur begreppet ekosystemtjänster implementeras i kommunal verksamhet 

(Jönsson et al. 2017, s. 13) och i rapporten anses att förändringen i relationen mellan människa, 

samhälle och miljö, är att betrakta som ett regimskifte. Jönsson et al. (2017) menar att en 

övergång till ekosystemtjänstbaserad planering och förvaltning av mark och vatten måste komma 

att innebära förändringar i vårt förhållningssätt gällande kunskap, attityder och värderingar 

(ibid.).  

Denna uppsats utgår från samhällsfenomenet hållbar utveckling och explicit 

implementeringen av EU-strategin för grön infrastruktur i svensk kontext. Uppsatsen belyser 

bakgrunden till och drivkrafterna i det socioekonomiska systemet som föranlett behovet av en 

samhällsomvandling. Genom kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer undersöks de 

utmaningar som fyra länsstyrelser utsedda till pilotlän erfarit under den inledande 

implementeringsprocessen av EU-strategin grön infrastruktur. Faktorer som påverkar 

implementeringen kan vara av betydelse för vilken genomslagskraft strategin får för att 

åstadkomma förändring mot en mer hållbar utveckling. Strategin verkställs genom regionala 

handlingsplaner som utarbetas av Länsstyrelserna. Handlingsplanen syftar till att synliggöra 

landskapets ekologiska värden och koppla dem till de ekosystemtjänster de levererar som gagnar 

samhället och människors välmående.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur EU-strategin grön infrastruktur implementeras 

och kan bli handlingskraftigt i det svenska hållbarhetsarbetet. Syftet besvaras med följande 

frågeställningar: 

 

1. Hur sker implementeringen av strategin grön infrastruktur? 

2. Vilka hinder och utmaningar har pilotlänen erfarit under implementeringsprocessen av 

strategin grön infrastruktur? 

3. Vilka möjligheter har strategin grön infrastruktur att verka för en framtida hållbar 

utveckling? 

 

1.2 Avgränsning 

Framtagningen av Länsstyrelsernas handlingsplaner pågår och uppdraget har under våren 2017 

förlängts ett år. Tidsperioden som studeras är 2015-2017, som är den inledande 

implementeringsfasen av strategin grön infrastruktur. Undersökningen kommer därmed inte 

kunna analysera de slutliga handlingsplanerna utan endast intentionerna. Studien omfattas av 

naturliga skäl inte effekterna av den.  

 

1.3 Begreppet grön infrastruktur  

Naturvårdsverkets (Naturvårdsverket, 2017a) definition av begreppet grön infrastruktur lyder:  

 

Grön infrastruktur bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, upprätthåller ekosystemens status och stärker 

därmed viktiga ekosystemtjänster så att kapaciteten för återhämtning efter störningar stärks. Att arbeta med 

utgångspunkt i grön infrastruktur tillför ett mervärde både genom att insatser kan samordnas och 

effektiviseras, och genom att tidigare förbisedda sammanhang i landskapet uppmärksammas. 

 

1.4 Disposition 

I det inledande kapitlet klargörs uppsatsens syfte, dess avgränsning samt förklarar det för 

uppsatsen centrala begreppet grön infrastruktur. Kapitel 2 omfattar bakgrunden till och behovet 

av samhällsomställning utifrån olika teorier. Det metodologiska ramverket beskrivs i kapitel 3. 

Litteraturstudien omfattar två kapitel; i kapitel 4 undersöks vad EU-strategin grön infrastruktur 

kan innebära för hållbar utveckling och i kapitel 5 behandlas styrprocesser och explicit den tänkta 

implementeringen av strategin grön infrastruktur i Sverige. Empirin operationaliseras genom en 

intervjustudie vars resultat sammanställs i kapitel 6 och diskuteras i kapitel 7. Avslutningsvis, i 

kapitel 8, för jag fram de slutsatser jag kommit fram till samt ger förslag på fortsatta studier. 
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2 BEHOVET AV SAMHÄLLSOMVANDLING 

För att få en förståelse för hur behovet av en samhällsomvandling växt fram ges här en bakgrund 

som speglar olika teorier om mark-, vatten- och havsförvaltning. I kapitlet speglas teorier i olika 

historiska och samhälleliga rumsliga skalor, från det lokala till det globala makroperspektivet. 

Kapitlet belyser hur mark och vatten förvaltats och aspekter av varför det skett. Här framträder 

olika röster utifrån kulturella och politiska aspekter om deras syn på hur naturen och 

markanvändning värderas och tolkas. Avslutningsvis introduceras vägen till en hållbar 

utveckling. 

 

2.1 Verkningar av antropogen 

Mer och mer mark har tagits i anspråk för människans behov av bostäder, verksamheter, handel 

och infrastruktur. Infrastrukturen, urbaniseringen och förtätningen skapar en allt större andel 

bebyggda och hårdgjorda ytor som skapar barriärer och tränger undan djur och natur. 

Naturresurser överutnyttjas eller utplånas. Regnskogar skövlas för att ge plats åt 

palmoljeodlingar. Förbränning av skogen ger när kolet friges växthusgaser som påverkar 

klimatet. Haven försuras och utfiskas och korallreven kollapsar. Rationaliserat fiske, jord- och 

skogsbruk har lett till att 10 % av växter och djurs livsmiljöer påverkats så att de riskerar att dö 

ut (Naturvårdsverket, 2007, s. 10). Exploateringar och monokulturer (ensartade 

brukningsformer) har bidragit till habitatförlust (Naturvårdsverket, 2007, s. 10). Den biologiska 

mångfalden minskar i allt snabbare takt. Forskaren Jacob Höglund är tydlig med att minskningen 

av den biologiska mångfalden har orsakats av människan. Höglund menar livet på jorden ständigt 

förändras och anpassningar sker, men att allt fler djurpopulationer är isolerade från varandra , 

vilket innebär att chansen till genetisk variation minskar. Följderna av minskad genetisk variation 

innebär att motståndskraften mot förändringar hos arter minskar och att utarmningen av arter 

förändrar livet på jorden (Uppsala universitet, 2015).  

Människans belastning på ekosystemen har fått påverkan för livet på jorden. Det finns 

naturligtvis olika uppfattningar om människans verkningar i miljön, till exempel att 

klimatförändringarna endast beror på naturliga processer. Global uppvärmning, smältande 

glaciärer och klimatförändringar orsakar oro för framtiden. Oron uttrycks av såväl forskare som 

organisationer och regeringar. Organisationen International Geosphere-Biosphere Programme 

(IGBP, 2017) menar att under antropogen har människan radikalt omvandlat landskapet så att 

jordens uppehållande system förändrats. Det är skalan av hur människan har ändrat jordens 

uppehållande system som enligt antropogenanalytikern Owen Gaffney och professor Will 

Steffen (Gaffney & Steffen, 2017) är mest oroväckande. Johan Rockström, professor i 

miljövetenskap, har varnat för att mänskligheten har passerat planetära gränser, däribland 

klimatförändring samt förlust av biologisk mångfald (Rockström et al., 2009). Sveriges regering 

(Regeringskansliet, 2017) uttalar sig om att ökade temperaturer kan leda till allvarliga 

konsekvenser för livet på jorden. Naturvårdsverket påpekar att Haltande ekosystem och biologisk 

mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på FN:s lista över miljöproblem som 

mänskligheten behöver arbeta med mest intensivt för att förändra (Naturvårdsverket, 2017d). 
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EU-strategin grön infrastruktur verkar för hållbar utveckling genom att värna ekosystemen och 

biologisk mångfald och därmed också klimatet. 

 

2.2 Värderingar av och förhållande till naturen 

Vilka faktorer i en samhällsutveckling som prioriteras varierar, som oftast är det 

marknadskrafter/marknadsekonomin som styr. Vidare styrs värderingen av rådande 

samhällsideal. 

Douglas et al. menar att naturkapitalet, som är människans livförsäkring, måste värdesättas 

i beslutsfattande och att naturkapitalet måste ingå i all stadsplanering, utveckling och miljöskydd 

(2011, s. xxii). Orrskog (2003) påpekar att förr var byggandet samhällsmotorn och att 

samhällsplaneringen har växlat fokus från tillväxt till att skapa trygghet och bemästra risker. 

Kellert & Calabrese (2015, s. 22), menar att för att komma ifrån miljöförstöring och alienationen 

från naturen krävs ett skifte i våra värderingar och ett etiskt förhållningssätt till naturen.  

Ett sätt att göra detta på presenteras av den humanistiska geografin där man talar om platsens 

identitet och upplevelse av tillhörighet (belonging). Platsens karaktär (sense of place), tolkas av 

Cresswell (2009) och Foote & Azaryahu (2009, s. 96), som de personliga och känslomässiga 

band samt den mening som en plats ger någon. Ett inherent värde refererar till en plats 

inneboende värde, enligt Daniel et al. (2008, s. 136). En plats du känner tillhörighet med är en 

plats du värnar, den har ett egenvärde i sig självt. Naturen har om vi ser det som en resurs ett 

instrumentellt värde (Daniels et al., 2008, s. 136.). Den värderas inte utifrån sitt egenvärde utan 

de effekter den ger upphov till. Geografen David Harvey menar (i Daniels et al. 2008, s. 258) att 

hur du uppfattar och tolkar naturen är subjektivt och socialt konstruerat och påverkas av tidigare 

erfarenheter och normer. Att konstruera naturen är, som miljöhistorikern William Cronon (1991) 

lägger fram det, politik. Politik medför att sociala konstruktioner av naturen kan leda till nytta 

för någon och skada för en annan (Daniels et al., 2008, s. 259).  

Det ekocentriska synsättet, förklarar Larsson et al. (2011, s. 127), innebär en helhetsbild av 

ekosystemen där människan ingår som del och tar hänsyn till naturens förutsättningar. De menar 

att de informella institutionerna, vilka våra normer, moral och världsbild bygger på, behöver 

omformas liksom de formella institutionerna som reglerar lagar (ibid.). Hållbar utveckling 

handlar minst lika mycket om våra värderingar som nya tekniker (Dobson, 2007, s. 283). Dobson 

diskuterar om varaktiga beteende- och attitydförändringar bör ske genom bötesstraff eller rättvisa 

(ibid.). Hur vi ska nå en mer hållbar utveckling kan till exempel ske genom att belägga fordon- 

och flygtransporter med klimatskatter (koldioxidskatt). Synen på vad som är rätt väg att gå är 

hett omdebatterad då både klimatskatter och försiktighetsprincipen inskränker på människans 

verksamhet och välfärd. Det handlar om våra värderingar och vad som anses vara viktigt att ta 

ansvar för och vilka uppoffringar någon är beredd att göra. Vilken kunskap om och vilka 

värderingar vi har om marken/miljön spelar alltså in för hur den förvaltas. Naturvårdsverkets 

linje förespråkar en samsyn och förståelse för ekologiska sammanhang i samhället 

(Naturvårdsverket, 2017a). EU-strategin grön infrastruktur verkar för att öka ekologiska värden. 
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2.3 Makten över marken  

Vem som har makten över marken (eller ett vattenområde) är av särskild vikt. Makten över 

marken handlar om rätten att förfoga över den. Makten kan finnas hos staten, kommunen eller 

privata markägare.  

Politisk ekologi handlar om makten över marken, det vill säga vilken mark som ska bevaras 

eller exploateras. Vem har makten att avgöra hur marken ska användas eller hur naturresurser 

kan nyttjas? Politisk ekologi avser fånga helheten, komplexiteten samt maktdimensionerna. 

Jönsson & Andersson (2017, s. 14) menar att alla miljöer och all natur är politisk eftersom all 

politik har en miljöpolitisk dimension, vidare har alla sociala processer miljöimplikationer. De 

menar att natur, politik och samhälle är ofrånkomligt sammanflätade system och som påverkas 

av social förändring, av ideologier och politiska föreställningar (ibid., s 14.). Markförstöring har 

alltså både sociala orsaker och sociala konsekvenser (ibid., s. 47). Politisk ekologi söker sociala 

orsaker till att markförvaltning leder till markförstöring (ibid., s. 61). Hur vi förvaltar vår mark 

har, som tidigare nämnts, betydelse för framtiden (Jönsson & Andersson, 2017, s. 109). Det har 

saknats (eller försummats) en helhetsbild av vad nyttjandet av marken kan leda till. Att det som 

sker lokalt också kan ge effekter på andra håll, till exempel vid utvinning av naturresurser.  

Det finns olika synsätt på helheten. Statsvetaren Ellinor Ostrom (2009) ser samhälle och 

natur som en integrerad enhet. Hon studerade hur allmänningar förvaltades i en slags 

självorganiserande resurspool så att resurserna kom alla till godo. Moralfrågan är viktig i 

sammanhanget. Ostroms studier visade att människan kan göra rationella val och agera 

altruistiskt (Ostrom, 2009). Inom ekologismen betonas att människan måste ta mer hänsyn till 

naturens förutsättningar och inte sätta sig till doms över den. Vidare finns inom ekologismen 

uppfattningen att allt hänger samman på den fysiskt begränsade planeten jorden (Larsson et al. 

