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Sammandrag 

Den här rapporten vill vända på perspektiven. Den beskriver inte hur samhället 
anser att miljölagstiftningen och miljötillsynen ska fungera. Här beskrivs istället 
hur företagen upplever hur den lagstadgade egenkontrollen fungerar i deras egen 
verksamhet och hur de upplever hur kommunens miljötillsyn fungerar. Forsk-
ningen om miljötillsyn är begränsad och har hittills inte haft företagens perspek-
tiv. Det är viktigt att både samhällets och företagens perspektiv lyfts fram. Bägge 
parter behöver arbeta på en enad front för att gemensamt kunna uppnå målet om 
en hållbar utveckling. Denna fallstudie, med ett begränsat antal företag i två olika 
kommuner, lyfter fram och bekräftar företagens syn på tillsynsmyndighetens 
arbete. Detta är en viktig del i dessa miljökontors kvalitetsarbete men även för 
framtida utveckling och användning av tillsynsmetoder. Företagen ger överlag en 
positiv bild om hur miljötillsynen och egenkontrollen fungerar. Egenkontrollen är 
ett viktigt och fungerande verktyg för de verksamheter som bedriver ett aktivt och 
systematiskt miljöarbete. För en mindre verksamhet kan dock system som bygger 
på dokumenterade rutiner kännas tungarbetat. Tillsynen upplevs ske i en givande 
dialog mellan myndighet och företag. Rådgivningen uppskattas och är värdefull 
för företagens miljöarbete. Företagarna förväntar sig däremot en mer omfattande 
rådgivning än vad som är myndighetens uppgift enligt lagstiftaren. 

Nyckelord: dialog, miljöfarlig verksamhet, miljöförvaltning, miljölagstiftning, 
miljöledningssystem, miljötillsyn, rådgivning, tillsynsmetodik, till-
synsmyndighet, verksamhetsutövare 

Abstract 
This report does not describe the way in which society considers how environmental 
legislation and environmental monitoring should work. Instead it describes the experience 
of a number of companies of the self monitoring system and the municipality's 
environmental monitoring functions. The research about environmental monitoring is 
limited and has not focused on the perspective of companies. It is important to elucidate 
the perspectives of both society and companies. Both parties work is needed in order to 
achieve sustainable development. The results of this case study brings out and confirms 
the view of a limited number of companies on the monitoring authority’s work. This is an 
important part in the quality work of the studied authorities, but is also necessary for 
future development and use of monitoring methods. The companies in the study give a 
positive picture about how the environment monitoring and the self monitoring system 
work. The self monitoring system is an important tool for a company which has an 
ongoing and structured environmental management system. For a smaller company 
systems that build on documented procedures, may however, be perceived as a burden. 
Another result of the study is that the companies experience the authorities´ monitoring as 
a rewarding dialogue between them and the authority. The advice given by the authority 
is appreciated and valuable for the companies' environmental work. Nevertheless, the 
entrepreneurs expect more extensive support than the authority can provide due to the 
legislation. 

Keywords: advice, dialogue, environmental legislation, environmental management 
system, environmental monitoring, monitoring authority, self monitoring 
system 
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Förord 

För att få ett lyckosamt resultat i ett arbete gäller det inte bara vad som sägs utan 
hur det sägs och vilken inställning mottagaren har till sändaren och till budskapet. 
Föreliggande rapport är redovisningen av mina två examensarbeten som bedrivits 
parallellt med samma metodik och med samma urval. De två områden som har 
studerats är hur företagare upplever egenkontrollen samt tillsynsmyndighetens 
arbete. 

Jag vill här tacka alla de nyckelpersoner på olika företag som ställt upp på att 
delta i studien. Jag skulle gärna vilja lyfta fram alla med namn för den värdefulla 
insats de gjort för detta arbete. Men eftersom både de och företagen är anonyma i 
undersökningen blir ingen nämnd men heller ingen glömd. 

Jag vill även tacka miljöförvaltningarna i Linköping och Västerås som antog min 
idé och mitt upplägg för arbetet samt Reidar Danielsson, Marianne Lidman-
Hägnesten och Ulrika Wahlström som hjälpt mig med alla de uppgifter jag behövt 
från förvaltningarna och som även kommit med givande information och tankar 
under arbetets gång. 

Eva Skytt som handledare, Runa Nordin som språklig granskare och Jutta 
Buckman Söderlund som examinator är en trio som varit med på olika sätt under 
mina fyra år på Mälardalens högskola och som här även fått vara med att avsluta 
mina studier. Tack för alla goda råd och granskande synpunkter som ni kommit 
med under arbetets gång. 

Avslutningsvis vill jag tacka mitt personliga nätverk som stödjer mig. Särskilt 
under detta arbete då jag arbetat på distans har Kisa pastorat ställt upp med en 
kontorsarbetsplats för mitt skrivarbete. Åsa Hamrin har hjälpt mig med engel-
skans mysterier. Birgitta Österholm Erikson är min mor och trogne korrektur-
läsare. Sist men inte minst ett tack till min sambo Gunilla som stöttat mig under 
dessa fem månader som arbetet pågått. 

Jag hoppas att du som läsare ska få en givande stund med denna rapport. 

 

Kisa i augusti 2008 

 

Daniel Erikson 
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Ordförklaringar 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling som består av 
ett hundratal föreskrifter. (www.av.se 2008-08-29) 

Allmänna hänsynsreglerna Se nedan 3.1.1 Miljöbalken, tredje stycket. 

Detaljtillsyn Detaljtillsyn innebär att inspektören gör stickprovs-
kontroller av vissa förhållanden i verksamheten. Se 
även 3.2.2 Tillsynsmetoder. (www.naturvardsver-
ket.se / Tillsynsmetoder och inspektörens roll 2008-
07-29) 

Differentiering Att tillsynsmetoderna varieras utifrån behoven. 
(www.naturvardsverket.se / Att bedriva operativ 
tillsyn 2008-07-29) 

Egenkontroll aktiviteter, rutiner och åtgärder som en verksamhets-
utövare på egen hand planerar, genomför och följer 
upp enligt 26 kap. 19§ miljöbalken samt förordning 
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 
(NFS 2001:2) Se även 3.1 Egenkontroll – ett miljö-
verktyg 

EMAS Eco management and audit scheme är EU:s frivilliga 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Systemet 
baseras på ISO 14001. Verksamhetens systematiska 
miljöarbete redovisas sedan genom en granskad och 
godkänd miljöredovisning. (www.emas.se 2008-08-29) 

FR2000 Ett integrerat verksamhetsledningssystem för miljö, 
kvalitet, m.m. Se även 3.1.3 Från miljö- till verksam-
hetssystem (www.fr2000.org 2008-07-25) 

Föreläggande Ett myndighetsbeslut om att en enskild ska lämna vis-
sa uppgifter eller vidta en viss åtgärd. (Wennergren, 
2006 s 197) 

Hackeforsmodellen Ett verktyg för att införa ledningssystem i företag. 
Modellen har tagits fram och ägs av konsultföretaget 
ALTEA i Linköping. (www.altea.se 2008-08-29) 

Hållbar utveckling En hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. (MB 1 kap. 1§) Se även 3.1.1 Miljöbalken 
andra stycket 

Implementera Genomföra, exempelvis att föra in miljörutiner i verk-
samhetens drift. 

ISO 14001 Standard för miljöledningssystem framtagen av den 
Internationella standardiseringsorganisationen. 
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Juridisk person Företag eller organisation. (NFS 2001:2) 

Kontrollprogram Handling som myndigheten kan begära, där verksam-
hetsutövaren beskriver hela eller delar av egenkontrol-
len (Egenkontroll, 2001) 

Omvänd bevisbörda Verksamhetsutövarens skyldighet att kunna visa för 
tillsynsmyndigheten att de krav som 2 kap. i MB stäl-
ler på verksamheten har följts (Egenkontroll, 2001) 

Operativ tillsyn Kontroll av att lagen följs samt rådgivning till en-
skilda verksamhetsutövare. (www.naturvardsverket.se 
/ Att bedriva operativ tillsyn 2008-07-29) 

Respondent Person som svarar. I detta arbete de företagsrepresen-
tanter som intervjuats. 

Stabsfunktion Funktion på ett företag som är till för att hjälpa hela 
organisationen. Oftast placerad som en blindtarm i 
organisationsschemat mellan VD och avdelningsnivå. 

Systemtillsyn en metod för att granska företagets ledningssystem, 
kompetens och förutsättningar i övrigt att bedriva sin 
verksamhet enligt de krav som miljölagstiftningen 
ställer. (Lind, 2002) Se även 3.2.2 Tillsynsmetoder 

Transkribera Skriva ut ett inspelat samtal. 

Verksamhetsutövare Den eller de juridiska eller fysiska personer som 
ansvarar för hela eller delar av en verksamhet. (NFS 
2001:2) 
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Sammanfattning 

Idén till dessa två examensarbeten utvecklades under våren 2007 med utgångspunkt 
att göra en fördjupning i hur företagen upplever samhällets miljökontroll. Rapporter, 
som tidigare utgivits av bl.a. Naturvårdsverket, beskriver lagstiftning och tillsyn uti-
från samhällets synsätt. Det har varit kommunernas, länsstyrelsernas och miljöinspek-
törernas åsikter som presenterats. 

Syftet med dessa examensarbeten har varit att undersöka hur verksamhetsutövaren 
upplever den egna egenkontrollen samt hur denne upplever miljötillsynen. En fallstu-
die har genomförts där ett begränsat antal intervjuer med ett slumpmässigt urval av 
verksamheter har gett en fördjupad bild av de studerade områdena. 

Som teoretisk utgångspunkt har tillgänglig litteratur använts samt den brukarenkät 
som genomförts av miljöförvaltningarna i Linköpings och Västerås kommuner under 
första halvåret 2008. Syftet med brukarenkäten var att få en bild av hur verksamhets-
utövarna har upplevt kontakten med miljökontoren och hur företagen upplever myn-
dighetens roll i samhället. Helhetsintrycket av miljökontorens arbete var övervägande 
positivt. Västeråsföretagen var genomgående mer positiva än i Linköping. Förbätt-
ringsförslag som framkom var att företagen önskade fler tillsynsbesök samt en ökad 
dialog. 

De sex företagen i fallstudien har fördelat sig på tre C-verksamheter och tre B-verk-
samheter, efter omklassning den 1 januari 2008. Tre företag är verksamma inom 
Västerås kommun och tre inom Linköpings kommun. Alla företag har varit klassade 
som miljöfarlig verksamhet och är mindre företag med mellan sju och hundra 
anställda. Verksamhetsområdena har varit inom olika branscher; billackering, 
energiproduktion, kemiskteknisk industri, snickeri, tillverkningsindustri, samt 
tryckeri. 

Av svaren framgår att de intervjuade företagens systematiska miljöarbete spänner från 
obefintligt till exemplariskt. Bilden från litteratur och fallstudie är liktydig. Att lagens 
krav i många fall inte har uppnåtts, att större företag är bättre än mindre men även att 
nivån har varierat mellan de större företagen. 

Det systematiska arbetssättet är väl spritt inom en rad olika områden. I arbetsmiljöar-
betet har det funnits i 15 år. Här visar fallstudien på en klar sammanblandning mellan 
arbetsmiljö och yttre miljö. Den tidigare benämnda internkontrollen av arbetsmiljön 
har visat sig vara mer inarbetad i företagens värld. Reglerna är gjorda så att systemen 
för yttre miljö, arbetsmiljö, brandskyddsarbete och frivilliga miljö- och kvalitetssys-
tem ska kunna sammanflätas till verksamhetssystem. Att då, som företagare, inte se 
de direkta skillnaderna där sådana ledningssystem finns är till viss del naturligt. 