2011, s. 101). Landskapsarkitekten Anne Spirn betraktar städer som en del av naturen (Spirn 

1984, s. 5). Hon påtalar att samma processer pågår i staden som i den vilda naturen. Att natur 

och samhälle är förenade och ömsesidigt formar varandra, men detta motsägs av vissa geografer, 

som menar att det är två skilda företeelser med egna processer isolerade från varandra (SAGE, 

2014, s. 120-121). Det är människan som delar upp landskapet, men processer som klimat och 

artspridning pågår (i olika rumsliga skalor) överallt. Människans makt över marken har dock lett 

till skapandet av barriärer i landskapet (till exempel i form av byggnader, vägar och järnvägar) 

som hindrar spridning av växt- och djurarter och som också påverkar klimatet. EU-strategin grön 

infrastruktur syftar till att skapa konnektivitet i mark- och vattenområden för att underlätta 

artspridningen och på så sätt ändra makten över marken att inkludera andra än människan. 

 

2.4 Helhetssyn i socioekologiska system 

Människans påverkan har, enligt Walker & Salt (2006), skett på bekostnad av naturen och lett 

till dramatiska miljö- och klimatförändringar vars verkningar vi inte har full kunskap om. Med 

klimatförändringarna och en ökad medvetenhet om miljöproblemenen har det skett en förändring 

till ett ökat engagemang för miljöfrågor. Socioekologiska system innebär förståelse för ett 

sammanflätat holistiskt system i en föränderlig värld där människa och natur är beroende av 

varandra i ett interdependent (ömsesidigt beroende) system där vi alla spelar en roll. Cronon 
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menar även att stad och omland inte kan existera utan varandra och att alla har ett moraliskt 

ansvar för att leva på ett sätt som främjar denna symbios (Cronon, 1991). Socioekologiska system 

är komplexa adaptiva system (CAS), som ska ses och förstås i en helhet, menar Walker & Salt 

(2006, s. 38). Enskilda komponenter kan inte ses enskilt och det finns begränsningar i hur ett 

system kan adaptera. Ekosystem är komplexa adaptiva system som ständigt förändras och 

genomgår cykler av transformation och anpassning (Walker & Salt, 2006, s. 35). Resiliens är ett 

systems kapacitet att klara störningar utan att övergå till ett annat regimskifte och är nyckeln till 

hållbarhet (Walker & Salt, 2006). För att säkra resilienta ekosystem och förhindra förlusten av 

biologisk mångfald behöver vi ändra vårt beteende och rätta vår livsstil efter ekosystemens 

gränser, anser Larsson et al. (2011, s. 127). Det behövs kulturella och strukturella förändringar i 

samhället. De ekologiska ekonomerna menar att ständig ekonomisk tillväxt inte kan fortgå 

(Larsson et al., 2011, s. 128). Initiativ för att åstadkomma hållbar utveckling är nödvändiga och 

sedan 1990-talet har många länder verkat i en riktning mot hållbar utveckling (Lundqvist, 2004; 

Jönsson et al. 2011). Vägen mot hållbar utveckling har pågått en tid och är nu att betrakta som 

ett samhällsfenomen. Kunskap om det faktum att något som sker lokalt kan ha effekt globalt har 

lett till en större förståelse hur människan agerar (Hern, 2010).  

Hållbar utveckling verkställs genom att implementera globala, interregionala och nationella 

och lokala mål, direktiv och strategier. Brundtlandsrapporten Our Common Future, som kom 

1981 (Boverket, 2017a)) anses vara ett politiskt startskott på hållbar utveckling. Sedan dess har 

ett antal strategier och konventioner antagits för att visa vägen mot ett mer hållbart samhälle (se 

ett urval av milstolpar i vägen mot hållbar utveckling, tabell 1 i bilaga 2). Globalt fastställda mål, 

till exempel Förenta Nationernas (FN) The 2030 Agenda for Sustainable Development, med 17 

globala mål, verkar för att samtliga länder styr mot mer hållbara samhällen (United Nations, 

2015). Det är en agenda som saknar motstycke då alla länder 2015 godkände agendan 

(Regeringskansliet, 2015a).  

Den svenska regeringen poängterar gärna att Sverige är ett föregångsland när det kommer 

till hållbar utveckling och i Sveriges miljöpolitiska program siktar man högt för att nå 

miljömålen. Ekonomisk utveckling och social och miljömässig hållbarhet kan uppnås och till och 

med förstärka varandra (Regeringen, 2016). Den av EU antagna strategin för grön infrastruktur 

har ett holistiskt perspektiv som syftar till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart 

samhälle. 

 

 

Med dessa kulturella, ekonomiska och politiska aspekter om förhållandet människa och miljö 

utifrån tidigare forskning har vi fått en bakgrund till drivkrafterna bakom behovet av en 

samhällsomvandling. Hur vi förstår och värderar naturmiljöer samt vilka ställningstagande vi gör 

har betydelse för hur den förvaltas. Människa och natur är sammanvävda i ett socioekologiskt 

system. I moderniseringen av samhället behövs en styrning som grundas i en holistisk syn därför 

har olika strategier, konventioner och direktiv antagits och miljömål satts upp för att styra mot 

ett mer hållbart samhälle. Här kan EU-strategin för grön infrastruktur komma att spela en viktig 

roll. 
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3 METODOLOGISKT RAMVERK 

3.1 Metod och urval 

Denna forskningsstudie är processinriktad i den meningen att den studerar ett förändringsskeende 

(Bryman, 2008, s. 365) nämligen omställningen till ett hållbart samhälle genom 

implementeringen av strategin för grön infrastruktur. I och med att strategin för grön infrastruktur 

är ett pågående arbete är studien av explorativ karaktär, eftersom den försöker beskriva ett 

problem som ännu inte tydligt definierats. Uppsatsen har inspirerats av Jönsson et als forskning 

(2017) som studerat implementeringen av ekosystemtjänster i sju svenska kommuner.  

Uppsatsen utgår från kvalitativ metod, den bäst lämpade metoden för att finna och kunna 

förklara fenomen i ett sammanhang. Kvalitativ forskning beskriver hur någonting är beskaffat.  

Kvalitativ metod har ett holistiskt perspektiv där helheten och delarna har betydelse för 

kontexten. Delarna för denna uppsats består av tidigare forskning om synsättet på mark- och 

vattenförvaltning, forskning om och förståelse för hur visioner omsätts i praktiken genom 

implementering, implementeringen av strategin grön infrastruktur samt intervjuer om 

erfarenheter av denna process. Alla dessa delar söker tillsammans ge svar på hur strategin grön 

infrastruktur kan uppbringa hållbar utveckling. 

Undersökningen utgår från fyra Länsstyrelser som utsetts till pilotlän i implementeringen av 

strategin grön infrastruktur. Dessa är Länsstyrelserna för Skåne län, Jönköpings län, Västra 

Götalands län samt Västerbottens län. Att urvalet föll på de fyra pilotlänen föreföll naturligt då 

dessa län sedan 2015 har varit delaktiga tillsammans med Naturvårdsverket att ta fram riktlinjer 

för länsstyrelserna för strategin grön infrastruktur. Jag förväntade mig att de, på grund av sitt 

försprång, hade kommit längre i sitt arbete med handlingsplanerna. Eftersom handlingsplanerna 

inte var klara kom uppsatsen att fokusera på erfarenheter och uppfattningar av den inledande 

implementeringsprocessen i pilotlänen. 

Denna studie utgår ifrån kontextuell förståelse, det vill säga, jag vill få nyckelpersonernas 

uppfattning om och erfarenheter av en del av implementeringen av strategin grön infrastruktur 

(Bryman, 2008, s. 372). De personer som på Länsstyrelsernas webbsidor stått som ansvariga för 

grön infrastruktur är de som intervjuats. Det har avgjort vilka och hur många som ska intervjuas. 

Urvalets storlek står vidare i relation till studiens begränsade omfattning. Kvalitativ forskning 

utgår från den lilla skala, urvalet med mikroinriktning (ibid., s. 371) följer således det för 

kvalitativ forskning normativa.  

Forskningsansatsen bygger på grundad teori, Grounded theory (Bryman, 2008, s. 513), som 

är en flexibel och konstant jämförande metod. Under arbetets gång har ny kunskap genererat nya 

frågor och väckt nya tankar som lett arbetet vidare. Förståelsen för hur värderingar styr vårt 

handlande kom att få en större plats i uppsatsen än jag inledningsvis förutspådde. Detta 

föranledde att jag adderade en fråga till nyckelpersonerna. Värderingar av mark och vatten löper 

som en röd (grön) tråd genom hela uppsatsen. 

Metoden är induktiv, det vill säga, empiriska data kan användas till att generera nya teorier. 

Teorigenerering föredras av kvalitativa forskare (Bryman, 2008, s. 348) även om det är möjligt 

att pröva en teori, vilket är den kvantitativa utgångspunkten. Mekanismer som gör att det ser ut 

på ett visst sätt är svåra att komma åt med kvantitativ metod. En kvalitativ forskningsdesign kan 
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ge mer detaljerade och uttömmande svar på mina frågor. Målsättningen i kvalitativ forskning är 

att beskriva information med ord. Kvantitativ metod som baseras på mätning (ibid., s. 351), 

svarar inte varför saker och ting är som de är, endast att det är som det är. I en kvalitativ studie 

är heller inte måtten av intresse (Bryman, 2008, s. 348). Av samma skäl var en flermetodsstudie 

med till exempel surveyundersökning (Bryman, 2008, s. 351) inte intressant för denna studie. 

Om jag i stället hade undersökt samtliga 21 länsstyrelser hade en kvantitativ metod med enkät 

varit lämplig. Nu var jag intresserad av de fyra pilotlänens erfarenheter eftersom de deltagit i 

processen längre än övriga länsstyrelser. Valet av kvalitativ metod utgick från min önskan att 

skapa en personlig kontakt med de intervjuade för att kunna beskriva, förstå och tolka processer 

(ibid.). Denna kvalitativa undersökning innebär att en generalisering inte är möjlig, då urvalet är 

för litet och därmed inte representativt. För en generalisering behövs en kvantitativ undersökning 

med till exempel en enkät till ett stort antal respondenter. Intervjustudien kan dock vara 

representativt i den meningen att den skildrar problematik kring införandet av en strategi  som 

kan bidra till att förstå och dra allmänna slutsatser (Bryman, 2008, s. 369). 
 

3.2 Material och källor 

Materialet inkluderar tidigare forskning och litteratur som avser ge en övergripande kännedom 

om hållbar utveckling utifrån olika teorier samt implementeringsteori. Kvalitativ metod utgår 

från ett helhetsperspektiv där relationen mellan dåtid och nutid samt framtid är av intresse. 

Studien utgår främst från EU-kommissionens information om EU-strategin grön infrastruktur 

och nationella rapporter och styrdokument från Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna. 

Materialet anses uppfylla en hög grad av trovärdighet då materialet härrör från europeiska och 

nationella styrdokument samt vetenskapliga texter. 

I empirin ingår intervjuer med nyckelpersoner för grön infrastruktur, vilka utgör 

primärkällor. Dessa är personer med särskilt ansvar för grön infrastruktur på Länsstyrelserna i 

pilotlänen. Dessa benämns fortsättningsvis som nyckelpersoner. Även de muntliga källorna anses 

vara trovärdiga då de är statliga tjänstemän och väl insatta i ämnet för uppsatsen.  

 

3.3 Intervjuer 

Inhämtning av data till denna metodologiskt kvalitativa studie består av semi-strukturerade 

intervjuer (Bryman, 2008, s. 206) med nyckelpersoner för grön infrastruktur i de undersökta 

pilotlänen. Av fem tillfrågade respondenter svarade samtliga. Med anledning av det stora 

avståndet till de fyra olika länen företogs intervjuerna per telefon eller på Skype, vilka varade 

45-60 minuter. Den nära fysiska relationen som eftersträvas i kvalitativ forskning (Bryman, 2008, 

s. 371) uppnåddes inte, det kan dock i denna studie anses vara godtagbart eftersom 

nyckelpersonerna som är professionella tjänstemän är mycket vana att hålla möten via Skype och 

kunde således förmedla sin uppfattning. Dessa befann sig i sin naturliga miljö (ibid., s. 371) det 

vill säga på Länsstyrelserna och svaren hade sannolikt varit detsamma vid en fysisk intervju. 

Fördelen är dock att det som kvalitativ forskning kritiseras för, att när nära relationer etableras, 

kan detta leda till subjektiva uppfattningar (Bryman, 2008, s. 368). Detta kunde nu undvikas. 

Intervjupersonerna besitter specifik kunskap och har positioner relevanta för studien, så jag 
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kunde rikta in mig på frågorna direkt utan att gå in på någon bakgrundsinformation om grön 

infrastruktur. Det strategiska och målinriktade urvalet (Bryman, 2008, s. 351) baseras på min 

önskan om relevanta personer (ibid., s. 434) att intervjua för forskningsfrågorna, detta för att 

kunna få svar på mina forskningsfrågor.  