På frågan om egenkontrollen är ett effektivt verktyg i den dagliga driften skiljer sig 
svaren markant mellan B- och C-verksamheterna, mellan de som har fungerande 
system och de som inte har det. De anmälningspliktiga verksamheterna är här eniga 
om att det har varit svårt att få ett dokumentsystem att fungera i praktiken. Skriftliga 
rutiner blir lätt bara papper som sitter i en pärm. Verksamheten styrs istället med 
korta informella och muntliga besluts- och kommunikationsvägar mellan medarbetare 
och ledning. Till den bilden måste ställas de lite större verksamheterna som har led-
ningssystem. Här uttrycks att skriftliga rutiner är det effektivaste verktyget som finns 
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att tillgå. Samtidigt finns en vetskap om att det finns ett motstånd mot dokumentation 
bland medarbetare ”på golvet”. 

Alla företag har tagit in extern kompetens på något sätt för sitt miljöarbete. Alla som 
har certifierade ledningssystem granskas av externa revisorer. En del har konsulthjälp 
enbart för laguppdateringar medan andra förlitar sig på konsulter för att bygga hela 
verksamhetssystem. Det kan vara helt fristående konsulter som anlitas men även 
extern hjälp från andra avdelningar inom en större koncern. 

Företagen har olika sätt att hålla sig ajour med aktuell lagstiftning. Det finns ett bero-
ende av extern hjälp och många har också uttryckt ett behov av hjälp från tillsyns-
myndigheten i tolkningen av reglerna. Även de större företagen säger sig inte kunna 
ha den kompetensen som krävs inom den egna organisationen. 

Alla respondenter har varit positiva till kontakten med miljökontoren. Den sker i dia-
logform och samarbetet har betecknats som gott. Oftast finns det ett längre samarbete 
med en inspektör. Inspektörerna har upplevts som kunniga inom miljöområdet och 
juridiken men nivån har ansetts sämre på mer verksamhetsspecifik kunskap. Samti-
digt har kommentarer givits om att det kan vara svårt att ha branschteknisk kunskap 
som inspektör. 

Att tillsynen har en kontrollerande funktion framgår tydligt i fallstudien och i litte-
raturen. Men det som genomgående har upplevts som positivt är när en dialog förs. 
Respondenterna ser positivt på att inspektören vid tillsynen kommer med tips, idéer 
och förslag om hur olika saker kan lösas. Som miljöansvarig på ett företag kan det 
ibland vara svårt att få genomslag för sitt arbete och att då få stöd från en myndighets-
person ses som positivt. Om inspektören ställer krav genom en inspektionsrapport 
eller ett föreläggande får det effekt i verksamheten. 

Det finns en tredje part som styr upplevelsen av tillsynsmyndigheten, nämligen miljö-
revisorn. Det frivilliga miljöledningssystemet och den lagstadgade egenkontrollen är 
likartade i sin uppbyggnad. Revisorn både kontrollerar efterlevnaden av reglerna och 
ger tips på förbättringar och förenklingar i företagets miljöarbete. Den rådgivningen 
saknas ibland vid tillsynen, men efterfrågas av en del respondenter. Samtidigt finns en 
avgörande skillnad i och med att inspektören har en myndighetsroll och kan inte vara 
lika fri i sin rådgivning som en miljörevisor. 

För att brukaren ska kunna vara nöjd handlar det om att upplevelsen stämmer överens 
och gärna överträffar förväntningarna. Om företagen förväntar sig mer rådgivning än 
vad tillsynsmyndigheten ska ge finns det kanske en brist i just informationen. Att 
klargöra genom information vilka förväntningar som verksamhetsutövaren kan ha på 
tillsynsmyndigheten. Vad ska inspektören hjälpa till med och vad ska de inte göra? 

Företagen förväntar sig att tillsynsmyndigheten upprätthåller kontroll av att lagstift-
ningen följs, att företagen får hjälp med tolkning av lagtexten, att inspektörerna har 
ordentlig kunskap kring miljöfrågor och regelverket men också att de har en bransch-
kännedom. Samtidigt har flera respondenter lyft fram det rådgivande perspektivet. 
Det finns förväntningar om att få råd i förebyggande syfte och att få påminnelser, 
exempelvis via e-post, innan rapporter ska lämnas in och när nya lagar kommer. 



Egenkontroll och tillsyn 
– ur de granskades perspektiv 

5 
 

1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till de två examensarbetena. Här anges syften, 
mål, problemformuleringar och avgränsningar som grundlagt och väglett arbetet 
från start till rapport. 

1.1 Bakgrund 

Idén till dessa två examensarbeten utvecklades under våren 2007 med utgångs-
punkt att göra en fördjupning i hur företagen upplever samhällets miljökontroll. 
Rapporter som tidigare utgivits av Naturvårdsverket, Genomförande av tillsyn en-
ligt miljöbalken (2004) och Miljötillsyn i praktiken (2006), beskriver lagstiftning 
och tillsyn utifrån samhällets synsätt. Det är kommunernas, länsstyrelsernas och 
miljöinspektörernas åsikter som presenteras. 

1999 infördes Miljöbalken som innebar att verksamhetsutövaren fick utökade 
skyldigheter och tillsynen förändrades delvis från operativ tillsyn till systemtill-
syn. Istället för att på plats undersöka vilka utsläpp ett visst företag gör, granskas 
numera företagens egna dokument om hur de själva styr och följer upp sin egen 
verksamhet. Verksamhetsutövaren fick även ett skärpt ansvar att införskaffa kun-
skaper om den egna verksamhetens miljöpåverkan. Den omvända bevisbördan gör 
även att det är företagaren som ska visa vilken miljöpåverkan som sker. 

Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken, d.v.s. att främja en hållbar 
utveckling, samt att kontrollera efterlevnaden av balkens förordningar. Både 
Miljöbalken och Förvaltningslagen framhåller att myndighetens arbete ska be-
drivas så effektivt som möjligt. Att förvaltningarna därför systematiserar rutin-
ärenden och bedriver ett löpande kvalitetsarbete för all handläggning är därför en 
nödvändighet. 

Våra attityder spelar en stor roll om vi ska kunna förändra vårt beteende utifrån de 
kunskaper vi har eller de nya vi tar till oss. Hur metodiken och pedagogiken upp-
levs av de granskade får därmed en avgörande roll för vilket resultat som kan 
uppnås. 

Till grund för dessa båda examensarbeten ligger en nyligen genomförd brukar-
enkät hos de deltagande miljöförvaltningarna. Det är ett fristående företag, 
Impera, som genomfört en webbenkät och telefonintervjuer. Syftet var att följa 
upp hur företagen uppfattar förvaltningarna och deras service, att följa upp de 
egna kvalitetsmålen samt att jämföra resultaten med andra kommuner som 
genomfört samma undersökning. 

1.2 Syfte 

Syftet med dessa examensarbeten har varit att undersöka hur verksamhetsutövaren 
upplever den egna egenkontrollen samt hur denne upplever miljötillsynen. 
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1.3 Mål 

Målet med examensarbetena var att få en fördjupad förståelse för hur egenkontrol-
len används i verksamheten samt hur tillsynen uppfattas av verksamhetsutövarna. 

1.4 Problemformulering 

De två examensarbetena har haft varsin övergipande och tre detaljerade frågeställ-
ningar. 

Är den lagstadgade egenkontrollen ett nödvändigt ont eller är den ett effek-
tivt verktyg i den dagliga driften? 

• Vad menar verksamhetsutövarna att egenkontrollen innebär? 

• Anser verksamhetsutövarna att egenkontrollen är en viktig del i företagets 
dagliga styrning av verksamheten? 

• Finns det skillnader mellan verksamhetsutövarnas och samhällets syn på 
begreppet och varför kan dessa skillnader ha uppkommit? 

Är samhällets uppfattning om vad tillsynen omfattar densamma som verk-
samhetsutövarens uppfattning om vad tillsynen bör innehålla? 

• Hur definierar verksamhetsutövarna tillsyns- och rådgivningsbegreppen? 

• Hur upplevs tillsynen av verksamhetsutövarna? 

• Finns det skillnader mellan verksamhetsutövarnas och samhällets syn på 
begreppet och varför kan dessa skillnader ha uppkommit? 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetets omfattning och metod är också dess avgränsningar. Genom att 
göra en fallstudie med ett begränsat antal verksamhetsutövare utifrån syfte och 
mål ges en fördjupad bild av problemformuleringarna. Däremot kommer resul-
taten inte att vara generaliserbara för andra företag eller andra kommuner. Inrikt-
ning kommer att ske på miljöfarliga verksamheter som klassificeras som B- eller 
C-verksamheter enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

2 Metod 

I detta kapitel redogörs för vilka metoder som valts och varför de valts. 

2.1 Val av metod 

De två examensarbetena har en utforskande ansats och har som syfte att fördjupa 
kunskaperna inom ett specifikt område. Därmed lämpar sig fallstudiemetodiken. 
Tekniken för datainsamling är intervjuformen där intervjuerna bandas och sedan 
transkriberas. Intervjuerna kommer att vara halv-strukturerade då en intervjuguide 
kommer att finnas men intervjun kommer att företas mer som ett öppet samtal 
efter guidens ramar. Intervjutekniken är lämplig för att uppnå denna fördjupande 
analys samtidigt som en tidigare enkätundersökning har genomförts på samma 
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urval av verksamhetsutövare. Urvalsprocessen är dock inte så viktig i denna typ 
av kvalitativ studie då resultatet ändå oftast inte går att dra generaliserbara slut-
satser ifrån. Däremot är resultatet värdefullt inom det område där studien görs 
samtidigt som den kombineras med en tidigare kvantitativ enkätundersökning. 
(Höst m.fl. 2006, s 33-35) 

2.2 Urval 

I denna fallstudie har målsättningen varit att få ett brett urval av verksamheter. 
Detta skulle spegla både större och mindre företags miljöarbete utifrån ett flertal 
branscher. Därför söktes företag som klassificerats som både B- och C-verksam-
heter. Uppgifterna som jag fått från miljökontoren är dock klassade före 2008 då 
reglerna ändrades, men detta ger ändå en bra bild av hur läget ser ut. En initial tes 
var generellt att de mindre C-verksamheterna har mindre resurser till miljöarbete 
än B-verksamheterna som är mer miljöpåverkande och därför kanske har mer till-
satta resurser internt för dessa uppgifter. 

Företagen har slumpvis valts ur de registerutdrag på vardera 100 företag per kom-
mun som brukarenkäten tidigare sänts ut till. Totalt intervjuades sex verksamhets-
utövare. På varje ort intervjuades två B-verksamheter och en C-verksamhet. 

Det var inte helt lätt att få företagen att ställa upp på intervjuerna. Två urvalsom-
gångar fick genomföras för att nå upp till ett acceptabelt antal intervjuer för stu-
dien. Men antalet intervjuer var ändå lägre än vad som var avsikten inför arbetet. 

Företagen kontaktades i två steg. I ett första skede skickades ett e-postmeddelande 
till de angivna adresserna, se bilaga 1. Detta följdes sedan upp med telefonsamtal 
ett par dagar senare.  

Totalt kontaktades 27 företag, 11 i Linköping och 16 i Västerås. Fyra av e-post-
meddelandena, ett i Linköping och tre i Västerås, studsade tillbaka då adresserna 
var felaktiga. Fyra företagare svarade omgående via e-post, två avstod förfrågan 
och två meddelade att de ställde upp på undersökningen. Efter telefonuppringning 
bokades tider med totalt sex företag. 

Under urvalsarbetets gång visade det sig att det var svårare att få C-verksamheter 
att delta i fallstudien. I brukarenkäterna förs ett resonemang om resultatens rele-
vans genom statistisk analys men uppgifter saknas om hur många C- respektive B-
verksamheter som svarat. Denna fallstudie visar att kontakterna med tillsynsmyn-
digheten skiljer sig åt mellan de båda kategorierna. Kanske skiljer sig också upp-
fattningarna åt i brukarenkätens resultat? Likaså kan fallstudiens resultat påverkas 
om mer negativt inställda verksamhetsutövare inte deltar i undersökningen. Upp-
slutningen av de kontaktade företagen var låg. Endast 22 % av de utvalda före-
tagen till fallstudien deltog sedan i den. 