Etiska krav i vetenskaplig forskning är infokrav, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjandekrav (Bryman, 2008, s. 131-132). De intervjuade nyckelpersonerna tillfrågades om 

medverkan i studien innan tid för intervju bokades. Intervjuerna spelades in med respondenternas 

medgivande. Intervjuguiden har lett de semistrukturerade intervjuerna. Intervjufrågorna är 

strukturerade i teman vilka byggdes upp efter faktainhämtning i material nämnda i 3.2. 

Intervjuerna har efter transkriberingen analyserats med meningskodning, det vill säga där 

begrepp systematiserats i kategorier (Bryman, 2008, s. 371). Genom att kategorisera svaren har 

återkommande teman och unika inslag identifierats och valts ut för diskussion. Kategorierna har 

utvecklats efterhand som data inhämtats. Tillvägagångssättet har skett iterativt, det vill säga, 

insamlingen av data samt analys har skett växelvis genom hela studien (Bryman, 2008, s. 511).  

 

3.4 Validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning 

Genom att uppfylla principiella krav säkerställs studiens trovärdighet. Studiens akribi 

(uppsatsens vetenskapliga noggrannhet) och autencitet (äkthet) beskrivs utifrån Lincoln & Gubas 

termer; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att bekräfta. Trovärdighet eller 

intern validitet, handlar om hur mina frågor är relevanta för studien. Överförbarhet är jämförbart 

med extern validitet, men det är inte replikbarhet i den kvantitativa bemärkelsen. Kvalitativ 

metod söker mönster, uppfattningar och gemensamma drag. Redogörelser för samtliga faser i 

forskningen säkerställer reliabiliteten (pålitligheten) och transparensen. Reliabilitet handlar om 

studiens kvalitet och tillförlitlighet och att forskaren inte medvetet låtit påverka utförandet av 

eller slutsatserna (Bryman, 2008, s. 352-357).  
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4 VAD INNEBÄR STRATEGIN GRÖN INFRASTRUKTUR?  

Litteraturstudien omfattar två kapitel. I detta kapitel beskrivs vad EU-strategin grön infrastruktur 

innebär och vad den avser medföra för hållbar utveckling. Följande kapitel handlar om de 

styrprocesser som belyser faktorer nödvändiga för att implementera en strategi. Därefter kommer 

ett avsnitt som beskriver den tänkta implementeringen av grön infrastruktur. 

 

4.1 EU-strategin grön infrastruktur 

Den av Europeiska kommissionen 2013 antagna strategin för grön infrastruktur, Green 

Infrastructure – Enhancing Europe´s Natural Capital (European Commission, 2013), handlar om 

god förvaltning av mark-, vatten- och havsområden. Ekosystemtjänster är den bärande 

byggstenen i strategin. Strategin innebär en anpassning till ekologiskt hållbar 

samhällsutveckling. EU-strategin grön infrastruktur antogs mot bakgrunden att biologisk 

mångfald hotas. Målet med strategin är att till 2020 öka möjligheterna att implementera 

ekologiska värden i flera politikområden som till exempel regional- och sammanhållningspolitik, 

markanvändningspolitik, klimat, transport, energi, förebyggande av katastrofer, jordbruk, 

naturvård, skogsbruk, vatten, havsfrågor och fiske (EU-länken, 2013). Så här lyder EU-

kommissionens (2016) definition av EU-strategin Green Infrastructure: 

 

Green infrastructure is a strategically planned network of natural and semi-natural areas with other 

environmental features designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services such as water 

purification, air quality, space for recreation and climate mitigation and adaptation. This network of green 

(land) and blue (water) spaces can improve environmental conditions and therefore citizens' health and 

quality of life. It also supports a green economy, creates job opportunities and enhances biodiversity. 

 

Det huvudsakliga målet är att bidra till att utveckla en grönare och mer hållbar ekonomi genom 

att investera i ekosystembaserat förhållningssätt (European Environment Agency, 2011, s. 33). 

Det är en strategi med stor bredd och handlar inte bara om att skydda områden utan alla sektorer 

berörs och kan vinna på det (Institute for European Environmental Policy, 2011). Strategin ska 

främja innovativ teknik som stöder grön infrastruktur (EU-länken, 2013, s. 4).  

Värdet av ekosystemtjänsterna har inte fullt ut integrerats i samhällsplaneringen eller i de 

politiska besluten. Anledningen till att strategin antogs var för att stärka ekosystemen genom att 

koordinera politik och planering för att på så sätt nå den fulla potentialen (European Commission, 

2010). Grön infrastruktur kan bli ett värdefullt politiskt verktyg för hållbar utveckling och smart 

tillväxt (European Environment Agency, 2014). Genom att anta ett nytt helhetsgrepp, grön 

infrastruktur, kan ekosystemtjänsterna bli en naturlig del i den hållbara samhällsplaneringen. EU-

kommissionens (2016) lydelse av EU-strategin fortsätter: 

 

This strategy aims to ensure that the protection, restoration, creation and enhancement of green infrastructure 

become an integral part of spatial planning and territorial development whenever it offers a better alternative, 

or is complementary, to standard grey choices. 
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Strategin syftar till att använda ekosystembaserade lösningar, i stället för det som är vanligt idag, 

använda ”grå” teknisk infrastruktur som till exempel vägar eller broar. En ekosystembaserad 

lösning kan till exempel vara att för att förhindra översvämning anläggs en våtmark i stället för 

konstgjorda vallar. Ekosystembaserade lösningar som denna bidrar till både sociala, ekonomiska 

och ekologiska nyttor (EU-länken, 2013, s. 4).  

Strategin grön infrastruktur avser genom en helhetsbild av landskapen och genom samverkan 

leda till en mer hållbar förvaltning av mark-, vatten- och havsområden. Begreppet grön 

infrastruktur inbegriper alla landskapstyper och både naturliga och seminaturliga områden (EU-

kommissionen, 2016), till exempel parker, grönområden och tätortsnära skog. Med landskap 

avses alla typer av landskap; stadslandskap, skogslandskap, kust- och skärgårdslandskap, 

fjällandskap, odlingslandskap och landsbygd (Riksantikvarieämbetet).  

Grön infrastruktur i EU är kopplat till mål två i EU:s strategi för biologisk mångfald, att till 

2020 upprätthålla och förbättra ekosystemen och ekosystemtjänsterna genom grön infrastruktur 

och återställa minst 15 % av degraderade ekosystem (European Commission, 2011). 

 

4.2 Strategin grön infrastruktur i svensk kontext 

Målet är att strategin grön infrastruktur ska integreras och bli en naturlig del av 

samhällsplaneringen och fungera som grund för beslut i prövning (Naturvårdsverket, 2017). 

Strategin grön infrastruktur är tätt sammankopplad till de nationella miljömålen. 

Naturvårdsverket påpekar i syntesrapporten Mot en hållbar stadsutveckling (2015, s. 1) att 

samhällsplanering är en viktig faktor i att uppnå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Det 

svenska generationsmålet, som är ett inriktningsmål för miljöpolitiken, ska vara uppfyllt till 

2020. Regeringen definierar generationsmålet som Det övergripande målet för miljöpolitiken är 

att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (Regeringskansliet, 2015b). 

Generationsmålet är vägledande i samhällsomställning på alla nivåer, också inom EU och 

internationellt (Naturvårdsverket, 2016a).  

Det svenska miljömålssystemet bygger på de övergripande generationsmålet som delats upp 

16 miljökvalitetsmål med 24 underliggande etappmål. Strategin grön infrastruktur bygger på 

regeringens proposition (2013/14:141 s. 16-25) En svensk strategi för ekosystemtjänster och 

biologisk mångfald (Miljödepartementet, 2013). Det är viktigt att föra ut budskapet om 

ekosystemens värden varför regeringen har satt upp följande etappmål: Senast 2018 ska 

betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 

integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället 

där så är relevant och skäligt (Naturvårdsverket, 2017). I Naturvårdsverkets årliga rapport 2017 

anges att utvecklingen för ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, 

trots internationella och nationella satsningar, går åt fel åt. Flera miljömål, däribland 

miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, kan inte nås till 2020 uppger Naturvårdsverket 

(2016b). Ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald går åt fel håll och 

således är en högre åtgärdstakt nödvändig (Naturvårdsverket, 2017c). 

 



15 

 

4.3 Ekosystemtjänster 

Begreppet ekosystemtjänster uppkom på 1980-talet som ett resultat av diskussioner ekonomer 

och ekologer emellan. Termens genomslag kom först med det FN stödda forskningsprogrammet 

Millennium Ecosystem Assessment 2001-2005 (Naturskyddsföreningen, 2010, s. 4), se också 

tabell 1 i bilaga 2. Ekosystemen levererar ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är gratistjänster 

vi får från naturen som till exempel vattenrening och matproduktion, utan dessa kan vi inte 

överleva. Strategin grön infrastruktur innebär att stärka ekosystemen så att de blir långsiktigt 

funktionella (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017). Figur 4.1 visar den vanligaste indelningen 

av ekosystemtjänster, dessa delas in i kulturella, producerande och reglerande samt stödjande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Indelningen av ekosystemtjänster. Källa: Naturvårdsverket, 2017e. 

 

Ekosystemtjänster är essentiella för människans välbefinnande (Douglas et al. 2011, s. xxii). 

Figur 4.2 visar exempel på ekosystemtjänster som olika ekosystem levererar. Olika komponenter 

som parker, biotoptak och gröna väggar är sätt att föra in ekosystemtjänster i den bebyggda 

miljön, vilka ger flerfunktionella nyttor, se figur 4.3. Det är ekosystemtjänsterna som ger dessa 

flerfunktionella lösningar. Om vi till exempel ser på träd så ger de skugga och jämnar ut 

temperaturskillnader i stadslandskap, vilket ger reglerande ekosystemtjänster samtidigt som 

deras estetiska värde ger kulturella ekosystemtjänster. Vidare binder trädens rötter vatten och 

fördröjer vattenflöden. Träd tar upp koldioxid ur luften och avger syre, dämpar buller och filtrerar 

damm och stoft i luften. Träd fungerar också som vindskydd. Träd utgör livsmiljö för svampar, 

växter och fåglar och främjar vilda pollinatörer. Grönområden kan minska stress och ökar mentalt 

välbefinnande. Tidigare forskning visar på att grönområden främjar människors hälsa (Douglas 

et al, 2011; Grahn et al. 2005; Grahn & Stigsdotter 2010; Kaplan & Kaplan, 1989; Gehl, 2007).  

Naturens möjlighet att ge flerfunktionella nyttor ses som mycket attraktiva, se figur 4.4. EU:s 

forsknings- och innovationsprogram 2014-2020 (Horizon 2020) studerar dessa 

ekosystembaserade lösningar European Environment Agency (2014). EU-programmet fokuserar 

bland annat på en samhällsomställning som bidrar till en hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 

2017b). 
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Figur 4.2. Exempel på ekosystemtjänster från olika ekosystem. Illustration från Millennium  

Ecosystem Assessment, 205a. Källa: European Environment Agency (2011). 

Figur 4.3. Visualisering av potentiella komponenter av grön infrastruktur. 

Källa: EU-kommissionen, 2016. 
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Figur 4.4. Grön infrastruktur ger flerfunktionella nyttor. Illustration från Ecotec & NENW, 2008.   

Källa: European Environment Agency (2014) 

 

I detta kapitel har EU-strategin grön infrastruktur tydliggjorts. Kapitlet besvarar varför strategin 

grön infrastruktur behövs och förklarar begreppet ekosystemtjänster som är vitalt för strategin. 

Strategin grön infrastruktur innebär en helhetssyn på landskapet med syfte att främja 

ekosystemen och ekosystemtjänsternas flerfunktionella värden. Med detta klarlagt leds vi in på 

styrprocesser och explicit implementeringsprocessen för strategin grön infrastruktur.  
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5 STYRPROCESSER OCH STRATEGINS INFÖRANDE 

För att omsätta visioner om hållbar utveckling i praktiken behöver vi ha kunskap om hur sådana 

processer kan ske. I detta kapitel undersöker jag för det första vad implementering innebär och 

vilka faktorer som är viktiga för att möjliggöra en förändring. Denna studie behandlar 

implementeringsprocesser övergripande. För det andra undersöker jag hur processen att 

implementera strategin grön infrastruktur är tänkt att fungera.  

 

5.1 Styrprocesser 

Styrningen hjälper samhället att ändra riktning och att forma samhället. Styrningen är starkt 

kopplad till samhällsfenomen i den socialt konstruerade verkligheten och måste därför behandlas 

tillsammans. Socioekologiska system är komplexa adaptiva system och kan inte ses enskilt, 

enligt Walker  & Salt (2006), de måste ses och förstås i relation till varandra. En 

implementeringsprocess sker parallellt med verkligheten som den baseras på och kan inte 

studeras separat från den. Målet är som Glennester et al. (i Hill & Hupe, 2014, s. 144) uttrycker 

det i ständig förändring (moving target). Strategin grön infrastruktur ska vara etablerad 2018 och 

ingå i planering och beslutsfattande (Naturvårdsverket, 2017a). Förvaltningen av ekosystemen 

har däremot inget slutmål, det är en återkommande process som ständigt ska följas upp och 

utvärderas.  

 Implementeringen handlar om hur politiska beslut genomförs i praktiken, menar 

Sannerstedt (i Åkerskog, 2009). Drivkraften kan vara bakomliggande sociala, ekonomiska, 

politiska eller kulturella behov, vilka jag berört i kapitel 2.  

Att åstadkomma hållbar utveckling sker både genom uppifrånperspektiv (top down) och 

genom nedifrånperspektiv (bottom up) med gräsrotsrörelser, ideella föreningar och liknande. 

Medborgarinitiativ sker i mer eller mindre organiserade former. Uppifrånperspektivet (top down) 

utgår från lagen medan bottom up betonar policy som handlande, den utgår från tillämparnas 

handlande (Åkerskog, 2009). Båda varianterna bidrar på sitt sätt till att uppnå önskade 

förändringar, menar Morgan (i Åkerskog, 2009).  

Policyforskning studerar samhälleligt beslutsfattande och implementering betyder att införa 

en policy. Det sker genom vidtagandet av olika processteg från förväntning till fullföljande av en 

policy (Hill & Hupe, 2014). Implementering handlar om allt som sker mellan alla dessa steg 

(ibid., s. 2). Koiman (i Hill & Hupe, 2014, s. 14) definierar implementering som; att lösa problem 

och skapa möjligheter genom en struktur och process som möjliggör detta. En policy kan sägas 

utgöra en riktning för en verksamhet, eller handlingslinje (Björkemarken, 1995, s. 45) 

Implementeringsprocesser har varit föremål för mycket forskning, speciellt under 1970- och 

1980-talet sedan Pressman och Wildavsky gav ut sin bok Implementation (1973) där bottom up 

och top down-modeller avhandlas. Det har utvecklats olika former av styrning (Hill & Hupe, 

2014) och kritik av olika slag anförs dem alla.  

I den tidiga implementeringsforskningen utfördes den av ekonomer vilka studerade resurser 

och organisation. I traditionell beslutsteori, enligt Max Webers byråkratiska hierarkimodell, 

studerades hur beslut fattas (Björkemarken, 1995, s. 1). Den weberska byråkratin är ett begrepp 

som tolkar förvaltningar som hierarkiska och rationellt fungerande (ibid. s. 81). Björkemarken 
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menar att Men eftersom organisationer inte fungerar rationellt och inget linjärt förhållande 

råder mellan beslut om åtgärder och deras genomförande bör man naturligtvis inte utgå från 

detta i sin utvärderingsmodell (ibid. s. 81).  Den post-weberianska beslutsteorin studerar 

implementeringen av beslut (Björkemarken, 1995, s. 1). Den teoriinriktade utvärderingen utgår 

från vetenskapligt grundad kunskap eller en teori. Den studerar mål och resultat, men också 

processen där emellan (Björkemarken, 1995, s. 41). Managementstyrning blev populärt på 1980- 

och 1990-talet (Jönsson et al. 2011, s. 184). Den samhällsvetenskapliga 

implementeringsforskningen studerar till följd av globaliseringen, förhållandet mellan aktörer i 

olika rumsliga nivåer (ibid.). Den form av styrning som appliceras på strategin grön infrastruktur 

är meta governance framework (Hill & Hupe, 2014, s. 15), eftersom strategin styrs av EU och 

inte helt och hållet av nationen, även om nationella anpassningar sker. Det är en maktstruktur 

med institutionella ramar och officiellt uppsatta mål. Strategin grön infrastruktur implementeras 

stegvis från EU-nivå ner till lokal nivå, strategin går från makroimplementering till 

mesoimplementering.  

Avsikten med en implementeringsprocess är naturligtvis att den ska vara framgångsrik, att 

de mål som är satta ska uppfyllas. Det finns dock flera orsaker till att en implementering 

misslyckas. Vanligt förekommande i ett traditionellt uppifrånperspektiv är, enligt Matlands 

matris (i Åkerskog, 2009, s.29), till exempel att resurs- och/eller tidsbrist, brist på samordning, 

missförstånd och brist på fungerande kontroll ger upphov till problem i implementeringen. I en 

administrativ implementering följer tillämparna lojalt arbetsuppgifterna och det förekommer inga 

konflikter eller oklarheter (ibid.). Barrett och Hill (i Hill, 2007, s 145) förklaring på 

implementeringsproblem: 

 

Många så kallade implementeringsproblem uppstår just därför att det finns en spänning mellan regeringens 

normativa utgångspunkter – vad som behöver göras och hur det bör göras – och den kamp och konflikt mellan 

intressen – med tvånget att köpslå och kompromissa – som utgör den verkliga process genom vilken 

makt/inflytande vinns och behålls i syfte att nå ideologiska mål. 

 

Det är värt att nämna att utvärdering och implementeringsanalys står varandra väldigt nära. 

Parson i Hill & Hupe (2014, s. 12) beskriver skillnaden med att implementeringsanalys och 

utvärdering med att den första analyserar hur en policy är satt att fungera i praktiken medan en 

utvärdering tar fasta på hur en policy kan granskas, värderas och kontrolleras. I en 

implementeringsanalys studeras, enligt Parsons modell, process/beteende, utfall och kausala 

samband. Detta sker genom att förklara, beskriva samt genom att pröva/bygga en teori som sedan 

analyseras (ibid. Tabell 1.1, s. 12). Utvärdering bedömer effekterna, hur effekterna står i 

samklang med de ursprungliga målen, medan implementeringsanalys kartlägger hur beslut 

genomförs, de tar fasta på genomförandeprocessen (Björkemarken, 1995, s.91). 

När en strategi implementeras görs det via de formella institutionerna, det vill säga 

institutioner som formar lagar, regler och direktiv. Samtidigt utgör våra värderingar och normer 

de informella institutionerna, dessa som Larsson et al (2011) vill se förändrade för att 

åstadkomma en hållbar utveckling. Dessa värderingar påverkar hur en policy tolkas och därmed 
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praktiseras (Åkerskog, 2009). När en strategi ska processas ner i olika led finns därför risken att 

egna tolkningar av strategin görs. Värderingarna kan påverka utfallet som kan skilja sig från det 

ursprungliga målet. Dessa värderingar är formade av den rådande diskursen.  

Implementeringsanalys handlar om hur en lag eller strategi omsätts i praktiken (Åkerskog, 

2009). Även en analys är formad av egna normer och värderingar. Hill & Hupe (2014, s. 10) 

framhåller vikten att den empiriska analysen ska hållas skild från den normativa bedömningen. 

Det är en balansgång att formulera en strategi som tillämparna sedan kan efterleva efter 

lagstiftarens intentioner. Svårigheten är också för tillämparna att veta hur de ska tillämpa 

strategin utifrån dess intentioner (Åkerskog, 2009, s. 27).  

 

5.2 Implementering av strategin grön infrastruktur 

Som medlemsstat i Europeiska unionen, (EU), har Sverige att förhålla sig till olika gemensamt 

beslutade EU-direktiv. När det gäller miljöfrågor beslutar medlemsstaterna själva i stor 

utsträckning, men i vissa frågor sker samarbete med EU (EU-upplysningen, 2016). Strategier 

införlivas på nationell nivå för att sedan brytas ner på regional och lokal nivå.  

 EU-strategin grön infrastruktur antogs 2013 och implementeras i EU:s medlemsstater och 

därmed också i Sverige. Implementeringen av strategin grön infrastruktur följer en hierarkisk 

uppifrån-modell (top down). Naturvårdsverkets roll är att koordinera arbetet med att utveckla en 

fungerande grön infrastruktur i land-, vatten- och havsområden med flera andra aktörer och 

myndigheter (Naturvårdsverket, 2015a). Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 

2017, getts ett förlängt uppdrag att koordinera arbetet med genomförandet av strategin grön 

infrastruktur (Regeringen, 2017). Regeringsuppdraget slutredovisas hösten 2018 

(Naturvårdsverket, 2015a.). Arbetet sker i samarbete med Boverket, Statens jordbruksverk, 

Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, och Trafikverket.  

Naturvårdsverkets roll är att ta fram riktlinjer för de regionala handlingsplanerna för 

Länsstyrelserna. Länsstyrelserna har en central roll i genomförandet av strategin 

(Naturvårdsverket, 2015a). Strategins införande finansieras av Naturvårdsverket.  

Länsstyrelsen är direkt underställd regeringen och företräder statens intressen. 

Länsstyrelserna har länen som indelningsgrund. De 21 länsstyrelserna är tillsammans med 

Skogsstyrelsen Sveriges regionala miljömyndigheter, vilka rapporterar bedömningar av 

miljömålen som underlag till regeringens nationella uppföljning (Naturvårdsverket, 2016b).  

I de flesta län är det länsstyrelserna som bevakar regionala frågor, i andra är det ett 

regionplaneorgan, som till exempel i Stockholmsregionen och Göteborgsregionen (SKL, 2017). 

Regionplanering är styrt i Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 (Boverket, 2017b). Oavsett 

organiseringsform är syftet att bevaka regionala frågor samt lämna underlag som rör till exempel 

mellankommunal mark- och vattenanvändning, infrastruktur eller regional bostadsförsörjning 

(Boverket, 2017b).  Behovet av regional samverkan ökar då flera frågor berör många kommuner 

(SKL, 2017). Kommunerna har det slutliga huvudansvaret för genomförandet av och 

myndighetsansvar för efterlevnaden av fysisk planering (Nyström, 2003). Den kommunala 

samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen. Planeringssystemet bygger på avvägningar 

mellan olika intressen. Länsstyrelserna utövar tillsyn över kommunernas arbete och bevakar 
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statliga intressen (SKL, 2017).  Grön infrastruktur finns inte som begrepp i PBL (2010:900), men 

hänsynstagande till natur- och kulturvärden finns upptagna (Sveriges Riksdag). 

 

 

 

Figur 5.1. Förenklad processkarta för implementeringen av grön infrastruktur. Källa: Egen 

framställning. 

 

Här förklarar jag min tolkning av den tänkta processen med att implementera EU-strategin grön 

infrastruktur i den svenska samhällsordningen, som är illustrerad i figur 5.1. Processkartan utgår 

från problemet längst till vänster markerat i rött. Från EU-beslutet leds vi in på den svenska 

implementeringsprocessen där den bryts ner från nationell till lokal nivå. Samverkan sker över 

samtliga nivåer med olika aktörer. Målen verkställs på lokal nivå. I de gröna boxarna beskrivs 

vad som ska uppnås som slutligen landar i en hållbar mark-, vatten- och havsförvaltning och där 

miljömålen nås. De gula boxarna representerar förvaltningsnivån och antyder att det är en 

återkommande process där de gröna boxarna revitaliseras. Implementeringsprocessen befinner 

sig i implementeringssteget med att ta fram regionala handlingsplaner. Samverkan med olika 

aktörer är centralt för implementeringen av strategin.  
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Figur 5.2. Handlingsplanen för grön infrastruktur bygger på en mängd planer, strategier, dokument och 

inventeringar. Ovan ges ett exempel på några.  Källa: Länsstyrelsen Jönköpings län (2017). 
 

Länsstyrelserna upprättar regionala handlingsplaner med åtgärdsprogram och följer upp 

miljömålen i länet. Arbetet med handlingsplanerna sker tillsammans med andra aktörer som 

markägare, kommuner, regionala och ideella organisationer (Länsstyrelsen i Skåne, 2017).  

De regionala handlingsplanerna ska utgöra planeringsunderlag och underlag för prövning för 

beslut i respektive län (Naturvårdsverket, 2017). De är tänkta att utgöra det centrala verktyget i 

arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i regionen. Handlingsplanerna ska enligt 

regleringsbrevsuppdraget (Länsstyrelsen i Jönköping, 2017): 

 

 identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och 

vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden som tillsammans skapar ett ekologiskt 

sammanhang och som utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska 

mångfald och främja ekosystemtjänster,  

 redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och 

restaureringsinsatser, som bland annat kan utgöra grund för prövningsverksamhet och 

fysisk planering,  

 samarbeta med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske,  

 samt involvera det civila samhället i arbetet. 

 

I figur 5.2, hämtad från handlingsplanen för Jönköpings län, illustreras en del av de 

konventioner, program och mål som strategin grön infrastruktur bygger på (Länsstyrelsen i 

Jönköping, 2017). Ekosystemtjänster ska identifieras, kvantifieras och värderas. Strategin grön 
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infrastruktur ska integreras i redan befintliga system som till exempel översiktsplanering, 

miljökonsekvensbeskrivning och i kartunderlag. Med hjälp av handlingsplanerna ska 

konnektiviteten i landskapet återställas och justeras för att underlätta artspridning som i sin tur 

gynnar biologisk mångfald. Handlingsplanerna ska innehålla GIS-kartor med olika skikt som 

visar på kartläggning av områden utifrån olika aspekter, till exempel områden med höga 

naturvärden. Idag arbetar samtliga landets länsstyrelser med att ta fram regionala 

handlingsplaner. 

 

 

Figur 5.3. Schematisk bild över genomförandeprocessen. Källa: Länsstyrelsen Jönköpings län (2017). 
 
 

Genomförandeprocessen i figur 5.3 visar en schematisk bild över implementeringen av strategin 

grön infrastruktur. Processen befinner sig vid tiden för studien på steg 1 där grundläggande 

beskrivningar av värdetrakter, värdekärnor och förbindningsstråk på länsnivå ska kartläggas. 