2.3 Intervjuer 

De utvalda respondenterna intervjuades under 45-75 minuter per företag. Samta-
len strukturerades utifrån frågorna i den för fallstudien gjorda intervjuguiden, se 
bilaga 2. Ljudupptagning har skett vid samtalen och denna har sedan transkribe-
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rats. Nedteckningen har i möjligaste mån gjorts ordagrant med två undantag. Dels 
för ”tankeord” som inte haft någon betydelse för innehållet dels för avkodning för 
igenkänning av företag eller personer. Det har varit författarens målsättning att 
respondenterna skulle vara anonyma. Respondenterna har sedan fått möjlighet att 
läsa utskrifterna och komma med kompletteringar och förtydliganden. Inga sådana 
kompletteringar har gjorts. De utskrivna intervjuerna bifogas inte till rapportmate-
rialet men finns tillgängliga hos författaren för granskning av rapporten eller för 
fortsatt forskning. En kort sammanfattning av svaren från respektive respondent 
finns i bilaga 4. 

2.4 Litteratursökning 

Litteratursökning har skett i tillgängliga databaser via Mälardalens högskola samt 
via nätet. Det studerade området är inte särskilt väl dokumenterat. De främsta 
rapporterna har funnits via Tillsyns- och föreskriftsrådet. För att utöka sökningen 
har även en kartläggning gjorts över examensarbeten som tangerar detta undersök-
ningssyfte. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel ges en introduktion till områdena samt en beskrivning om var forsk-
ningen befinner sig genom ett sammandrag av några rapporter. 

3.1 Egenkontroll – ett miljöverktyg 

Egenkontrollen är verksamhetsutövarens verktyg för att följa upp och kontrollera 
sin egen verksamhet och dess påverkan på miljö och hälsa. Detta för att kunna 
förebygga eller åtgärda negativ miljöpåverkan samtidigt som utövaren ser till att 
verksamheten bedrivs enligt vad lagstiftningen anger. (Lind, 2002, s 5-6) 

3.1.1 Miljöbalken 

Miljöbalken är den ramlag, balk, som infördes 1999 och samlade då flera tidigare 
miljölagar. Då infördes även ett uttryckligt krav på egenkontroll. Redan enligt den 
tidigare miljöskyddslagen kunde tillsynsmyndigheten förelägga miljöfarliga verk-
samheter att följa ett kontrollprogram. Detta var i det närmaste regelmässigt att så 
skedde för tillståndsprövade verksamheter, men det kunde även gälla andra verk-
samheter. (Lind, 2002, s 5-6) 

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Människors 
hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och 
kulturmiljöer ska skyddas och vårdas liksom den biologiska mångfalden, som ska 
bevaras. En långsiktigt god hushållning ska tryggas både ekologiskt, socialt och 
kulturellt av den fysiska miljön med mark- och vattenområden. Dessutom ska hus-
hållning ske med råvaror och energi så att kretslopp uppnås. (MB 1 kap. 1§) Detta 
är även grunden för all tillämpning av miljölagstiftningen. 

I det andra kapitlet finns hänsynsreglerna. Bevisbördsregeln i 1§ anger att det är 
verksamhetsutövaren som ska visa att de övriga reglerna följs. Kunskapskravet i 
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2§ betonar vikten av att i förväg klargöra miljökonsekvenserna. Kunskap ska gå 
före handling och därmed ska olägenheter kunna förebyggas. Den 3§ innehåller 
tre principer. Den första och grundläggande är försiktighetsprincipen som innebär 
att redan risken för skador och olägenheter ger en skyldighet att vidta förebyggan-
de åtgärder. Den andra är Polluters Pay Principle, PPP, eller i svensk version prin-
cipen att förorenaren betalar, anger att det alltid är den som orsakar eller riskerar 
att orsaka en miljöstörning som ska bekosta både förebyggande och avhjälpande 
åtgärder. Den tredje är principen om bästa möjliga teknik vilken omfattar all tek-
nologi från konstruktion och utformning, drift och underhåll till hur avveckling 
sker. Produktvalsprincipen finns i 4§ och omfattar utbyte av kemiska produkter 
som kan innebära risk för människors hälsa eller miljö om det är möjligt. Hushåll-
ningsprincipen och Kretsloppsprincipen finns bägge i 5§ och innebär att råvaror 
och energi ska användas så effektivt som möjligt, att avfall minimeras och att det 
som utvinns ur naturen ska kunna ingå i ett kretslopp. Lokaliseringsprincipen i 6§ 
utgår från att platsvalet av en verksamhet har stor betydelse för vilka miljöeffekter 
som uppkommer. Skälighetsprincipen i 7§ innebär att alla hänsynsreglerna ska 
tillämpas efter en avvägning mellan nytta och kostnader. Avslutningsvis enligt 8§ 
är den som har orsakat en skada eller olägenhet ansvarig för att avhjälpa skadan, 
och detta tills olägenheten har upphört. (MB 2 kap.) 

Lagen anger att alla miljöfarliga verksamheter, alltså inte bara de som är anmäl-
nings- eller tillståndspliktiga, bl.a. ska uppfylla miljöbalkens allmänna hänsyns-
regler, kravet på egenkontroll enligt MB 26 kap. 19§ samt myndighetsbeslut, 
förordningar och föreskrifter, som är meddelade med stöd av miljöbalken. (Ek, 
2006, s 4) 

3.1.2 Verksamhetsutövarens bevis 

Egenkontrollen är den metod varmed företaget kan bevisa för tillsynsmyndigheten 
att verksamhetsutövaren arbetar för att minska miljöpåverkan och att tillräckliga 
kunskaper finns för att uppfylla miljöbalkens krav. Företaget måste regelbundet 
bedöma sin miljöpåverkan och arbeta förebyggande för att minska riskerna. En 
dokumenterad riskvärdering av verksamheten ingår i kraven på egenkontrollen 
liksom en upprättad ansvarsfördelning. Om kemiska produkter hanteras ska även 
en kemikalieförteckning upprättas. Detta är ett arbete som ska ske i en fortlöpande 
cykel med planering av verksamheten, genomförande av kontroller, uppföljning 
av resultaten samt förbättring av de fortlöpande kontrollerna. (Ek, 2006, s 5) 

3.1.3 Från miljö- till verksamhetssystem 

Egenkontroll av verksamheten finns på en mängd områden förutom för den yttre 
miljön. Sedan 15 år finns krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljöområdet, 
tidigare benämnt internkontroll. Räddningstjänstlagen ställer krav på ett förebyg-
gande brandskyddsarbete. Alla dessa tre kontrolleras av respektive tillsynsmyn-
dighet. Både inom det yttre miljö- och kvalitetsområdet finns frivilliga system 
som verksamhetsutövarna kan ansluta sig till. Miljöledningssystem enligt den 
internationella standarden 14001 eller den europeiska registreringen EMAS gör 
att företaget självt, och även med externa revisorer vid en certifiering, granskar 
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verksamheten. FR 2000 är framtaget av Företagarnas riksorganisation som ett 
något enklare system anpassat för mindre och medelstora företag. Det inkluderar 
både miljö, kvalitet, arbetsmiljö och brandskyddsarbete. När företaget bygger upp 
sitt ledningssystem finns det oftast möjlighet till samordning mellan de olika 
systemen för att undvika dubbla rutiner etc. (Lind, 2002, s 5-6; www.fr2000.org 
2008-07-25). 

3.2 Tillsyn för en hållbar utveckling 

Tillsyn ska säkerställa att lagar, regler och beslut följs så att syftet med miljöbal-
ken, att främja en hållbar utveckling, nås. Tillsynen består av två delar, operativ 
tillsyn och vägledning. I den operativa tillsynen kontrolleras att lagen följs samt 
ges rådgivning till enskilda verksamhetsutövare. Detta utförs inom miljötillsynen 
främst av kommunernas miljönämnder och länsstyrelser men viss tillsyn sker även 
från centrala myndigheter. Vägledningen sker mellan de olika myndigheterna. Det 
är Naturvårdsverket som har vägledningsansvaret för tillsynen enligt miljöbalken. 
(www.naturvardsverket.se / Tillsyn och egenkontroll; www.naturvardsverket.se / 
Att bedriva operativ tillsyn 2008-07-29) 

3.2.1 Tillsynens grundbultar 

För att ge struktur åt och prioritering inom den operativa tillsynen har de centrala 
vägledningsmyndigheterna enats om följande fyra grundbultar: 

• miljömålsstyrd planering 
• stöd för egenkontrollen 
• differentiering av tillsynsmetoder 
• samverkan mellan tillsynsmyndigheter 

När tillsynsmyndigheten planerar tillsynen bör miljömålen användas som grund. 
Miljömålen konkretiserar syftet med balken och tillsynsuppdraget. Verksamhets-
utövaren är den som bäst känner till sin verksamhet och vilken miljöpåverkan den 
ger. Denne har också ansvaret för att följa de lagar och regler som gäller. Tillsy-
nen ska stödja verksamhetsutövarens egenkontrollarbete så att utövaren själv 
skaffar sig den kunskap och kontroll som krävs. För att hushålla med tillsynsmyn-
dighetens resurser behöver tillsynen differentieras. Tillsynsmetoderna behöver 
varieras utifrån behoven. Ett skötsamt företag behöver inte ta lika stora resurser i 
anspråk som ett problemföretag där myndighetsingripanden krävs. Samverkan ska 
ske mellan de olika operativa tillsynsmyndigheterna så att tillsynen effektiviseras. 
Det kan vara ett och samma företag som berörs av flera tillsynsmyndigheter och 
då kan inspektioner samordnas. Ibland kan flera företag vara involverade i ett och 
samma problem och då kan myndigheten ställa krav på flera företag samtidigt. 
(www.naturvardsverket.se / Att bedriva operativ tillsyn 2008-07-29) 
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3.2.2 Tillsynsmetoder 

Miljöinspektören har i huvudsak tre olika metoder för tillsynen och de är: 

• systemtillsyn 
• detaljtillsyn 
• information 

Den metod som kan ge största möjliga lagefterlevnad och miljönytta till minsta 
möjliga resursåtgång bör användas. 

Ett pågående egenkontrollarbete utvecklas bäst genom systemtillsyn. Det förutsät-
ter att verksamhetsutövaren har ett eget systematiskt arbete där egenkontrollen är 
kärnan. Inspektören och verksamhetsutövaren går igenom företagets rutiner och 
dokumentation. Under tillsynen genomförs även stickprovskontroller i vissa delar 
av verksamheten där miljöriskerna är som störst eller där brister finns i dokumen-
tationen. (www.naturvardsverket.se / Tillsynsmetoder och inspektörens roll 2008-
07-29) 

Detaljtillsyn innebär att inspektören gör stickprovskontroller av vissa förhållanden 
i verksamheten. Detta är effektivt för att kontrollera något specifikt, men en inef-
fektiv metod för att kontrollera en hel verksamhet. (www.naturvardsverket.se / 
Tillsynsmetoder och inspektörens roll 2008-07-29) 

Information är givetvis en del av både system- och detaljtillsyn, men som enskild 
metod lämpar den sig främst för massärenden. En ny lag som berör många verk-
samhetsutövare är ett sådant fall. (www.naturvardsverket.se / Tillsynsmetoder och 
inspektörens roll 2008-07-29) 

3.2.3 Miljöinspektörens dubbla roll 

Den operativa tillsynen står på två ben och likaså ingår en dubbel roll för en 
miljöinspektör. Dels den kontrollerande funktionen, så att lagar och regler upprätt-
hålls, men även en informerande och rådgivande del. Bägge går hand i hand för 
att säkerställa en hållbar utveckling och syftet med miljöbalken. Men information 
och rådgivning bör enligt naturvårdsverkets allmänna råd (2001:3) vara ett komp-
lement till kontrollfunktionen. I inspektörens praktiska arbete kan det vara svårt 
att avgöra vilka råd som kan ges. Råd om vilken teknisk lösning eller skyddsåt-
gärd som kan vidtas bör undvikas. Istället bör råden utformas så att verksamhets-
utövaren själv kommer på hur han metodiskt kan gå till väga för att finna den åt-
gärd som är bäst i det enskilda fallet. (www.naturvardsverket.se / Tillsynsmetoder 
och inspektörens roll 2008-07-29) 

3.3 Forskningsfronten – eller brist på forskning 

”Forskning om tillsyn inom miljöområdet har utförts i mycket begränsad omfatt-
ning” konstaterar Kerstin Cederlöf, direktör för miljörättsavdelningen på Natur-
vårdsverket, i sitt förord till Genomförande av tillsyn enligt miljöbalken (2004). 
Den rapporten som fokuserades på de kommunala inspektörernas arbete följdes av 
ytterligare en rapport 2006, Miljötillsyn i praktiken, med fokus på länsstyrelsens 
tillsynsverksamhet. 
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Det finns omfattande internationell litteratur om tillsyn som dock främst är rent 
beskrivande fakta. I USA finns studier som bevisar att inspektioner ökar lagefter-
levnaden, minskar utsläppen och ökar säkerheten. Dessa resultat är dock inte helt 
överförbara på svenska förhållanden. Grundläggande förhållanden skiljer sig åt 
såsom fackföreningarnas och anställdas inflytande och en mindre utbyggd intern-
kontroll. (Hansson & Rudén, 1998 s 43, 133) Johannesson och Johansson (2000 s 
22) konstaterar att forskningen om vilka tillsynsmetoder som är mest effektiva är 
förvånansvärt liten inom ett område som lämpar sig väl för just forskning. 

I år, 2008, inleder Naturvårdsverket ett forskningsprogram om effektiv miljötill-
syn. 18 miljoner kronor fördelas mellan 2009-2011. Syftet är ”att ta fram kunskap 
som kan lägga grunden till ett effektivt genomförande av miljötillsyn”. Resultaten 
av studien kommer sedan att användas som underlag i Naturvårdsverkets tillsyns-
vägledning. Tre problemområden ska undersökas; tillsynsmetodik, ledningsfrågor 
samt mått på tillsynens resultat. Detta kommer att genomföras genom att under-
söka tillsynsarbetet hos kommuner och länsstyrelser, d.v.s. de operativa tillsyns-
myndigheterna. Programmets olika delar ska samverka så att även grundläggande 
frågor behandlas om vad som påverkar människors och organisationers beteenden 
och handlingar. Likaså om problemet varför och hur tillsynsverksamheten varierar 
i landet. (www.naturvardsverket.se / Forskning om effektiv miljötillsyn 2008-07-29) 

Några direkta träffar på vetenskapliga studier har inte kunnat fås i de tillgängliga 
databaserna via Mälardalens högskolas bibliotek. De studier som finns är dels från 
Naturvårdsverket men även från andra organisationer främst med inriktning på 
tillsyn och miljölagstiftning. Den samlande länken är naturvårdsverkets Tillsyns- 
och föreskriftsråds hemsida, www.tofr.info (2008-07-28), som är ett samråds-
organ för effektiv tillsyn enligt miljöbalken. Några utvalda rapporter redovisas 
nedan för att visa var forskningsfronten ligger idag. 

3.3.1 Egenkontroll och systemtillsyn 

Miljösamverkan i Västra Götalands län, MVG, är ett projektsamarbete mellan 
Västra Götalandsregionen, Länssystyrelsens miljöskyddsenhet, kommunförbund-
en i länet och länets fyrtionio kommuner för att effektivisera miljö- och hälso-
skyddsarbetet. Organisationen har fått ett flertal efterföljare i andra län. 
(www.miljosamverkan.se 2008-07-25) 

Ett av delprojekten som har bedrivits är Egenkontroll och systemtillsyn. MVG 
identifierade 2002 ett behov av att förtydliga hur reglerna om egenkontroll kan 
tillämpas i tillsynsarbetet och att utveckla systemtillsyn. En handledning togs fram 
inför miljökontorens arbete. Under 2002-2003 genomfördes sedan en kampanj för 
att med systemtillsyn kontrollera egenkontrollen på några verksamheter i valfria 
branscher i varje kommun. Endast 12 av de 49 kommunerna deltog men resultatet 
från de 70 inspektionerna var ändå samstämmigt. Handledningen som utarbetats 
var till god hjälp och systemtillsyn som metod fungerade. Samtidigt konstaterades 
att i de allra flesta fall var verksamhetsutövarnas egenkontroll på en alldeles för 
låg nivå. (Lind, 2004a, s.5) 
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Det positiva med systemtillsyn av egenkontrollen var att det gav en bra inblick i 
vilken kontroll företaget hade. Det gav en bra diskussion om verksamheten och 
blev meningsfullt för bägge parter. Inspektionen ledde till att egenkontrollarbetet 
drevs på och gav ett bra stöd i företagets fortsatta arbete samt att miljöfrågorna 
lyftes till VD-nivå. Verksamhetsutövaren var bättre förberedd och upplevde till-
synsmyndigheten som mer intresserad av företaget som helhet och inte bara som 
en kritiskt granskande myndighet. (Lind, 2004a, s.7) 

Negativt var att det har krävt mer tid av både inspektörerna och verksamhets-
utövarna då fler personer har behövt engageras. Undersökningen har inte givit 
något entydigt svar på om detta var en bra metod även för mindre företag. Några 
av inspektörerna har ansett att det passar sämre, inspektionerna blev för över-
ambitiösa, medan andra har framhållit att metoden har fungerat bra även i mindre 
verksamheter. (Lind, 2004a, s.7) 

Nivån på företagens egenkontroll låg i de flesta fall på en nivå långt från lagstift-
ningens krav. Egenkontrollen är ett centralt inslag i miljöbalken och behöver där-
för vara prioriterad i tillsynen. Verksamhetsutövaren brister i kunskaper om miljö-
balken, har bristande eller obefintlig dokumentation och riskbedömningar saknas. 
För att få till stånd en bättre egenkontroll lyftes inspektioner fram som den 
främsta åtgärden följd av information från branschorganisationer och på tredje 
plats att företagen inför miljöledningssystem. Inget av de miljökontor som svarade 
angav information från myndigheter som viktig. (Lind, 2004a, s.8) 

I slutrapporten för projektet redovisas även andra organisationers projekt med 
systemtillsyn och egenkontroll. 

Miljösamverkan sydost, Kalmar län, genomförde 95 inspektioner i ett projekt 
under 2003. Resultaten ses inte som representativa för alla länets företag men de 
tendenser som kan urskiljas är att tillståndspliktiga företag bäst uppfyller egen-
kontrollförordningens krav medan många anmälningspliktiga företag behöver stöd 
i sitt egenkontrollarbete. Endast hälften av C-verksamheterna hade ett dokumen-
terat egenkontrollsystem. Vanliga anmärkningar på egenkontrollen var att det sak-
nas riskbedömningar och rutiner för att kontakta tillsynsmyndigheten vid tillbud 
och driftsstörningar. Kemikalieförteckningarna saknade i många fall uppgifter om 
klassning och hälso- och miljöskadlighet. Information och råd som gavs vid 
inspektionerna uppskattades av verksamhetsutövarna liksom bemötandet av 
inspektörerna och den dialog som skedde. (Lind, 2004b, s.6-7) 

Genom projektet Kemikaliesteget genomfördes 2003 40 inspektioner i Östergöt-
land. Rapporten fokuserar på systemtillsyn och resultatet visar att det var enklare 
att bedriva metodiken vid de företag som arbetade med miljöledningssystem då de 
hade en bättre dokumentation och att inspektörerna upplevde att det var lättare att 
diskutera med dessa företag. Rapporten konstaterar att egenkontrollen varierar 
mycket mellan olika företag och att företag med miljöledningssystem inte alltid 
har en högre kvalitet på sin egenkontroll än företag utan miljöledningssystem. 
Företagets storlek och vilka personer som var involverade i miljöarbetet hade 
också en stor betydelse. Under projektet ordnades informationsträffar för 
företagen vilka uppfattades positivt av målgruppen. (Lind, 2004b, s.8-9) 
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Länsstyrelsen i Örebro län har 2001-2002 genomfört ett egenkontrollprojekt med 
41 inspektioner. 17 verksamheter hade en fungerande egenkontroll varav 15 av 
dessa arbetade efter miljöledningssystem enligt ISO 14001. 14 objekt hade brister 
i sin egenkontroll. Dessa brister rörde främst riskhantering och säkerställande av 
kompetensen inom organisationen. Tre av dessa objekt hade miljöledningssystem 
enligt ISO 14001. Resterande tio verksamheter saknade fungerande egenkontroll. 
Av dessa var åtta kommunala verksamheter. Flertalet saknade kunskap om rele-
vant miljölagstiftning och rutiner för att fånga upp regelförändringar. Likaså brast 
det i kunskap och fördelning av miljöansvar i organisationerna. (Lind, 2004b, 
s.10-11) 

3.3.2 Miljölagstiftning för tillväxt 

Svenskt Näringsliv har bedrivit ett projekt ”Miljölagstiftning för tillväxt” som 
bl.a. har publicerat två relevanta rapporter för detta arbete. Dels har 50 kommu-
nala miljöinspektörer djupintervjuats och dels genomfördes en marknadsunder-
sökning där 300 små och medelstora företag deltog i en kortare telefonintervju. 
(Berg, 2004, s 5) 

Undersökningen har visat att det finns en samsyn på hur miljölagstiftningen 
fungerar mellan inspektörerna och företagarna. De var överens om att regelverket 
är svårt att överblicka och tolka samt att handläggningstiderna begränsar och för-
svårar för investeringar. En gemensam problembild visar en tyngd på problemet 
samtidigt som en gemensam strategi för förbättringar kan vara lättare att nå. 
(Berg, 2004, s 5) 

I undersökningen har 80 % instämt i att det är svårt att överblicka alla de regler 
som finns på miljöområdet, 50 % instämmer helt och hållet. Detta resultat har 
gällt både för företagare och för inspektörer. Inspektörerna har lyft fram att det är 
tillämpningen av lagstiftningen som är problematisk. En vid ramlag genom miljö-
balken har mycket detaljerade förordningar och föreskrifter som har lett till en 
detaljreglering som många gånger är oklar och krånglig. Den nationella lagstift-
ningen kompletteras med EU-regler och förordningar som krockar. (Berg, 2004, 
s 5, 7) 

Det räcker inte med att endast kunna sitt verksamhetsområde som företagare. För 
att tolka lagstiftningen krävs kunskaper om miljö och kretslopp samt om juridik 
och offentlig verksamhet. Större företag kan själva ha den kompetensen medan 
små och medelstora företag tvingas förlita sig på externa konsulter. 80 % av in-
spektörerna och två av tre företagare har menat att regelutformningen gör att 
externa konsulter krävs för företagens miljöarbete. Det finns en ond cirkel där 
företagen upplever att de inte själva kan hantera frågorna och därför hyr in konsul-
ter år efter år. Miljöarbetet riskerar då att inte utvecklas på det sätt som när före-
taget självt driver arbetet. Processen kan bli konsultdriven och riskera att stanna 
där istället för att genomsyra organisationen. (Berg, 2004, s 7, 9) 

De kommunala inspektörerna har menat att de långa handläggningstiderna beror 
på en utdragen tillståndshandläggning hos länsstyrelsen där det krävs ett omfattan-
de remissförfarande. De har upplevt att ärenden som handläggs enbart av kommu-
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nen behandlas snabbare. Dessutom gör ständiga ändringar i miljölagstiftningen att 
mycket tid behöver läggas på ändrade klassificeringar av verksamheter, deras pro-
dukter och avfall. (Berg, 2004, s 9-10) 