Dessa övergripande handlingsplaner tas fram på länsnivå. Därefter, i steg 2, ska fördjupade 

analyser och fördjupade handlingsplaner tas fram lokalt innan identifierade åtgärder kan 

genomföras i steg 3 (Länsstyrelsen Jönköpings län, 2017). Viktiga utgångspunkter i framtagandet 

av handlingsplanerna utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer (2015) är: 

 

 Befintliga mål och åtaganden är stommen i arbetet med grön infrastruktur.  

 Grön infrastruktur tillför nya perspektiv genom att alla aktörer i landskapet tar hänsyn till 

de ekologiska processerna.  

 Konkreta åtgärder behövs för att införandet av en grön infrastruktur ska leda till faktiska 

förändringar i naturen. 

 

Härmed har jag förklarat hur strategin är tänkt att implementeras och vad handlingsplanerna 

syftar till. Handlingsplanerna har en central roll i arbetet med strategin grön infrastruktur. Nu går 

vi över till att höra pilotlänens erfarenheter av arbetet med handlingsplanerna. 
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6  ERFARENHETER I PILOTLÄNEN 

I detta kapitel sammanställer jag resultatet från intervjuerna med nyckelpersonerna i pilotlänen. 

Intervjustudien omfattar nyckelpersonernas uppfattningar om och erfarenheter av arbetet med 

handlingsplanerna under den inledande implementeringsprocessen av strategin grön 

infrastruktur. Intervjufrågorna har ställts i syfte att undersöka om det finns faktorer, studerade i 

5.1, som påverkar implementeringen och som kan vara av betydelse för vilken effekt strategin 

får i den praktiska tillämpningen. Därefter följer en tematisk sammanställning av de mest 

förekommande svaren, vilka sedan diskuteras i kapitel 7. 

 

Ett pilotprojekt för arbetet med strategin grön infrastruktur startade 2015 där fyra länsstyrelser 

ingår; Skåne län, Västra Götalands län, Jönköpings län och Västerbottens län (Naturvårdsverket, 

2015). Pilotlänen representerar tack vare den geografiska spridningen hela Sverige och de 

regionala geografiska förutsättningarna skiljer sig åt.  De fyra länen tilldelades medel för att 

genomföra ett pilotuppdrag för att undersöka hur man kan jobba med strategin grön infrastruktur 

och för att ta fram riktlinjer för handlingsplaner tillsammans med Naturvårdsverket. Detta 

pilotuppdrag mynnade sedan ut i regeringsuppdraget och strategin grön infrastruktur. 

Implementeringsprocessen befinner sig vid tiden för denna studie i steget med att ta fram 

regionala handlingsplaner. Pilotlänen har kommit olika långt med framtagningen av 

handlingsplanerna för strategin grön infrastruktur. Länsstyrelsen i Jönköping har kommit långt i 

framtagandet av sin handlingsplan medan de andra länsstyrelserna har fragment av 

handlingsplaner framtagna. 

Samordnarna i pilotlänen fortsätter att träffas kontinuerligt och utbyter tankar och 

erfarenheter. De ingår i dels en myndighetsgrupp, dels i en pilotlänsgrupp som vardera träffas 

var sjätte vecka (via Skype) då de dryftar synpunkter i arbetet. I myndighetsgruppen ingår utöver 

Länsstyrelsen också Sametinget, Statens geologiska undersökningar (SGU), Havs- och 

vattenmyndigheten, Boverket, Jordbruksverket, Skogsverket, Trafikverket, Svenska kraftnät och 

Riksantikvarieämbetet (Naturvårdsverket, 2017a) och där man fångar in deras arbete. Nytt för 

året är Pilotlänsgruppen där Länsstyrelsernas synpunkter framförs till Naturvårdsverket. 

Intervjustudien omfattar intervjuer med nyckelpersonerna för strategin grön infrastruktur på 

länsstyrelserna i de fyra ovan angivna pilotlänen. Nyckelpersoner med särskilt ansvar för 

strategin grön infrastruktur intervjuades utifrån forskningsfrågorna (för intervjuguide se bilaga 

1). De respektive Länsstyrelserna representeras av en nyckelperson, utom i Skåne län där två 

nyckelpersoner har intervjuats. Intervjufrågorna besvarades av tre samordnare för strategin grön 

infrastruktur, en enhetschef (enhetschefen svarade i samordnarens ställe på grund av dennes 

tidsbrist) samt en biträdande samordnare. Intervjuerna företogs via Skype, utom en som gjordes 

per telefon.  

Svaren från intervjuerna sammanställs tematiskt: Temat Begrepp lyfter uppfattningar av 

otydlighet kring begreppet som funnits på Länsstyrelserna under den inledande 

implementeringsprocessen, men också att uppdraget fortfarande upplevs något diffust. Tema 

Samverkan som är centralt för strategin tar upp de erfarenheter nyckelpersonerna uppger sig har 

upplevt. Svårigheter som är kopplat till strategins omfattning uppges vara engagemang, 
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prioriteringar och politisk vilja, men framförallt att hitta formerna på samverkan på grund av det 

stora antalet aktörer som involveras. I tema Handlingsplaner uttalas de farhågor som kan stå i 

vägen för ett långsiktigt arbete med strategin grön infrastruktur, till exempel handlingsplanens 

status. I temat Målkonflikter uttrycks farhågor rörande både det interna och externa arbetet och 

hur ett proaktivt arbete med dialog och delaktighet minskar målkonflikter och gynnar 

ansvarstagande. I tema Ekologiska värderingar lyfts tankar om synsätt som strategin grön 

infrastruktur och ekosystemtjänster kan bidra till. 

 

6.1 Begreppet grön infrastruktur 

Utifrån de inledande frågorna i intervjuguiden, se bilaga 1, svarade de intervjuade att de ser 

strategin som ett spännande uppdrag där man kan koppla ihop olika frågeställningar på ett lite 

nytt sätt. Nyckelpersonerna svarade att vad uppdraget ska innebära har upplevts som diffust och 

otydligt, men trots det saknas inte vilja eller motivation. Hur man ser på och tolkar begreppet 

grön infrastruktur har varit en lång process, som nu har satt sig. Att begreppet, grön infrastruktur, 

är detsamma som EU använder anser nyckelpersonerna vara bra, det anses underlätta 

kommunikationen, även om den nationella strategin skiljer sig något från den av EU antagna.  

Nyckelpersonerna uppger att problematiken med det här uppdraget är att det är så stort och brett. 

Nyckelpersonerna framför att implementeringen av strategin grön infrastruktur är mer komplext 

och omfattande än andra tidigare strategier och ett skäl till det är att strategin involverar så många 

aktörer och fordrar fler arbetsgrupper och möteskonstellationer. Det är egentligen inte något nytt, 

uppger samtliga nyckelpersoner; ekosystem och biologisk mångfald har funnits på agendan 

tidigare, men det som skiljer sig åt är arbetssättet och sättet att se hela landskapet samt sättet att 

formulera det i ekosystemtjänster. Det uppges att det finns ett behov av att få landskapet till en 

helhet, Emma Widmark på Länsstyrelsens Västerbottens län lyfter fram att:  Det som blir nytt i 

grön infrastruktur är att man tänker ännu bredare i landskapsperspektiv över olika naturtyper. 

Samtliga nyckelpersoner påpekar att det är väldigt viktigt att grön infrastruktur blir ett känt 

begrepp samhället i sin helhet om det ska få genomslag. Att sprida kunskap om strategin grön 

infrastruktur och ekosystemtjänster är en avgörande del i sammanhanget. Det upplevs positivt 

och förhoppningsfullt att grön infrastruktur kan bli en tanke som genomsyrar hela samhället, 

säger Gudrun Berlin på Länsstyrelsen i Skåne län. Maria Thordarson, Länsstyrelsen Västra 

Götalands län, menar att grå infrastruktur och grön infrastruktur inte är att betrakta som 

dikotomier. Båda behövs. Grön infrastruktur är en strategi som värnar om ekologiska värden, 

Thordarson förtydligar: 

 

På samma sätt som människor har nätverk för att binda ihop boendemiljöer för att ha struktur i samhällen och 

för att samhället ska fungera. På samma sätt behövs det en struktur för växter och djur, för att det samhället 

ska fungera och det måste integreras i den andra infrastrukturen. 

 

6.2 Samverkan 

Hur man organiserat arbetet med strategin grön infrastruktur skiljer sig mellan pilotlänen. 

Samtliga län utom ett säger sig arbeta i projektform, som i stället betonar att det är ett 
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regeringsuppdrag. Det förmodas, enligt nyckelpersonerna, bli en stor skillnad när arbetet går över 

från projekt/regeringsuppdrag i löpande verksamhet.  

Samverkan sker i många konstellationer med aktörer intern som externt. Det uppfattas som 

tidskrävande, men behövligt och givande. Formerna för samverkan fungerar på olika sätt. Det 

kan röra sig om tematiska möten med externa möten, interna arbetsgrupper eller externa 

samverkansgrupper. Länen arbetar på olika sätt och har olika kunskap, men entusiasmen är hög 

och diskussionerna upplevs vara nyttiga. 

Det som är gemensamt är att nyckelpersonerna organisatoriskt är placerade på 

länsstyrelsernas natur- eller landenheter. Var nyckelpersonerna är placerade är omdiskuterat. I 

några få andra län, som inte hör till pilotlänen, är nyckelpersonen placerad på 

samhällsplaneringsenheten. Maria Thordarson, Länsstyrelsen Västra Götalands län uttrycker en 

farhåga med detta: 

 

Det finns en risk här, en risk som jag tycker jag har sett, när vi har alla dom här mötena mellan länsstyrelserna, 

att det blir väldigt mycket naturvårdsaspekter på det hela och att vi måste få det här tillgängligt för planerare. 

Det är ändå väldigt mycket en planeringsfråga det handlar om och då är det viktigt att vi använder både ett 

språk så att det här inte blir ett naturvårdsprogram, utan att det blir ett planerings- och kunskapsunderlag. Där 

finns en fara, tror jag, som man måste vara lite noga med, så att det här inte ses som ett nytt 

naturvårdsprogram. 

 

Många kompetenser internt inom Länsstyrelserna är involverade i implementeringen. Vilka 

kompetenser som är knutna till arbetet skiljer sig åt mellan pilotlänen beroende på de geografiska 

förutsättningarna. Samverkan är centralt och helt avgörande betonar samtliga, men det 

framkommer i samtalen att det förekommer att vissa viktiga interna kompetenser prioriterat bort 

möten. Anledningarna anges ha varit bristen på tid och medel. Just prioriteringen av arbetet med 

strategin grön infrastruktur återkommer i samtliga pilotlän.  

Genom det tvärsektoriella samarbetet kommuniceras strategin och med delaktighet kan 

synergier och projektidéer uppstå. Strategin syftar till att se landskapet som en helhet varför 

nyckelpersonerna anser det vara viktigt att arbeta tvärsektoriellt. Pilotlänen arbetar på olika sätt 

med uppdraget och enheterna prioriterar sin medverkan olika. Strategin omfattar både 

landskapstyperna land och vatten, men det uppges att det förekommer att viktiga funktioner 

prioriterar bort samverkan. Det finns tvärsektoriella som naturtypsvisa interna arbetsgrupper. 

Samordnaren ingår i ett miljörådssekretariat som är en referensgrupp till Naturvårdsverket. Vilka 

som ingår i samverkansrådet skiljer sig åt i pilotlänen utifrån de geografiska förutsättningarna, 

men det ingår interna och externa kompetenser från andra myndigheter, ideella föreningar, 

regionen. I ett län medverkar inga externa aktörer i arbetsgrupper utan där sköts samverkan med 

tematräffar. I ett län har man en åtgärdsgrupp bestående av grön infrastruktur, friluftsliv, 

tätortsnära skog och levande landskap (areella näringar). 

Samverkan är centralt i strategin. Att naturen inte följer administrativa gränser, påpekades 

av nyckelpersonerna. Samverkan över länsgränserna är därför nödvändigt. Strategin syftar till att 

se landskapet i sin helhet och det påpekades att det var viktigt att komma ifrån stuprörstänket i 
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samhället och att våga tänka utanför ramarna, till exempel samverka med forskare, menar 

Thordarson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. En framgångsfaktor i implementeringen är 

att bygga relationer och förtroende mellan olika aktörer. Det uppges finnas stora möjligheter till 

synergier, till exempel gällande klimatanpassningar, det som begränsar är tiden och 

organisatoriska hinder. Nyckelpersonerna svarar att det är svårt att samordna internt och att det 

är svårt för kommuner att hitta tiden.  

Länen har specifika geografiska förutsättningar då de representerar län i delar av Sverige. 

De geografiska förutsättningarna avspeglas i samverkan och i åtgärdsprogrammen. 