En stor administrativ börda på tillsynsmyndigheterna har i sin tur givit långa 
handläggningstider och är i sig negativt för tillämpningen av miljöbalken. Samti-
digt är administrativ handläggning med miljörapporter det huvudsakliga verktyget 
vid tillsyn och handläggning. Företagarna har upplevt att de lägger mycket tid på 
olika typer av miljörapportering. Noggranna och tydliga rapporter är viktiga för 
att effektivisera myndighetens arbete. Samtidigt har inspektörerna upplevt att 
många av de rapporter som inkommer är undermåliga eller onödigt omfattande. 
Detta har lett till merarbete både för inspektörerna och för företagen då komplette-
ringar begärs in. Orsaken till bristande kvalitet i miljörapporteringen har enligt 
inspektörerna berott på dålig kunskap om lagstiftningen ute på företagen. Rådgiv-
ningen behöver bli tydligare både från Naturvårdsverket till inspektörerna och 
från inspektörerna till företagen. (Berg, 2004, s 11, 13-14) 

En fråga där inspektörerna och företagarna skiljer sig åt gäller kommunens miljö-
information. Sex av tio inspektörer sa sig ge tydlig information medan sex av tio 
företag var kritiska till informationen. Inspektörerna tog dock lagen till stöd för att 
företagarna är ansvariga för att hålla sig själva informerade. Inspektörerna tyckte 
heller inte att verksamhetsutövarna sökte information i den utsträckning som 
krävs. (Berg, 2004, s 11, 13) 

Svenskt Näringsliv pekar på att utformningen och tillämpningen av miljöbalken 
gör alla till förlorare. Både inspektörer och företag har svårt att följa lagens krav 
och näringslivet får begränsade expansionsmöjligheter samtidigt som miljöför-
bättringar inte kommer till stånd. De vill se att miljöbalken förändras och att de 
som arbetar med tillämpningen får bättre stöd. Samtidigt belyses en resursbrist i 
kommunerna. Från 1996 till år 2000 ökade de kommunala tillsynsobjekten från 
500 000 till 900 000 utan att antalet miljöinspektörer ökade i motsvarande ut-
sträckning. (Berg, 2003, s 3) 

3.3.3 ESO-rapporter om tillsyn 

Två omfattande rapporter finns om svensk miljötillsyn från Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi, ESO. Gruppen tillkom 1981 och avslutades 2003 som 
en självständig tankesmedja under Finansdepartementet. ESO återstartades under 
2007. (www.regeringen.se 2008-07-28) 

Att se på eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet utkom 1998 och beskriv-
er tillsynen från statlig till kommunal nivå med ett brett miljöperspektiv inkluder-
ande arbets-, kemikalie- och miljötillsyn. (Hansson & Rudén, 1998) Rapporten är 
skriven och utgiven innan miljöbalkens tillkomst och innehåller en del intressant 
information. I detta examensarbete ligger dock fokus efter 1999 och miljöbalkens 
införande. Då ytterligare en senare rapport finns redovisas istället sammandrag 
från den. 

I Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen (2000) 
redovisas ett par omfattande enkät- och intervjustudier med landets samtliga kom-
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muner och fem centrala myndigheter. Studien fokuserar på tillsyn enligt miljöbal-
ken, livsmedelslagen och djurskyddslagen. (Johannesson & Johansson, 2000 s 9) 

En samstämmig bild ges av att arbetsbelastningen har ökat efter införandet av 
miljöbalken samt att resurserna inte ökat i motsvarande grad. Mellan 80-100 % av 
respondenterna i de olika undersökningarna har uppgett att deras myndighet inte 
har tillräckliga resurser för att följa de krav lagen ställer på myndighetens arbete. 
(Johannesson & Johansson, 2000 s 9) 

De centrala tillsynsvägledande myndigheterna hade brister i sin samordning gent-
emot kommunerna. Det har saknats ett enhetligt budskap från centralt håll och en 
gemensam definition av tillsynsbegreppet. Förhoppningar har ställts på en förbätt-
rad samordning genom det år 2000 relativt nyinrättade Tillsyns- och föreskriftsrå-
det. Överlag har stödet till de kommunala tjänstemännen varierat från de olika 
centrala myndigheterna. Omdömet är dock att Naturvårdsverket håller en relativt 
hög standard samtidigt som de av vissa har uppfattats som otydlig i sin rådgiv-
ning. (Johannesson & Johansson, 2000 s 10-11) 

Majoriteten av de tillfrågade i enkäten har angivit att de har ett bra eller mycket 
bra samarbete med Länsstyrelsen. Samtidigt har flera upplevt att länsstyrelserna är 
passiva i tillsynsfrågor. Detta kan bero på flera saker. Bristande resurser men även 
deras otydliga roll. Länsstyrelsen ska inte bara vägleda kommunen i deras tillsyns-
uppdrag. De är även en besvärsinstans och har som uppgift att främja ett gott 
företagsklimat. Roller, som ibland står mot varandra. (Johannesson & Johansson, 
2000 s 11-12) 

Det finns ett förbud på nämndnivå mot att drift och tillsyn ligger på samma orga-
nisatoriska enhet.1 I undersökningen anges att en tredjedel av kommunerna hade 
en fristående miljöförvaltning och en egen nämnd. Alltfler nämnder och förvalt-
ningar slås ihop med andra organisatoriska enheter. Det finns risker med den ut-
vecklingen och författarna till rapporten lyfter upp tre saker. Politiska avväganden 
riskerar att avgöras redan på tjänstemannanivå istället för vid en öppen politisk 
diskussion. Då bygg- och miljöförvaltningar läggs samman visar erfarenhet att 
exploateringsintressen ofta går före miljöintressen. (Johannesson & Johansson, 
2000 s 13) 

Johannesson & Johansson (2000 s 13) har angett att det på förvaltningsnivå inte 
finns något förbud mot att drift och tillsyn ligger i samma organisatoriska enhet. 
Det finns dock regler i kommunallagen som i praktiken hindrar detta. Det är inte 
förvaltningen utan de enskilda tjänstemännen som omfattas av bestämmelserna 
om jäv i kommunallagens 6 kap 25§. Två typer av jäv kan uppkomma inom en 
miljö- och hälsoskyddsförvaltning som kombinerats med kommunalteknisk verk-
samhet. Tillsynsjäv innebär att samma person både är knuten till den aktuella 
verksamheten och handhar tillsyn över samma verksamhet. Delikatessjäv upp-
kommer om det finns någon omständighet som kan rubba personens opartiskhet i 
tillsynsärendet. Kommunaltekniska verksamheter såsom vatten- och avloppsan-

                                                 
1 Kommunallagen (1991:900) 3 kap 5§ 2st ” En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan för-
fattning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.” 
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läggningar, avfallsanläggningar, energi- och fjärrvärmeverk samt kommunala 
livsmedelslokaler är områden där jäv kan uppkomma. (Jäv och beroende, 2004 s 
8-9) 

Politiska hänsyn har påverkat tillsynen av regelefterlevnaden i en tredjedel av 
kommunerna. Men andelen är nästan dubbelt så stor där det finns en sammansla-
gen nämnd eller förvaltning. Signaler till tjänstemännen har gjort att de inte är så 
hårda i sina bedömningar och inte har vidtagit ”onödiga” åtgärder. Tre av fyra av 
de tillfrågade upplevde att inspektörerna ställdes inför lojalitetskonflikter. Konf-
likten har gällt lag och yrkesetik gentemot chefer, politiker och kommunens före-
tagsklimat. (Johannesson & Johansson, 2000 s 18-19) 

Kommunerna avgör själva tillsynsavgifternas storlek. De avgör även hur stor del 
som ska finansieras via avgifter respektive skatter. Detta gör att skillnaden mellan 
kommunerna är mycket stora och att samma företag med liknande verksamhet i 
olika kommuner kan betala olika mycket avgift beroende på var verksamheten är 
belägen. (Johannesson & Johansson, 2000 s 13-14) 

Tillsynsmyndigheten ska både kontrollera efterlevnaden av lagen och ge råd. Var-
ken balken eller förarbetena ger vägledning i vad som är viktigast. De centrala 
myndigheternas åsikt om vad som ska prioriteras varierar. De enskilda tjänste-
männen hade en oklar bild om prioriteringen och de flesta ansåg att bägge delar 
var lika viktiga. Dock uppgav flera att kommunerna prioriterar kontrollen högre 
än rådgivningen. (Johannesson & Johansson, 2000 s 14) 

I tillsynsarbetet förekommer både akuta och planerade inspektioner. Fördelningen 
varierar men i genomsnitt är tre fjärdedelar planerade. En planerad inspektion an-
ses mer effektiv och det är viktigt att akuta fall inte till stor del tränger undan för-
valtningens planerade verksamhet. Inspektioner kan både vara föranmälda och 
oanmälda. I genomsnitt var 34 % oanmälda i undersökningen. Bägge formerna 
har sina för- och nackdelar. Endast en femtedel av undersökningens inspektioner 
har använt systemtillsyn som metodik. Andelen systemtillsyn bör ökas enligt 
Johannesson & Johansson som även lyfter fram, enligt deras mening, ett anmärk-
ningsvärt resultat. Detta då flera av respondenterna i deras enkätundersökning inte 
ens kände till begreppet systemtillsyn. (Johannesson & Johansson, 2000 s 15-16) 
Hur kännedomen om systemtillsyn är hos miljöinspektörerna idag har inte stude-
rats i detta examensarbete, ej heller har det framkommit i någon senare litteratur. 

Tillgängliga resurser styr till stor del miljötillsynens kvalitet och omfattning. I de 
större kommunerna har 70 % ansett att tillsynen fungerar bra eller mycket bra, 
medan bara 30 % har ansett detta i de minsta kommunerna. Det är svårt att upp-
rätthålla kompetensen inom alla miljötillsynsområden i en mindre kommun. Men 
det fanns även kraftiga skillnader i antalet inspektörer och inspektioner mellan 
lika stora kommuner. Studien har belyst att det finns stora skillnader i kvaliteten 
mellan kommunerna vilket kan snedvrida konkurrensen om arbetstillfällen. 
(Johannesson & Johansson, 2000 s 17-18) 

Majoriteten i undersökningarna var positiva till införandet av centrala krav och 
riktlinjer. Att införa minimikrav gällande antal inspektioner och tid per inspektion 
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skulle göra att de mindre ambitiösa kommunerna behövde höja sin nivå samtidigt 
som tillsynen skulle bli mer enhetlig. (Johannesson & Johansson, 2000 s 18) 

3.3.4. Naturvårdsverkets rapporter om tillsyn 

Naturvårdsverket har själva eller tillsammans med andra givit ut ett antal rapport-
er om tillsyn. Här nedan redovisas de i mycket korta ordalag. 

Miljörättsavdelningens tillsynsenhet på Naturvårdsverket har arbetat fram 
Rapport om förutsättningar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Den 
beskriver förändringen som har skett och sker av tillsynen i övergången från äldre 
miljölagstiftning till de nya intentionerna med miljöbalken. Det finns ett stort 
engagemang från både länsstyrelser och kommuner för att arbeta utifrån ett hel-
hetsperspektiv för hållbar utveckling och att arbetet ska utgå från miljökvalitets-
målen. Arbetet har inletts och kommit olika långt. Myndigheterna slits mellan den 
nya målstyrningen och den äldre men fortfarande rådande detaljregleringen. De 
undersökta operativa tillsynsmyndigheterna redovisade ett stort resursunderskott. 
Alla har prioriterat ned tillsynen men länsstyrelsen har gjort det i större omfatt-
ning än de kommunala nämnderna. I denna resursbrist är det helt nödvändigt med 
en prioriterad och differentierad tillsyn utifrån målstyrningen. Kompetensen hos 
myndigheterna är god men den är inte tillräcklig. Kompetensbegreppet har ut-
vecklats från ren sakkunskap till att även omfatta färdigheter i att förmedla kun-
skap och i att hantera myndighetsrollen. Länsstyrelsens tillsynsvägledning bör 
stärkas och det behövs styrmedel för att kunna agera mot kommuner som har en 
olämplig organisation där tillsyn och drift blandas. (Rapport om förutsättningar 
för den operativa tillsynen enligt miljöbalken, 2002 s 4-5) 

Naturvårdsverket och Räddningsverket har i Svensk miljötillsyn 2002 rapporterat 
hur Sverige uppfyller EU:s rekommendation om minimikriterier för tillsyn. Rap-
porten konstaterar att miljötillsynen har uppfyllt de rekommenderade minimikra-
ven som ställs. EG-direktiven har införlivats i miljöbalken (1998:808) samt 
”Sevesolagen” (1999:381) samt i tillhörande förordningar. Tillståndsplikten gäller 
för fler anläggningar än vad minimikraven anger och tillsynen av dessa är omfatt-
ande. Lagefterlevnaden har bedömts vara god och där avvikelser förekommer 
rättas dessa till. Främst används påpekanden för rättelser men även genom de 
sanktionsmöjligheter som tillsynsmyndigheten har att tillgripa. Tillsynen har en 
40-årig historia i landet och är starkt decentraliserad med ett stort antal politiskt 
själständiga myndigheter. Tillsynen är en integrerad del i miljöarbetet som syftar 
till att förverkliga en hållbar utveckling i enlighet med Amsterdamfördraget. För 
att bibehålla effektiviteten behöver metoderna och inriktningen fortlöpande för-
ändras. Den senaste utvecklingen drivs mot en större miljömålsstyrning och en 
ökad differentiering av tillsynen. Samtidigt ges ett större helhetsperspektiv på de 
granskade verksamheterna där inte bara produktionsprocessen är intressant utan 
även energi, transporter, råvaruförbrukning och miljöpåverkan under hela produk-
tens livscykel uppmärksammas. (Svensk miljötillsyn 2002, 2003 s 3-4) 

Genomförande av tillsyn enligt miljöbalken – En intervjustudie om kommunala 
miljö- och hälsoskyddsinspektörers arbete vid inspektioner fokuserar på inspek-
törernas upplevelser, strategier och förhållningssätt till sitt arbete. De är närbyrå-



Egenkontroll och tillsyn 
– ur de granskades perspektiv 

19 
 

krater och har varierande grader av självständighet och handlingsutrymme och 
genom detta kan de påverka vilken miljöpolitik som de facto genomförs. (Bengts-
son, 2004 s 6) 

Bengtsson (2004 s 6) har identifierat sju olika prioriteringssätt. Dessa används 
både enskilt och i kombination med varandra. 

1. Verksamhetens klassning i A, B och C-verksamheter. En högre klassning 
innebär en större verksamhet och därmed en större risk för miljön 

2. Miljökvalitetsmålen som både kan ange prioritering vilka objekt som får 
tillsyn och vad som studeras vid tillsynen 

3. Problemverksamheter där det tidigare framkommit brister prioriteras högre 
än objekt som skött sig bra 

4. Avgiftssystemet, så att de som betalar en kommunal tillsynsavgift även får 
tillsynsbesök 

5. Verksamheter som inte besökts på länge prioriteras 
6. Tillsynsprojekt som genomförs inom förvaltningen eller i samverkan med 

andra 
7. Inkommande ärenden är en mycket bred kategori. I detta fall prioriteras 

klagomål, anmälningar och ansökningar på bekostnad av planerad operativ 
tillsyn 

(Bengtsson, 2004 s 23-25) 

Inspektörerna använde olika inspektörsstilar beroende av personlighet och situa-
tion. Den ”mjuka” inspektören genomförde föranmälda besök och använde infor-
mella metoder för avvikelseuppföljningen. Den ”hårda” inspektören kom ofta 
oanmäld, gav skriftliga klagomål och förelägganden och åtalsanmälde i större 
utsträckning. Studien belyser vikten av att ha goda relationer med de inspekterade 
så att inspektören får deras förtroende. En mjukare stil kan därför vara att föredra i 
vissa fall om reglerna inte är entydiga. (Bengtsson, 2004 s 6, 25) 

I Metoder i kommunal och regional tillsyn – en inventering har 59 intervjuer 
gjorts med kommunala och regionala handläggare. Fokus har varit att visa på de 
metoder som används inom den operativa tillsynen. Metodbegreppet ansågs av 
många som något systematiskt som inte överensstämde med tillsynsarbetet. Sam-
tidigt framkom ett flertal metodutvecklingsförslag. Studien visade på att det skilj-
de sig i metod och arbetssätt mellan de olika myndigheterna i landet och en mer 
likartad tillsyn skulle vara att föredra. Att fördjupa samarbetet mellan myndighe-
terna är en väg för att nå större likriktning. Ett utvecklat samarbete med tillsyns-
kampanjer på både regional och nationell nivå skulle kunna effektivisera tillsynen. 
Checklistor och metoder som arbetats fram inom kommuner och länsstyrelser 
skulle kunna delas med andra. Men det finns idag inga naturliga kommunikations-
vägar för dessa metoder. Webbaserade portaler och forum där inspektörer kan 
diskutera och utbyta erfarenheter och arbetssätt ansågs kunna vara en väg för ett 
ökat informations- och kunskapsutbyte. (Lindberg, 2004, s 6) 

Miljötillsyn i praktiken – Länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalkens 26 kapitel 
bygger på intervjuer med 30 miljöskyddshandläggare i fyra län. Länsstyrelsens 
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roll är både att vara operativt tillsynsansvarig men även tillståndsgivande myndig-
het samt att vägleda och samarbeta med andra tillsynsmyndigheter på både kom-
munal och statlig nivå. Studien fokuseras på det praktiska arbetet med frågor om 
inspektörernas handlingsutrymme, strategier, inspektionsstil och yrkesroll. Hand-
läggarna har upplevt sig ha ett stort handlingsutrymme men att de inte hinner med 
alla uppgifter som de är ålagda. Yrkesrollen är både otydlig och mångbottnad. En 
stor del av arbetet sker vid skrivbordet och inspektionsbesök prioriteras ofta bort. 
Inspektionsstilen är situationsberoende men det som har dominerat är en ”mjuk” 
stil. För att kunna utföra sitt arbete är handläggarna beroende av en god relation 
med verksamhetsutövarna. (Cederstrand m.fl. 2006 s 7-8) 

Att lära av inspektörers erfarenheter – en undersökning av inspektionsverksam-
heten i elva kommuner har haft som syfte att undersöka hur erfarenheterna från 
tillsynsärenden har tagits omhand inom den kommunala miljötillsynen. 11 kom-
muner och 28 ärenden granskades. Studien belyser att tjänstemännen anser att 
erfarenhetsåterföring av juridiska frågor är viktiga. Åklagaren lägger ner förunder-
sökningar utan att miljöförvaltningen får reda på varför och inspektörerna vill få 
en återkoppling på hur ärenden med utdömda viten har fortlöpt. Studien har 
främst belyst de regionala samarbetsformer som finns som viktiga för erfarenhets-
återföring. De centrala myndigheterna har haft en allt mindre roll i det arbetet. 
(Lindberg, 2006 s 6) 

I Tillsyn med framsyn anger Naturvårdsverket sin inriktning på tillsynsvägled-
ningen 2007-2009. Prioriteringar ska ske utifrån de nationella miljökvalitetsmålen 
och regeringens övergripande politiska prioriteringar. Detta kommer att möta 
vissa av de efterfrågade behoven men inte alla. Verket förändrar sitt arbetssätt för 
att kunna informera snabbare. En ny webb, seminarier och kurser är tänkta att öka 
kontakten med tillsynsmyndigheterna. (Tillsyn med framsyn, 2007 s 7) 

3.3.5 Examensarbeten 

För att undersöka ytterligare var forskningen står inom området gjordes fler data-
bassökningar. Denna gång på examensarbeten och uppsatser. Någon enhetlig 
nationell databas finns inte. Libris Uppsök och www.uppsatser.se är de mest 
heltäckande och länkar dessutom till varandra. Lunds Universitet hade en helt 
egen databas Xerxes som dock inte alla deras institutioner använde. Mälardalens 
högskola rekommenderar att studenternas arbeten läggs upp i portalen Diva, 
www.diva-portal.org. 

En sökning genomfördes den 29 april 2008. Sökorden miljötillsyn och egenkon-
troll användes i alla databaser. Resultatet redovisas endast från Diva, då resultaten 
i stort sett var liknande. 

Miljötillsyn gav två träffar och bägge var relevanta för examensarbetena. Egen-
kontroll gav 11 träffar, men inget arbete inriktade sig på miljöområdet. Miljö* gav 
hela 1192 träffar som sedan granskades manuellt. 66 arbeten behandlade företag 
och miljöarbete på något sätt, se bilaga 3. Mestadels i form av miljöutredningar, 
företagsspecifika miljöledningssystem samt hållbarhetsredovisningar. Av detta 
urval var det tre som på något sätt berörde miljötillsyn. 
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Maria Johansson har i sin C-uppsats Vad innebär information och rådgivning 
enligt miljöbalken? analyserat kring vad information och rådgivning egentligen 
innebär. Två inspektörer och en företagsrepresentant har intervjuats i studien. 
Slutsatserna är att det finns en förvirring om information och rådgivning. Företa-
gen har upplevt sig beroende av tillsynsmyndighetens stöd medan myndigheten 
har upplevt att företagen inte är tillräckligt intresserade för att på allvar arbeta med 
miljöfrågor. Bägge parter har önskat mer och bättre kommunikation med varan-
dra. (Johansson, 2004) 

Boel Alenius har i sin D-uppsats Miljötillsyn och miljörevision studerat hur miljö-
revision av frivilliga system kan samverka med miljötillsynen för ett effektivare 
tillsynsarbete. Det har sedan flera år funnits förhoppningar från både företag och 
tillsynsmyndigheter att frivilliga miljöledningssystem skulle kunna ge lättnader i 
den operativa tillsynen. Rent teoretiskt visar sig skillnaderna vara små och få 
mellan förekommande miljöledningssystem och kraven på egenkontrollen. 
Studien visar att det finns möjligheter till ett resurseffektivare arbete genom 
lättnader i tillsynen hos miljöcertifierade företag. (Alenius, 2005) 

Martina Norberg har i sin D-uppsats Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå 
studerat hur miljömålstyrd tillsyn har fungerat på kommunal nivå. Tillsyn och 
miljömål, TIM, är en modell som utarbetades 2003 genom ett projekt av Natur-
vårdsverket. Författaren hävdar att modellen överlag fungerar bra som målstyr-
ningsverktyg för tillsynsplaneringen. Modellen behöver dock fortsätta att utveck-
las för att göra den mer användbar. (Norberg, 2007) 

3.4 Brukarenkät 

För att utvärdera tillsynsmyndighetens verksamhetsmål under det gångna året, 
2007, genomfördes under första halvåret 2008 en brukarenkät i Linköping och 
Västerås kommun. Syftet med undersökningen var att få en bild av hur verksam-
hetsutövarna upplevde kontakten med miljökontoret/-förvaltningen och hur före-
tagen upplever myndighetens roll i samhället. Tre målgrupper valdes ut, miljö-
farlig verksamhet, livsmedelshantering samt enskilda avlopp. Undersökningen 
genomfördes av företaget Impera utifrån frågor som tidigare använts i liknande 
undersökningar av miljöförvaltningarna i Örebro och Borås. (Impera, 2008) 

Målgruppen med miljöfarliga verksamheter, som även har ingått i denna fallstu-
die, har bestått av företag som haft långvarig kontakt med och fått besök av, sökt 
och/eller fått tillstånd meddelat från tillsynsmyndigheten under 2007. För att 
effektivt genomföra undersökningen har e-postenkäter använts till målgruppen. 
I Linköping är detta den enda metoden som har använts medan det för Västerås 
del även har kompletterats med telefonintervjuer, då kontakt inte nåddes med 
enbart e-post. Urvalet från Linköping var 92 företag varav 54 besvarade enkäten. I 
Västerås var urvalet 100 företag varav 46 svarade. Av 62 utskickade webbenkäter 
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besvarades 27samt 19 av de 32 uppringda objekten besvarade telefonintervjun

edovisas ett urval av resultaten av brukarenkäterna
des 13 frågor till Västeråsföretagen och 14 frågor till företagen i Linköping.