Skogsstyrelsen har en viktig roll i alla länen. En form av regionvisa arbetsmöten omfattar 

sydlänen, mellanlänen och norrlandslänen, vilka Naturvårdsverket koordinerar. Utöver det hålls 

möten där samtliga länsstyrelser medverkar. Mötesformen sker ofta med digitala hjälpmedel 

(Skype). Hur kommunerna engageras skiljer sig åt. I ett län ingår två kommunrepresentanter 

stadigt i samverkansgruppen medan i ett annat län hålls separata temamöten med kommunerna.  

Andra myndigheter har svårt att prioritera uppdraget och strategin grön infrastruktur. En 

samordnare önskar att andra myndigheter ska få uppdrag som dom är utpekade för att arbeta med 

i grön infrastrukturarbetet. Politisk vilja betonades också samt vikten av att prioritera och 

framförallt förmågan att våga prioritera.  

 

6.3 Handlingsplanerna 

Nyckelpersonerna påtalar i intervjuerna att handlingsplanerna endast uttrycker en viljeriktning 

och att de därmed inte har en juridisk bindning. Det framkommer att det tydligaste problemet 

anses vara handlingsplanerna juridiska status och därmed dess legitimitet. Den juridiska statusen 

på handlingsplanerna får effekt för vilken tyngd de får i arbetet att införa strategin grön 

infrastruktur och därmed åtgärder som främjar ekosystem och ekosystemtjänster. Detta lyftes av 

nyckelpersonerna som en viktig faktor för strategins genomslagskraft. Samtidigt kan det vara en 

styrka, Emma Widmark på Länsstyrelsens Västerbottens län förklarar: 

 

Det är ett stort problem, men kan vara en styrka i att det kan vara lättare att få med aktörer när det finns en 

stor grad av frivillighet med i det hela, men samtidigt är det många aktörer ute i landskapet som upplever det 

som ett problem, att det är oklart att vilken juridisk status det här dokumentet har och dom utpekade områdena 

får. Det finns en osäkerhet i att det i dagsläget inte har en juridisk status och att det sen kommer att få det. 

 

Idag finns ingen lag med direkt koppling till grön infrastruktur, men i miljöbalken och plan- och 

bygglagen finns i hushållsbestämmelserna, kap 2 och 3, regler om att ta vara på områden med 

höga natur- och kulturvärden. Tills vidare, uttrycker nyckelpersonerna, att man får använda den 

lagstiftning som finns idag och framöver se om man behöver göra något. De svarar att under 

tiden används handlingsplanerna som ett förfinat beslutsunderlag.  

Nyckelpersonerna påtalar att handlingsplanerna ska utgöra underlag för beslut och i 

prövning.  De ska innehålla analyser och åtgärdsförslag. Det är viktigt att identifiera 

mångfunktionell mark- och vattenanvändning och ta vara på det. Att förstärka där det finns 

brister. När det kommer till exploatering, anser Maria Thordarson på Länsstyrelsen i Västra 
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Götalands län, att det är bättre att ta vara på de värden som redan finns på området, i stället för 

att först ta bort det och sedan förstärka. Alltså, tänk efter, före. 

Det är viktigt, understryker nyckelpersonerna, att handlingsplanen blir ett verktyg som 

kommer att användas. Att man får ut användandet av handlingsplanerna inte minst på kommun 

så att underlaget blir tillgängligt och man vet hur man ska använda det samt att åtgärderna 

verkligen tas ansvar för är oerhört viktigt. I strategin grön infrastruktur ska boendemiljö, 

järnvägar, vägar med mera vägas in och se både hur de kan fungera som barriärer men också som 

fungerande spridningskorridorer. Kartunderlaget, som är GIS-baserade kartskikt, utgör en viktig 

del i arbetet med grön infrastruktur. Kartunderlaget ger stöd i tolkningen av ett område för att  

underlätta beslut i planering och prövning. Kartorna ska kompletteras med information om det 

aktuella området och informationen ska riktas till olika målgrupper.  

Långsiktighet internt är den första byggstenen. Handlingsplanerna behöver utvecklas och 

följas upp allteftersom arbetet fortskrider. När strategin grön infrastruktur kommer i rullning kan 

det uppstå efterfrågan på fler analyser från aktörer, kanske främst kommunerna, men också andra 

aktörer. Handlingsplanerna ses som en början på en omställning mot ett mer hållbart samhälle 

där ekologiska värden beaktas, Maria Thordarson på Länsstyrelsen Västra Götalands län 

understryker: Det är viktigt att handlingsplanen inte ses som en slutprodukt utan en början på en 

långsiktig process.  

 

6.4 Målkonflikter  

Nyckelpersonerna uttrycker att det finns en oro bland aktörer att strategin syftar till att det ska 

bildas en massa naturreservat och skyddade områden, vilket inte är fallet. Strategin får störst 

verkan utanför skyddade områden, menar Henrick Blank på Länsstyrelsen i Jönköping: Det finns 

ett jättebehov av att samordna det vi kallar naturvårdsarbetet utanför skyddade områden, för 

där är det så många aktörer inblandade. Där tror jag grön infrastruktur kommer att ha sin 

viktigaste roll egentligen. 

Det kan konstateras, inte helt oväntat, att det finns målkonflikter rörande ekologiska värden 

och andra intressen i samhället. De olika typerna av ekosystemtjänster, kulturella, producerande 

och reglerande kan stå i konflikt med varandra. Det kan vara målkonflikter mellan olika näringar  

och politikområden samt inom politikområdet miljö. En konflikt i Västerbottens län rör 

förnyelsebar energi och vindkraftsutbyggnad. I Skåne län om byggandet, där det finns en stor 

press på byggnation, kontra bevarandet av grönområden. I Jönköpings län har lövskog kontra 

älgbeståndet utgjort en målkonflikt. Henrick Blank på Länsstyrelsen i Jönköpings län tror att vi 

kommer att se mycket mer diskussioner om hur vi ska prioritera mellan olika ekosystemtjänster.  

Jönköpings län har under flera år haft dialog med olika aktörer, vilket förebyggt konflikter. 

Det är ett effektivt sätt att arbeta proaktivt är genom att göra riktade projekt tillsammans med de 

andra landskapsaktörerna. Detta gjorde att det, enligt Blank, var lätt att implementera den tidigare 

framtagna landskapsstrategin. Emma Widmark på Länsstyrelsen i Västerbottens län uppger att 

grön infrastrukturarbetet blir ett sätt att hantera målkonflikter, genom att man kan styra 

lokaliseringar så att dom gör så lite skada som möjligt.   
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I det fortskridande arbetet är det viktigt att visa på framsteg och goda exempel. Henrick 

Blank på Länsstyrelsen Jönköpings län påpekar: Det är viktigt är också att lyfta goda gärningar 

som visar på att utvecklingen går åt önskat håll. 

Fördelningen av medel påpekades som en målkonflikt av de fyra pilotlänen. 

Nyckelpersonerna uppger dessutom att tillgången till medel för arbetet med strategin grön 

infrastruktur är otillräckligt, såväl till koordinationen som åtgärder. Överlag uppfattades 

miljömålsarbetet vara underfinansierat. Att tillföra medel efter att uppdraget är avslutat ansågs 

viktigt för att strategins intentioner ska kunna fortsätta, men det är osäkert med den fortsatta 

finansieringen av grön infrastruktur.  

 

6.5 Ekologiska värden 

I Jönköpings län kan man, enligt Henrick Blank, sedan införandet av strategin grön infrastruktur 

se en ökad medvetenhet om ekologiska värden bland sina samverkansparter i regionen. Det gäller 

till exempel Lantbrukarnas Riksförbund, skogsbruket, kommuner, turism och i viss mån politiker 

(till exempel genom viltförvaltningsdelegationen). Blanks förhoppning är: Jag tror att 

medvetenheten kommer att fortsätta öka förutsatt att regeringen fortsätter denna satsning på GI 

(grön infrastruktur) och ekosystemtjänster. 

I samband med implementeringen av denna strategi är det relevant att fråga sig huruvida 

människor när de väl har mer kunskap om ekosystemtjänsternas förtjänster kommer att 

omvärdera attityder till ekologiska värden. Nyckelpersonerna på Länsstyrelserna ser att det finns  

möjligheter att kunskapsspridning av ekosystemtjänster kan resultera i att lyfta ekologiska 

värden.  Vi måste förstå att vi tjänar på ekologisk vinning, menar Johan Niss på Länsstyrelsen i 

Skåne län. Niss menar att allt inte kan värderas monetärt. Henrick Blank på Länsstyrelsen i 

Jönköpings län uttrycker sin oro för att urbaniseringen kan medföra risk för att ekologiska värden 

försummas: 

 

Jag är dock orolig att ökad urbanisering (minskad kunskap om ekologiska värden) och även i viss mån 

integrationsproblem kommer att stå i vägen (av beslutsfattare prioriteras högre än) för arbetet med ekologisk 

hållbarhet, det vill säga samtidigt som medvetenheten kring hållbarhet generellt ökar bland beslutsfattare med 

flera så minskar kunskapen om vad ekologisk hållbarhet verkligen innebär på grund av att man genom 

urbanisering mm. tappat relationen till areellt brukande och över huvudtaget livet på landsbygden (annat än 

i rekreations- och turistsyfte). 

 

Emma Widmark på Länsstyrelsen i Västerbottens län menar att värdet av gröna frågor lyfts i 

samband med strategin: 

 

Då arbetet med grön infrastruktur på ett sätt är nytt, och samtidigt knyter an till tidigare arbete med 

exempelvis regionala landskapsstrategier, kan jag inte säga att jag upplevt någon förändring av värderingen 

av ekologiska värden sedan GI-arbetet (grön infrastruktur) startade. Däremot tror jag att begreppet 

ekosystemtjänster redan nu till viss del lyft värdet av gröna frågor, och kommer att göra så alltmer framöver. 
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Det märks inte minst genom att flera kommuner i länet lägger större vikt vid att planera för mult ifunktionella 

grönområden etc. 

 

 

I detta kapitel har resultaten från intervjuerna sammanställts. Svaren diskuteras och analyseras i 

kapitel 7. 
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7 DISKUSSION OCH ANALYS 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur EU-strategin grön infrastruktur implementeras och 

kan bli handlingskraftigt i det svenska hållbarhetsarbetet. Analysen består av två avsnitt varav 

7.1 besvarar den andra frågeställningen om utmaningar i implementeringsprocessen. Svaren 

kopplas till implementeringsteorin i kapitel 5 och intervjustudien i kapitel 6. Avsnitt 7.2 besvarar 

den tredje frågan om vilka möjligheter strategin grön infrastruktur har att verka för en hållbar 

utveckling genom att koppla svaren till teorierna i bakgrunden, kapitel 2, litteraturstudien i 

kapitel 4 samt intervjustudien i kapitel 6. Den första frågan om hur strategin implementeras vävs 

in i båda avsnitten. 

 

7.1 Utmaningar i implementeringsprocessen 

Jag har undersökt vad som händer i en hierarkisk och byråkratisk policyprocess. Vad som faktiskt 

händer och vad som borde hända kan te sig olika (Hill, 2007). Jag har studerat den inledande 

implementeringsprocessen av strategin grön infrastruktur. Nyckelpersonerna i pilotlänen 

befinner sig i ett skede då implementeringen har pågått en tid, men de har ännu inte erfarenhet 

av det praktiska utfallet, det vill säga genomfört arbete med strategin (Björkemarken, 1995, s. 

91).  

Utifrån de svar jag fått i intervjuerna finner jag att det finns svårigheter i regeringsuppdraget 

beroende på dess omfattning och komplexitet. Tidigare strategier som implementerats har berört 

en viss naturtyp, vilket har inneburit ett arbetssätt som inte involverat fullt så många aktörer som 

för strategin grön infrastruktur. Att strategin omfattar så många fler aktörer skiljer denna strategi 

från andra. Det faktorer som är detsamma som vid tidigare implementeringar är faktorer som rör 

medel, tid, resurssättning och prioriteringar. Unikt för denna strategi är helhetstänket och 

strategins juridiska status, som är viktig faktor för strategins långsiktiga tillämpning. 

Jag uppfattar att det fortsatt upplevs finnas en osäkerhet kring uppdraget, med vad uppdraget 

innebär, vilket sannolikt innebär svårigheter med att vidareförmedla dess budskap. Otydlighet 

kan resultera i att strategins intentioner inte uppfylls som avsetts (Åkerskog, 2009). Vid 

implementering av en strategi är det stor vikt att det finns tydlighet kring uppdraget för att 

minimera risken för konflikter vid tillämpningen (Hill & Hupe, 2014; Åkerskog, 2009). 

Kommunerna är aktiva tillämpare av strategin, de omsätter strategi till praktik (Åkerskog, 

2009, s. 59). Kommunerna är viktiga aktörer i sammanhanget eftersom det är där många åtgärder 

kommer att realiseras, varför jag menar att en större delaktighet i tidigt skede kunde vara av godo. 