Helhetsintrycket av miljökontorens arbete var övervägande positivt. Västeråsföre
mer positiva än i Linköping, se figur 1. (Impera, 2008) 
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Figur 2: Brukarenkät, kontaktsätt
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: Brukarenkät, kontaktsätt 

På frågan om hur handläggningstiden motsvarar de krav företagen upplever att de 
kan ställa på förvaltningarna var majoriteten positivt inställda men med 
större andel i Västerås, se figur 3. Dock hade fler, 14 %, fått negativa konsekven
ser av handläggningstiden i Västerås gentemot 10 % i Linköping enligt 

: Brukarenkät, handläggningstid 

Grunderna till besluten upplevdes i bägge kommunerna som bra, se figur 4. Sam
kommentarer av en del om att språket i besluten är byråkratiskt och 

krångligt och därför inte alltid är så lätt att förstå. (Impera, 2008) 
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Figur 4: Brukarenkät, tydlighet i grunderna
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(Impera, 2008) 
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: Brukarenkät, tydlighet i grunderna till besluten 

Företagens relation med handläggaren var i bägge kommunerna
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Impera sammanfattar resultatet från Linköping med att företagens syn på miljö-
kontoret är att det är en myndighet som kontrollerar och prövar verksamheter, 
samt fattar beslut utifrån lagstiftning. (Impera, 2008) 

4 Fallstudie 

I detta kapitel finns resultaten i den gjorda fallstudien samt vilka verksamheter 
som deltagit. Vid hänvisningar till svar från respondenterna används R1 till R6 
som beteckningar. Det finns dock ingen logisk koppling mellan numreringen och 
punktlistan över deltagande företag. 

4.1 Deltagande företag 

De sex företagen i studien har fördelat sig på tre C-verksamheter och tre B-verk-
samheter efter omklassning den 1 januari 2008. Tre företag är verksamma inom 
Västerås kommun och tre inom Linköpings kommun. Nedan presenteras företa-
gens verksamhet, ägarstruktur, vilken typ av systematiskt miljöarbete som har 
bedrivits samt vilken funktion som är respondent. 

• En billackering, C-anläggning, med sju anställda. Privatägt företag med tre 
delägare verksamma i driften. Verksamheten omfattar lackering av person-
bilar och reparationer av plastskador. Företaget fungerar som en under-
leverantör till plåtverkstäder i närområdet. Uppdragen är näst intill uteslu-
tande försäkringsskador. De arbetar inte aktivt med miljöfrågor men för-
söker följa lagens krav. Respondenten är företagets VD. 

• Ett snickeri, C-anläggning, med 16 anställda. Privatägt företag med tre 
delägare verksamma i driften. Verksamheten omfattar produktion av kund-
anpassade snickerier främst till offentliga lokaler. Företaget har tidigare 
genomfört en egen miljödeklaration via kommunen och har ett ej certi-
fierat kvalitetssystem enligt ISO-standard. Företaget bygger nu upp ett 
aktuellt system enligt FR2000. Respondenten är företagets VD. 

• En energiproducent, B-anläggning, med 18 anställda. Kommunalägt bolag 
med produktion av biogas samt tankanläggningar för fordon. Miljö-
certifierad enligt ISO 14001. Respondenten är företagets logistik- och 
materialansvarige som även fungerar som miljösamordnare. 

• En tillverkningsindustri, B-verksamhet, med 50 anställda. Privatägt företag 
med holdingbolag som ägare. Företaget har produktion av laminerade 
produkter. Främst i form av basmaterial till annan tillverkande industri 
men även med ett par egna slutanvändarprodukter. Verksamheten är 
certifierad enligt ISO 14001. Respondenten är utvecklingsingenjör som 
även har miljöansvar på ca 10 % av sin tjänst. 

• En kemiskteknisk industri, B-anläggning, med 70 anställda vid den 
aktuella produktionsanläggningen. Privatägt företag som ingår i en 
nationell koncern. Företaget producerar hygienartiklar. Det finns ett 
fungerande verksamhetssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet men 
detta är ej uppbyggt efter ISO-system eller certifierat. Respondenten är 
företagets miljö- och kvalitetschef med 100 % tjänst. 
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• Ett tryckeri, numera C- men tidigare B-anläggning, med 100 anställda vid 
den aktuella produktionsanläggningen. Privatägt företag som ingår i en 
koncern med flera tryckerier. Verksamheten består i produktion av tryck-
saker. Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO. Produktionen 
är Svanencertifierad och de arbetar för att få FSC-certifiering. Ett mål för 
miljöarbetet under 2008 är att bli klassat som klimatneutralt företag. Res-
pondenten är företagets miljö- och kvalitetsansvarige med 100 % tjänst. 

En av de inledande frågorna i intervjuguiden var att respondenten fick definiera 
ordet miljö. Tanken var att inleda samtalet och att förtydliga inom vilket område 
samtalet skulle genomföras. Genomgående definierades miljö som omgivning. 
Samtidigt upplevdes det som ett lite svårdefinierat ord (R1) och att det kan ha en 
allmänt negativ klang exempelvis genom miljöförstöring (R4). Framtidsperspek-
tivet fanns också med i resonemanget då R2 menade att vi ”inte förstör för dem 
som kommer efter oss.” 

En sammanblandning som ofta framkom i samtalen var mellan den yttre miljön, 
vår omgivning, och arbetsmiljön, anställdas säkerhet och hälsa. R3 definierade 
skillnaderna tydligt men har upplevt att gemene man har lite svårt att skilja mellan 
de yttre miljöaspekterna och de inre arbetsmiljöperspektiven. Arbetsmiljöfrågorna 
har upplevts som närmare individen medan arbetet för den yttre miljön känns 
svårare att koppla till eget handlande, då det är något som sker utanför de egna 
väggarna. 

4.2 Företagens egenkontrollarbete 

Av svaren framgår att de intervjuade företagens systematiska miljöarbete spänner 
från obefintligt till exemplariskt. Hälften av objekten är miljöcertifierade enligt 
ISO 14001 och ytterligare ett har ett fungerande systematiskt men inte certifierat 
ledningssystem. De tillståndspliktiga verksamheterna har utmärkt sig genom att 
alla har haft ett systematiskt arbete medan de anmälningspliktiga, 2007, inte haft 
några fungerande egenkontrollsystem. 

Även om C-verksamheterna har saknat systematiskt arbetssätt så finns ändå miljö-
intresset. De har försökt följa lagstiftningen och miljökraven utifrån de resurser 
som de har möjlighet att tillsätta. Bägge företagen i undersökningen har tidigare 
byggt upp systematiska ledningssystem inom andra områden såsom kvalitet och 
brandskydd. Oftast är systemen uppbyggda med konsulthjälp och sedan har arbe-
tet ebbat ut efter några år utan stöd. Företagens miljöprestanda påverkas även av 
de leverantörer som företagen anlitar. R1 menade att företaget blir miljöanpassat i 
och med att produkterna som köps in blir mer miljövänliga. I detta fall som samta-
let rörde sig kring finns visserligen inga alternativ. Tidigare produkter får inte 
längre användas ur miljösynpunkt. Leverantörerna har slutat sålt dem och lagstif-
tarens mål har uppnåtts. 

För B-verksamheterna är arbetet organiserat på olika sätt. Alla har haft någon 
form av tjänst med inriktning på miljöfrågor. Omfattningen har dock varierat 
kraftigt från 10 – 100 % tjänst inom området. Det skiljer sig också angående om 
befattningshavaren arbetar självständigt eller med hjälp av fasta eller föränderliga 
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miljögrupper inom organisationen. Alla ledningssystem har omfattat mer än bara 
den yttre miljön. Vanligast var att integrera det med kvalitet men även arbetsmiljö 
och brandskydd förekom. 

4.2.1 Konsulthjälp 

Alla företag har tagit in extern kompetens på något sätt. Alla som har certifierade 
ledningssystem granskas av externa revisorer. En del har konsulthjälp enbart för 
laguppdateringar medan andra förlitar sig på konsulter för att bygga hela verksam-
hetssystem. Det kan vara helt fristående konsulter som anlitas men även hjälp från 
andra avdelningar inom en större koncern. Två företag har dock utmärkt sig. Det 
ena är en av de anmälningspliktiga verksamheterna. De säger sig inte ta in extern 
hjälp men har nyligen fått stöd av sin leverantör med en kemikaliekartläggning. 
Det andra utmärkande objektet är ett företag som satsat mycket på sitt miljöarbete 
och har använt det som ett försäljningsargument. De har inte tagit in någon extern 
konsulthjälp förutom vid revisionerna men har en heltidsanställd miljö- och 
kvalitetssamordnare. 

4.2.2 Ajour med lagstiftningen 

Inom lagstiftningsområdet är företagen också mycket beroende av extern hjälp. 
En respondent genomför ingen egen kontroll av om de uppfyller lagstiftningen 
eller bevakar när det blir förändringar. Detta sker hos de övriga undersökta 
objekten. Två företag har helt lagt över identifieringsarbetet på konsulter. 

Tre respondenter har själva identifierat de lagar som verksamheten berörs av. R2 
beskrev det som ”att vi gjorde det själva och inte hade någon konsult, det tror jag 
att vi har tjänat mycket på. Det har tagit mycket tid, men det sätter sig.” En annan 
använde sig av en webbtjänst som underlättade arbetet och den tredje hade en av 
internrevisionerna helt fokuserad på lagstiftning. Dessa internrevisioner utfördes 
dock av en konsultfirma. 

Laguppdatering sker en till två gånger per år. Implementeringen sker genom änd-
ringar av ledningssystemets rutiner. Där konsult har genomfört uppdateringar har 
även föredragningar för ledningen skett. 

Alla intervjuade har känt till miljöbalkens hänsynsregler men i olika utsträckning. 
Några har bara hört dem men få av respondenterna har angett att reglerna har haft 
någon egentlig direkt påverkan på driften av verksamheten. En har uttryckt att 
miljöaspekten finns som en del i produktutvecklingen och därmed tillämpas 
produktvalsprincipen och principen om bästa möjliga teknik. En annan respondent 
arbetade just då med en förnyad tillståndsansökan där hänsynsreglerna är mycket 
aktuella. Denne uttryckte även att genom att reglerna är grundläggande för till-
ståndet och tillståndet påverkar rutinerna för driften så finns hänsynsreglerna även 
med i driften av verksamheten, dock utan att medarbetarna tänker på det. 

4.2.3 Kontroll av miljöpåverkan 

På frågan om företaget har genomfört några löpande kontroller för att mäta miljö-
påverkan svarar övervägande delen initialt nekande på frågan. När frågeställaren 
sedan utvecklar frågan visar det sig att egna reningsutrustningar, maskiner och 
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dylikt kontrolleras enligt rutiner. Det handlar mer om hur respondenten först 
tänker. Ett filter i en luftreningsutrustning byts för att produktionen ska kunna 
fungera, inte tankemässigt främst för att rena miljön. Slamavskiljare töms konti-
nuerligt för att det ska göras och genomförs av entreprenör enligt abonnemang. 
Justering av kemiska egenskaper av utgående avloppsvatten ses mer som en del av 
processen än att det görs för att minska miljöpåverkan. Men det ena ger det andra 
och på något sätt visar det på hur egenkontrollen är och kan vara integrerad i verk-
samhetens dagliga rutiner. I de processindustrier som har besökts finns även mät-
värden för reningsutrustningar. Antingen genomförs det kontinuerliga kontroller 
eller så finns de som en del i processövervakningen. För de som har uppbyggda 
ledningssystem har miljöriskerna bedömts enligt de upprättade rutinerna, vid för-
ändringar i verksamheten, samt minst en gång per år, exempelvis vid ledningens 
genomgång. 