Behovet av att utbilda kommunernas tjänstemän och konceptualisering av begreppet grön 

infrastruktur kan då tillgodoses i ett tidigt skede vilket sannolikt underlättar åtgärdsarbetet. I 

Jönsson et als (2017) forskningsprojekt ECOSIMP om implementering av begreppet 

ekosystemtjänster i kommunal verksamhet beskrivs liknande problem. Där påtalas vikten om att 

skapa kännedom om och förståelse för begreppet, men också vikten av ekonomiskt och politiskt 

stöd samt värdet av transdisciplinärt samarbete. Vidare menar Jönsson et al. att begreppets värde 

idag är på ett generellt plan, som ger en svaghet när det ska omsättas i praktiken (Jönsson et al., 

2017, s. 17).  
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Intervjuerna visar att nyckelpersonerna finner att arbetet med handlingsplanerna 

meningsfullt och att de upplever sig ha en nyckelroll i förändringsarbetet. Nyckelpersonerna 

förstår uppdraget och de har vilja att implementera strategin. Däremot finns det svårigheter att 

kunna implementera strategin grön infrastruktur då den är sektorsövergripande på ett sätt som 

tidigare strategier inte varit.  De understryker att det är en strategi som kräver ett förändrat 

arbetssätt, att Länsstyrelsernas arbetssätt bör anpassas till ett helhetstänk. Det tvärsektoriella 

samarbetet med samverkan mellan aktörer externt som internt på länsstyrelsen, ses av pilotlänens 

nyckelpersoner som en framgångsfaktor i implementeringsprocessen. Viljan att samverka finns, 

enligt intervjuerna, däremot upplevs det faktiska samarbetet svårare. Formen för samverkan är 

viktig, (Koiman i Hill & Hupe, 2014) men strukturerna kan ta tid att hitta och då är det bättre att 

börja samverka och så får metodologin utvecklas med tiden. Samverkansformerna kommer att 

formas med tiden och anpassas till ett mer likvärdigt sätt på länsstyrelserna. Det viktiga i 

sammanhanget är att det sker en lärandeprocess så att kunskap om strategin grön infrastruktur 

sprids. I implementeringsforskningen är det känt att friktioner mellan organisationer kan uppstå 

(Björkemarken, 1995, s. 83). I intervjuerna betonas att det finns möjligheter att arbeta proaktivt 

med olika aktörer i en framåtriktad dialog där aktörer involveras i åtgärdsarbetet, vilket gör att 

konflikter kan undvikas.  

Handlingsplanerna utvecklas allteftersom de formas och formuleras. Både framtagandet av 

handlingsplanerna och tolkningar i praktiken formas av egna normer och värderingar (Åkerskog, 

2009). Eftersom handlingsplanerna endast betonar en viljeinriktning kan det eventuellt bli svårt 

att få kommuner och andra aktörer att genomföra de åtgärder som handlingsplanerna för fram. 

Att lösa målkonflikter mellan samhällsintressen underlättas inte av att handlingsplanerna endast 

betonar en viljeriktning. För att säkerställa att strategin grön infrastruktur blir ett koncept att 

räkna med är det kanske så att ekosystemtjänster, som det framhålls av nyckelpersonerna, måste 

grön infrastruktur lagstadgas. Handlingsplanernas juridiska status har uppmärksammats som den 

största utmaningen. Nationellt lagstöd förespråkas även av forskningen i ECOSIMP-projektet 

utfört av Jönsson et al. (2017).  

De hinder och utmaningar pilotlänen erfarit under den del av implementeringsprocessen som 

studien omfattar har i stora drag varit detsamma. Det finns ett uttalat behov av mer medel, brist 

på tid, resurssättning och svårigheter även i hur arbetet ska prioriteras. Om fler 

ekosystembaserade lösningar ska verkställas och miljömålen nås bör medel tillskjutas så att det 

blir möjligt. Förutsättningarna måste ges. Den oro som nyckelpersonerna uttrycker över om 

medel kommer tillskjutas efter avslutat regeringsuppdrag påverkar sannolikt det pågående arbetet 

i negativ bemärkelse. Detta kan vara en bidragande orsak till hur enheter prioriterar.  

Samhällsplaneringsenheten har en viktig funktion då handlingsplanerna ska utgöra underlag för 

fysisk planering. Att samordnarna för strategin grön infrastruktur är placerade på naturenheter 

kan skapa problem. Det kan uppfattas, som de själva påtalar, att strategin grön infrastruktur 

endast är en sak för naturenheterna. För att driva den helhetssyn som strategin förespråkar bör 

samordnare för natur, vatten och samhällsplanering, enligt min mening, vara strategiskt 

placerade. Detta skulle samtidigt betona vikten av den här strategin som en överordnad strategi. 



33 

 

Implementeringsprocessen fortlöper. Förändringsarbete är en långsiktig process som 

kontinuerligt utvecklas och följs upp. Än är det för tidigt att dra några slutsatser om målen 

kommer att nås eller om mark- och vattenförvaltningen blir hållbar. Det omfattande arbetet som 

krävs för att forma framtidens landskap har bara börjat. Lärdomar från denna studie kan dock 

vara av vikt för den fortsatta processen. 

 

7.2 Strategins möjligheter  

Implementeringen av strategin grön infrastruktur kan medföra flera möjligheter att verka för en 

hållbar framtid. Nyckelpersonerna påtalar ekosystemens flerfunktionalitet som en betydelsefull 

faktor i strategin grön infrastruktur. Strategin styr med handlingsplanerna som gemensam 

plattform mot ett mer hållbart förvaltande av mark- och vattenområden. Strategin grön 

infrastruktur kan verka för en hållbar framtid genom att fler aktörer samverkar. Thordarson på 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län pekar i intervjun på att genom bättre samordning och 

minskad sektorisering skapas synergieffekter. Strategin grön infrastruktur kan genom att 

integreras i befintligt arbete, som översiktsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och befintliga 

kartsystem, komplettera och stärka hållbarhetsarbetet. Det finns inget lagstöd idag för grön 

infrastruktur, men det är en strategi som EU antagit. Det är en styrka att flera länder arbetar mot 

samma mål. 

Målet är att handlingsplanerna ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen och som grund 

för beslut i prövning (Naturvårdsverket, 2017). Det framkom i intervjuerna att hur 

handlingsplanerna utformas är viktigt, rätt utformade har handlingsplanerna en stor potential i att 

nå miljömålen och som medför en social, ekonomisk och ekologisk utveckling i hela landskapet, 

tillika hållbar utveckling. De tre hållbarhetsdimensionerna framhålls av Stockholmregions 

Europakontor (EU-länken, 2013). En positiv effekt av fler ekosystembaserade lösningar i 

landskapen är att det kan leda till mer resilienta ekosystem, vilket Walker & Salt (2006) betonar.  

Det framhålls av nyckelpersonerna i intervjustudien att avsikten med strategin grön 

infrastruktur är att landskapet ska ses som en helhet där ekologiska värden lyfts. Strategin grön 

infrastruktur har ett holistiskt perspektiv där människan ingår som en del i  ekosystemen, ett 

synsätt som Larsson et al. (2011) också delar.  

I intervjustudien framkommer att hur mark- och vattenområden förvaltas har betydelse. 

Nyckelpersonerna betonar vikten om att ha kunskap, planera väl och minimera risker. 

Thordarson på Länsstyrelsen i Västra Götalands menar att man ska tänka efter före. 

Handlingsplanerna kommer att innehålla åtgärdsprogram som vägleder i beslut och 

ställningstaganden. Långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning är viktigt för en hållbar 

framtid. Det sker genom att kommunicera och medvetandegöra strategin grön infrastruktur i olika 

samverkansformer. För att minimera risker måste man ha kunskap om vad olika ingrepp i mark 

och vatten har för effekt. Widmark på Länsstyrelsen i Västerbotten menar att styrkan med 

strategin grön infrastruktur är att kunna styra lokaliseringar på ett bättre sätt. 

Hållbarhetsdiskursen, som den kommer till uttryck i kapitel 2, har medfört en ökad kunskap om 

människans verkningar i miljön. Hållbarhetsdiskursen har medfört beteendeförändringar och 

ändrade värderingar av miljön. Detta kommer med ökad kunskap. Med ökad kunskap om 
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nyttorna ekosystemtjänsternas flerfunktionalitet ger kan vi anta att en mer hållbar mark, vatten- 

och havsförvaltning är att förvänta. Widmark på Länsstyrelsens Västerbottens län ser att fler 

kommuner planerar för multifunktionella grönområden och menar att begreppet 

ekosystemtjänster lyft värdet av grönfrågor och Widmark tror att det kommer att öka. Tidigare 

forskning pekar på hur kunskap påverkar synen av ekologiska värden och därmed förvaltningen 

av miljön. Detta framförs även i forskningsprojekt ECOSIMP (Jönsson et al., 2017). Jönsson et 

al. menar att en övergång till ekosystemtjänstbaserad planering och förvaltning av mark och 

vatten måste komma att innebära förändringar i vårt förhållningssätt gällande kunskap, attityder 

och värderingar. Strategin kan vara, genom att erbjuda andra synsätt än monetära, en avgörande 

faktor på de kulturella och strukturella förändringar som behövs för en samhällsomvandling mot 

hållbar utveckling. Att naturkapitalet, som Douglas et al. (2011, s. xxii) framhåller som viktigt 

är just det som strategin syftar till. Ekosystemen är grunden till vår välfärd och Niss på 

Länsstyrelsen i Skåne län menar att vi måste förstå att människan tjänar på ekologisk vinning. 

Strategin grön infrastruktur kan verka för en hållbar utveckling genom att en ökad kunskap om 

ekologiska värden (ekosystemtjänsternas flerfunktionalitet och biologisk mångfald) på sikt kan 

leda till att fler omvärderar ekologiska värden.  

Strategin grön infrastruktur syftar till att med ekosystemtjänsternas flerfunktionalitet skapa 

goda livsmiljöer som främjar människors hälsa. I de alltmer tätbebyggda stadsområdena är det 

viktigt att planera och utforma grönområden för rekreation, stressreducering och ett ökat 

välbefinnande. Nyttorna som naturen och grönområden ger för människors hälsa är många och 

som det finns det mycket forskning om (Douglas et al, 2011; Grahn et al. 2005; Grahn & 

Stigsdotter 2010; Kaplan, & Kaplan, 1989; Gehl, 2007).  

Värdet av flerfunktionella ekosystemtjänster för människan och samhället måste 

kommuniceras. Larsson et al. (2011) vill se de formella institutionerna och informella 

institutionerna förändras. I och med den antagna strategin för grön infrastruktur fortsätter 

hållbarhetsdiskursen, som kan generera en betydande förändring i människans synsätt på mark 

och vatten. I och med att strategin grön infrastruktur involverar ett stort antal aktörer som i 

samverkan och dialog med andra aktörer och myndigheter får kunskap om de värden 

ekosystemen levererar sprids kunskap om ekologiska värden. I dialogen mellan aktörer kan de 

subjektiva uppfattningar om naturens värden som enligt Harvey (i Daniels et al. 2008) är 

påverkade av tidigare erfarenheter, omformas. Precis som Foote & Azaryahu (2009) och 

Chresswell (2009) beskriver platsen betydelse så är det av stor vikt hur du tillskriver den ett 

värde. 

Slutligen, för att åstadkomma socioekologiska resultat som främjar natur och samhälle 

behövs en genuin vilja och, som påpekats av nyckelpersonerna, politiskt mod. Som Jönsson & 

Andersson (2017) påtalar styrs vårt samhälle av ideologier och politiska föreställningar. Med 

rådande hållbarhetsdiskurs finns det goda chanser, som Berlin på Länsstyrelsen i Skåne län 

önskar, att framöver se grön infrastruktur genomsyra hela samhället. 
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Resultaten är analyserade och besvarar tillsammans med litteraturen uppsatsens syfte att 

undersöka på vilket sätt EU-strategin grön infrastruktur implementeras och kan bli 

handlingskraftigt i det svenska hållbarhetsarbetet. Nu går vi över till den avslutande slutsatsen i 

kapitel 8 med förslag på fortsatt forskning. 
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8 SLUTSATS 

De socioekologiska systemen är under ständig förvandling och omorganisering. Strategin grön 

infrastruktur bidrar till att ställa om till en samhällsutveckling som tidigare inte skett på ett fullt 

ut hållbart sätt. Jag har funnit, utifrån intervjustudien och litteraturstudien, att arbetet med hållbar 

utveckling och miljömålsarbete är omfattande och komplext och att strategin för grön 

infrastruktur, som är knuten till flera miljömål, är ett stort och brett fält. Min undersökning utgör 

ett litet nedslag i den inledande implementeringsprocessen för strategin grön infrastruktur.  

Implementeringsprocessen möter de vanligt förekommande problemen med brist på tid och 

resurser, men också utmaningar unika för denna strategi. Implementeringsprocesser behöver 

anpassas och modifieras efter de förutsättningar som råder, det finns ingen generallösning. 

Eftersom införandet av denna strategi är mer omfattande än tidigare och kräver 

gränsöverskridande lösningar är det fullt förståeligt att det är en process som tar än längre tid. 

Att skapa förändring i utvecklingsarbete är förutom att det är tidskrävande dessutom väldigt 

komplext. Det involverar många aktörer i samhället som alla har sin åsikt om landskapet. Vilka 

åtgärder som ska prioriteras är inte alltid enkelt att enas om. Här har strategin en viktig funktion, 

nämligen att lyfta de ekologiska värdena. Länsstyrelserna har en viktig roll i 

implementeringsprocessen och hur strategins syfte förmedlas vidare. Naturvårdsverket bör leda 

vägen så att implementeringen blir så effektiv som möjligt. 

Min ambition var att undersöka om faktorer som påverkar implementeringen kan vara av 

betydelse för vilken genomslagskraft strategin får för att åstadkomma förändring mot en mer 

hållbar utveckling. Det viktigaste faktorerna, som jag ser det, är den stora utmaningen att förankra 

de ekologiska värdena hos aktörerna och inte minst politiskt i kommunerna där 

handlingsplanerna ska realiseras. En annan viktig faktor är frågan om det är nödvändigt att 

lagstadga grön infrastruktur för att strategin ska få större genomslag och tydliggöra vikten av 

den. Hur strategins budskap kommuniceras är också en viktig faktor eftersom det är viktigt att 

kunskapen om ekosystem och ekosystemtjänster sprids för att förståelsen för dem ska öka. Vidare 

kräver utvecklingsarbete vara sektorsövergripande och transdisciplinärt. Genom en tydlig och 

strukturerad implementering av strategin och med kontinuerlig uppföljning kan strategin fylla en 

viktig funktion i att bättre nå uppsatta miljömål och hållbar utveckling. 

Strategier syftar till att ändra förhållningssätt för att verka mot en högre måluppfyllelse. Jag 

ser implementeringen av strategin grön infrastruktur som ett sätt att förändra rådande strukturer. 

Möjligheterna att med grön infrastruktur åstadkomma en framtida hållbar utveckling är 

betryggad i och med att alla EU:s medlemsstater implementerar strategin. Att ha en gemensam 

holistisk målbild i frågan om grön infrastruktur (synliggöra ekosystemtjänster och nå 

miljömålen) ratificerad av medlemsstaterna i EU är en styrka. Den demokratiska processen kan 

däremot bli långdragen då det ska processas i flera steg och fler avvägningar och prioriteringar 

ska tas hänsyn till.  Den politiska processen är en demokratisk process vilken involverar många 

aktörer, denna strategi i synnerhet då den spänner över olika sektorer. Arbete med hållbar 

utveckling är en långsam process med ofta långsiktiga mål vars effekter kan skönjas först efter 

en lång tid. Med en samsyn om naturvärden kan långsiktigt hållbara beslut tas. Med strategin 

grön infrastruktur integrerad i redan befintliga system och utfört arbete är mycket vunnet.  
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Den pågående samhällsomvandlingen med strategin grön infrastruktur synliggör 

ekosystemtjänster och deras värden för människor. Detta för att bättre nå uppsatta miljömål.  

Strategin grön infrastruktur är ett potentiellt verktyg för fler ekosystembaserade lösningar i 

samhällsutvecklingen. När allt fler aktörer har en helhetsbild av landskapet kan strategiskt viktiga 

beslut för långsiktigt hållbara livsmiljöer tas och långsiktig hållbar mark, vatten- och 

havsförvaltning ske. Nyttan av strategin är att en gemensam förståelse för ekosystembaserade 

värden ger ovärderliga samhällsvinster. Min mening är att monetärt värdera något är ett bland 

många sätt att värdera något. Andra sätt kan vara att värdesätta något för dess skönhet eller 

livsuppehållande funktion. Dagens hållbarhetsdiskurs kommer att fortsätta att lyfta andra värden 

än de monetära. Genom ekosystembaserade lösningar kan strategin grön infrastruktur verka för 

en hållbar utveckling. Strategin grön infrastruktur lägger grunden för framtidens landskap.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning  

Hur arbetet med implementeringen av strategin grön infrastruktur och handlingsplanerna 

fortskrider är av intresse för forskningen och hur handlingsplanerna kommer att realiseras. På 

vilket sätt kan och bör styrningen adapteras för att nå optimalt resultat? Vidare är effekterna av 

strategin mycket intressanta att forska kring. Kommer ekosystembaserade lösningar att öka i 

samhällsutvecklingen, och på vilket sätt? Hur mäter vi ekologiska värden? Kan ekologiska 

värden värderas på annat sätt än monetärt? Hur hanteras ekologisk kompensation vid 

exploateringar framöver, men framförallt, hur undviks de? Hur prioriteras ekosystemtjänster om 

det uppstår målkonflikter, vilka värden prioriteras före andra? Det skulle slutligen vara av intresse 

att forska kring, när strategin grön infrastruktur väl har implementerats, hur de ekologiska 

värderingarna ändras över tid. Kommer ekologiska värden i framtiden väga tyngre än 

ekonomiska? Med fler ekosystembaserade lösningar i samhället, kommer människors attityder 

för ekologiska värden förändras? 

 

 

 

“A healthy economy needs nature.” 

 

Källa: Pavan Sukhdev, TEEB Study Leader, UNEP Goodwill Ambassador.  
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BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR 

Vilken roll har du till grön infrastruktur på Länsstyrelsen? 
 

1. Vilken acceptans finns det för att implementera EU-strategin grön infrastruktur?  

a) Hur ställer ni er till begreppet grön infrastruktur? 

b) Hur mottogs regeringsuppdraget att införa grön infrastruktur i ditt län?  

 

2. Hur ser genomförandeorganisationen för strategin grön infrastruktur ut och vilka specifika 

regionala förutsättningar anser ni er ha i ert län? 

a) I vilken form sker implementeringen av strategin? 

b) Vilka resurser och kompetenser sätts in för att implementera strategin?  

c) Vilka aktörer involveras och på vilket sätt? Kan synergier skapas?  

d) Uppfattar ni att det finns målkonflikter, till exempel inom olika politikområden? 

e) Avsätts tillräckligt med medel för arbetet med grön infrastruktur?  

f) Behöver olika policyn olika implementeringsstrategier? Skiljer sig implementeringen av 

denna strategi med implementering från andra strategier eller är problematiken 

densamma?  

g) Vad förklarar en god implementering av en ny strategi? Vilka är framgångsfaktorerna?  

 Vad kunde göras annorlunda? 

 

3. Hur anses handlingsplanerna för grön infrastruktur kunna bli en naturlig del i planeringen? 

a) Vad ska de innehålla och hur ska de vara utformade?  

b) Hur kan de bli användbara och handlingskraftiga?  

c) Hur kan handlingsplanerna användas i fysisk planering?  

d) Vilka är planeringsindikatorerna, hur mäts de och hur följs de upp? 

e) Hur kan grön infrastruktur koordineras i politik och planering? 

 

4. Vill du tillägga något som vi inte har berört om det pågående arbetet med strategin för grön 

infrastruktur? 

 

Kompletterande fråga: Min fråga rör hur attityder till ekologiska värden kan förändras i och 

med synliggörandet av ekologiska värden/ekosystemtjänster. Har ni upplevt en förändring av 

värderingar av ekologiska värden i er region sedan arbetet med grön infrastruktur startade? Hur 

ser ni på framtida attityder till värderingar av ekologiska värden? 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

Jaana Asp 
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BILAGA 2 MILSTOLPAR I HÅLLBAR UTVECKLING 

År Aktör/nivå Initiativ Intention/fokus 

1981  Begreppet Hållbar 
utveckling utvecklas 

Myntades av miljövetaren Lester R. Brown1 

1987 FN Rapporten Our Common 

Future blir ett politiskt 
startskott på debatten om 
hållbar utveckling 

I Brundtlandskommissionens rapport lanseras 
begreppet hållbar utveckling2 

1992 FN Riokonferensen Earth 

Summit 3 
Handlingsprogrammet 
Agenda 21 antogs. 

Konventionen om biologisk mångfald (CBD). 4 
Tre övergripande mål: bevarande, uthålligt 
nyttjande och rättvis fördelning av nyttan av 
genetiska resurser 

  Natura 2000 Constitutes the backbone of green infrastructure 

2001 FN Millennium Ecosystem 

Assessment (MA) 5 
Global forskning 2001-2005 av de förändrade 
ekosystemens konsekvenser för mänskligheten 

2006 EU The Thematic Strategy on 
the Urban Environment 6 

Rekommenderar integrerad management av den 
urbana miljön 

2007 G8+5-länderna The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB) 7 

Visualisering av värdet av naturen för människan 
och ekonomin 

2009 EU-kommissionen Adapting to climate change 8 Working with nature's capacity to absorb or 
control impacts in urban and rural areas can be a 

more efficient way of adapting than simply 
focusing on physical infrastructure (EEA, 2011, s. 
42) 

2010 FN Nagoya-mötet Nagoyaplanen 2010-2020 är kopplad till CBD 

omfattande 20 mål (Aichi-målen) för att skydda 
biologisk mångfald och ekosystem9 

2011 EU-kommissionen Strategi för biologisk 

mångfald 2011-2020 
6 mål för ekosystemtjänster, t.ex. öka andelen 
arter och habitat med gynnsam bevarandestatus 

2011 Sveriges regering Landskapskonventionen 10  

2013 EU-kommissionen The EU Strategy on Green 

Infrastructure (GI) 11 
Strategi som utgår från naturbaserade lösningar. 
EU-kommissionen utvecklar riktlinjer för 
politikområdena, ska integreras 2014-2020 

                                                             
1 www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/begreppet-

hallbar-utveckling/fn/ 
2 www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/begreppet-

hallbar-utveckling/fn/ 
3 www.cbd.int/history/ 
4 Naturvårdsverket (2007 s. 10.) Ekosystemansatsen- en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av 

naturresurser. Rapport 5782.  
5 www.millenniumassessment.org/en/About.html 
6 European Environment Agency (2011, s .48). Green infrastructure and territorial cohesion. The concept of green 

infrastructure and its integration into policies using monitoring systems. 
7 www.teebweb.org/about/the-initiative/ 
8 European Environment Agency (2011, s. 42). Green infrastructure and territorial cohesion. The concept of 

green infrastructure and its integration into policies using monitoring systems. 
9 Naturskyddsföreningen/Världsnaturfonden WWF (2012) Sverige och Nagoyamålen 
10 Hassel, L. (2014, s. 10). En samlande kraft Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län. 
11 europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_sv.htm 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/begreppet-hallbar-utveckling/fn/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/begreppet-hallbar-utveckling/fn/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/begreppet-hallbar-utveckling/fn/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/begreppet-hallbar-utveckling/fn/
http://www.teebweb.org/about/the-initiative/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_sv.htm


47 

 

År Aktör/nivå Initiativ Intention/fokus 

2014 EU-kommissionen Finansieringsmekanism 
tillsammans med Europeiska 
investeringsbanken 12 

För finansiering av grön infrastruktur-projekt 

 Sveriges regering Prop 2013/14:141  

En svensk strategi för 

ekosystemtjänster och 

biologisk mångfald 13  

Strategin ska stärka biologisk mångfald, säkra 

ekosystemtjänster (t ex vattenrening, 
matproduktion, friluftsliv) genom tio etappmål  

 Sverige Riktlinjer och 
genomförandeplan för Grön 
infrastruktur i land och 
vatten för Länsstyrelserna 

 

Uppdraget genomförs med de nationella 
myndigheterna Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, 
Boverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, 
Riksantikvarieämbetet, Havs- och 

vattenmyndigheten, och Trafikverket. 
Naturvårdsverket koordinerar den nationella 
samordningen och det nationella 
planeringsunderlaget samt ger stöd i utvecklingen 
av de regionala handlingsplanerna. 

2015 FN The 2030 Agenda for 

sustainable development 14 
Agenda 2030 bygger på Sustainable Development 
Goals 15 där regeringen vill att Sverige tar en 

ledande ställning. Skydda vår planet är ett av de 
17 målen.16 

 EU-kommissionen Avser bilda nätverk för Grön 
infrastruktur 17 

 

 Sveriges regering Länsstyrelserna får i 
uppdrag att ta fram regionala 

handlingsplaner 

Regleringsbrev 2015 

 Sveriges regering Boverket får i uppdrag att ta 
fram indikatorer för hållbar 
stadsutveckling 

God livsmiljö, byggnader, bebyggelsestruktur, 
resurshushållning, transporter 

2017 EU-kommissionen EU-kommissionens rapport 

för Grön infrastruktur 18 

Status, erfarenheter och rekommenderade åtgärder 

redovisas i slutet av året 

 Sverige Länsstyrelsernas regionala 
handlingsplaner ska vara 
etablerade 

Redovisas 1 okt 2017 till Miljö- och 
energidepartementet. OBS! Framflyttat till 2018. 

2018 Sverige Strategin grön infrastruktur, 
genomförandefas 

Grön infrastruktur ska från hösten 2018 ingå som 
naturlig del i planeringen.19 

2020 EU, Sverige Grön infrastruktur ska vara 
integrerat i politikområdena 

 

    

Tabell 1. Milstolpar i hållbar utveckling. Egen framställning. 

                                                             
12 europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_sv.htm 
13 En svensk strategi för ekosystemtjänster och biologisk mångfald (2013). Miljödepartementet. Regeringens 

proposition 2013/14:141, s. 16-25. 
14 www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
15 www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
16 Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Finansdepartementet. Regeringens direktiv, Dir. 2016:18.  
17 europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_sv.htm 
18 europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_sv.htm 
19 www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Gron-

infrastruktur/ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_sv.htm