4.2.4 Effektivt verktyg eller inte 

Respondenterna definierade egenkontroll som R3 ”att i den dagliga egna verksam-
heten hålla koll på miljöfrågorna”. Det innebär att ha kontroll på verksamheten så 
att tillstånd och lagar efterlevs. För alla företag som hade ledningssystem ingår 
egenkontrollen som en del av systemen. För de övriga fanns inga dokumenterade 
egenkontrollsystem och vid frågor om egenkontroll fördes samtalet raskt över på 
arbetsmiljöområdet, se vidare i 5.1.1 Yttre och inre miljö. 

Syftet med fallstudien var att undersöka om egenkontrollen är ett effektivt verktyg 
i den dagliga driften för en verksamhet. Denna fråga har även avslutat intervjuav-
snittet. Skillnaderna mellan B- och C-verksamheter blir här tydlig, mellan de som 
hade fungerande system och de som inte hade det. De anmälningspliktiga 
verksamheterna är här eniga om att det har varit svårt att få ett dokumentsystem 
att fungera i praktiken. Skriftliga rutiner blir lätt bara papper som sitter i en pärm. 
Checklistor som fylls i utan att kunskapen finns om varför känns meningslösa och 
onödiga. R1 säger att ”i vår verksamhet är det ett nödvändigt ont”. Och istället 
finns korta informella och muntliga besluts- och kommunikationsvägar mellan 
medarbetare och ledning. 

Till den bilden måste ställas de lite större verksamheterna som har lednings-
system. R3 har uttryckt att skriftliga rutiner är det effektivaste verktyget som finns 
att tillgå. Samtidigt finns en vetskap om att det finns ett motstånd mot dokumen-
tation bland medarbetare ”på golvet”. R2 får fortsätta ”Det är för ens eget bästa. 
Man ska inte se det som ett måste utan det måste vara en mening med saker och 
ting. Och känner man det då fungerar det bra.” 

4.3 Upplevelser av miljötillsyn 

Alla respondenter hade kommunen som tillsynsmyndighet. Alla tillståndspliktiga 
verksamheter har även haft kontakt med länsstyrelsen vid tillståndsgivning eller 
ändringar i tillståndet. Tillsyn sker en till två gånger om året utom för en verksam-
hetsutövare som inte har upplevt sig få någon kontinuerlig tillsyn. Kontakt sker 
istället vid klagomål samt då företaget självt har begärt att en inspektör skulle 
besöka dem för ett specifikt ärende. 
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4.3.1 Upplevelser av tillsynsmyndigheten 

Alla respondenter var positiva till kontakten med miljökontoren. Det sker i dialog-
form och samarbetet har betecknats som gott. Oftast finns det ett längre samarbete 
med en inspektör som respondenten haft en relation till. I två fall framkommer 
negativa åsikter, ett i varje kommun, och då rör det sig om kritik mot den enskilde 
inspektören. I det ena fallet har det handlat om bristande kommunikation, vilket 
har lett till onödigt merarbete för företaget. I det andra fallet har den nya inspektö-
ren upplevts som övernitisk, en upplevelse som har fått revideras allteftersom 
samarbetet har fortgått.  

Inspektörerna har upplevts som kunniga inom miljöområdet och juridiken men 
nivån har ansetts sämre på mer verksamhetsspecifik kunskap. Samtidigt har kom-
mentarer givits om att det kan vara svårt att ha branschteknisk kunskap som 
inspektör. 

Företagen har tyckt att det är lätt att få kontakt med förvaltningen via telefon och 
e-post. Just kommunikation via e-post har lyfts fram hos flera respondenter. Även 
om svar inte har kunnat ges omgående har det upplevts vara en bra väg att lämna 
över frågor och funderingar som inte är akuta samt för att redovisa tillbud eller 
händelser som skett i verksamheten. 

Respondenterna upplever att det förekommer en del ”myndighetsspråk” i kom-
munikationen från förvaltningarna. R3 har ingen svårighet att förstå det som sägs 
och skrivs men har upplevt att språket är betydligt enklare i den muntliga dialogen 
än i de skriftliga rapporterna. Ibland blir denne som miljöansvarig tvungen att 
tolka till andra medarbetare i organisationen vad inspektionsrapporten innebär. 

4.3.2 Positiva och negativa omdömen 

Det som genomgående har upplevts som positivt är när en dialog förs. R2 ser 
positivt på att inspektören vid tillsynen ofta har kommit med tips, idéer och 
förslag om hur olika saker kan lösas. Som miljöansvarig på ett företag kan det 
ibland vara svårt att få genomslag för sitt arbete och att då få stöd från en 
myndighetsperson ses som positivt. Om inspektören ställer krav genom en 
inspektionsrapport eller ett föreläggande så får det effekt i verksamheten. R3 är 
nöjd och säger ”Jag upplever att jag får stöd från dem”. 

Under intervjuerna har det varit lätt att få positiva omdömen medan de negativa 
kommentarerna har varit förhållandevis få. I anknytning till inspektörens kunskap 
om verksamheten förde R2 ett resonemang om att inspektören lätt kan bli lite 
fyrkantig. Lagen säger en specifik sak som inte går att efterleva rent praktiskt i 
verksamheten. Respondenten förde vidare ett resonemang om när företaget 
önskade testa en annan metod än den som var föreskriven i tillståndet. Detta 
skulle vara enklare i produktionen och bättre ur arbetsmiljöperspektiv, men där 
hade de svårt att få gehör för idén. Den senaste miljörapporteringen nämndes av 
en respondent. Denne upplevde att SMP, Svenska miljörapporteringsportalen, inte 
fungerade i skarpt läge. Det fanns problem med att fylla i uppgifter som tidigare 
hade rapporterats, svarsfunktionen från tillsynsmyndigheten fungerade inte, etc. 
Förhoppning fanns om att detta rättas till inför nästa miljörapportering. Endast en 
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respondent nämnde tillsynsavgiften som något negativt. Det var en av de mindre 
verksamheterna och det kanske är en förhållandevis större utgift för dem än för de 
andra undersökta företagen. 

4.3.3 Förväntningar på tillsynsmyndigheten 

Företagen förväntar sig att tillsynsmyndigheten upprätthåller kontroll av att lag-
stiftningen följs, att företagen får hjälp med tolkning av lagtexten, att inspektör-
erna har ordentlig kunskap kring miljöfrågor och regelverket men också att de har 
en branschkännedom. Samtidigt har flera respondenter lyft fram det rådgivande 
perspektivet. Det finns förväntningar om att få råd i förebyggande syfte och att få 
påminnelser, exempelvis via e-post, innan rapporter ska lämnas in och när nya 
lagar kommer. 

R5 utryckte att tillsynsmyndigheten förväntades ha kontroll över att regelverket 
uppfylls men att den främst har fungerat som samtalspartner. R6 jämförde inspek-
tören med den externa revisorn som granskar företagets miljöledningssystem. 
Revisorn både kontrollerar efterlevnaden och ger tips på förbättringar och förenk-
lingar i miljöarbetet. Det sistnämnda saknar respondenten från sin inspektör. 

4.3.4 Tillsyn och rådgivning 

Tillsyn innebär att se till att företagen uppfyller lagar, förordningar och tillstånd 
samt föreläggande om skyddsåtgärder enligt respondenterna. Även insamling av 
miljödata anser R5 ingår i tillsynen. R3 och R4 inkluderade även att tillsynen föl-
jer upp verksamheten med tanke på den miljöpåverkan som sker. R3 var inne på 
systemtillsyn i sitt resonemang om att skilja på kontroll och tillsyn. Respondenten 
menade att företaget står för kontrollen av verksamheten medan tillsynen ser till 
att företaget lever upp till sina tillståndsvillkor och att företaget självt har genom-
fört kontrollerna. 

Rådgivningsbegreppet spänner brett från lagtolkning till praktiska åtgärder enligt 
respondenterna. Information om lagstiftningen och hjälp med tolkningen av den-
samma återkommer i de flesta uttalanden. Både R3och R5 lyfte fram att det som 
företagare kan vara svårt att tolka hur lagen praktiskt ska genomföras i verksam-
heten. Den kompetensen har ansetts svår att ha inom organisationen och det finns 
en förväntan om att myndigheten kan hjälpa till i en dialogform. 

De råd som efterfrågas är dels hur lagstiftningen ska tolkas men även praktiska 
råd. En som kommer utifrån kan ha med sig en kunskapsbank av tips och idéer om 
hur andra företag har hanterat sitt miljöarbete. R2 menade att det är lätt att köra 
fast i sitt gamla tankemönster och att inte se att det finns andra lösningar på prob-
lemen. Bra är att kunna få ta del av den kompetens som finns hos inspektören och 
myndigheten och som företaget självt besitter. Två av respondenterna har själva 
tagit upp inspektörens problematik vid rådgivning. R4 menade att det var långsökt 
att inspektören ska veta vilken produkt som är bäst. R5 uttryckte att ”det är ju 
svårt för dem för de kan ju inte göra reklam för någon speciell” och fortsätter 
sedan ”det är ju inom lagstiftningsområdet som de kan röra sig fritt”. R6 vill att 
rådgivningen ska underlätta för företagen och bidra till att förbättra miljöarbetet 
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men samtidigt också underlätta tillsynen. Denna respondent ansåg vidare att 
”miljömyndigheten har ett väldigt stort ansvar i att sprida kunskap.” 

5 Resultat av studien 

I detta kapitel redogörs för några sammanfattande resultat av fallstudien kopplad 
till tidigare undersökningar och övrig litteratur. 

5.1 Egenkontrollens funktion 

Lind (2002 s 5-6) har belyst att egenkontrollen är verksamhetsutövarens verktyg 
för att följa upp och kontrollera sin egen verksamhets miljöpåverkan. Samtidigt 
har nivån på många företags arbete varit långt under vad lagstiftningen anger. 
Undersökningen i Kalmar län har givit liknande resultat men även tydliggjort att 
tillståndspliktiga verksamheter är bättre på att uppfylla kraven. Variationerna är 
stora fastslog Kemikaliestegets undersökning i Östergötland. Men inte ens företag 
med miljöledningssystem har saknat brister i egenkontrollarbetet enligt undersök-
ningen i Örebro län. (Lind 2004a s 5, 8; Lind 2004b s 6-11) Denna fallstudie har 
inte granskat mer ingående vad varje företags egenkontrollsystem innehållit. Men 
bilden från litteraturen är liktydig, att lagens krav i många fall inte har uppnåtts, 
att större företag är bättre än mindre men även att nivån har varierat mellan de 
större företagen. Även företag med fungerande system har funderat på hur detta 
ska presenteras för tillsynsmyndigheten. Under fallstudiens lopp har uppgifter om 
företagens egenkontroll begärts in av en förvaltning. R5 upplevde att de efterfrå-
gade uppgifterna finns lättillgängliga i deras ledningssystem men har sett problem 
med hur detta skulle redovisas gentemot myndigheten. Denne menade att redovis-
ningen kanske kan se mer bristfällig ut än vad den i verkligheten egentligen är. 

5.1.1 Yttre och inre miljö 

Verktyget systematiskt arbetssätt är väl spritt inom en rad olika områden. I arbets-
miljöarbetet har det funnits i 15 år. Här visar fallstudien på en klar sammanbland-
ning mellan arbetsmiljö och yttre miljö. Den tidigare benämnda internkontrollen 
av arbetsmiljön har visat sig vara mer inarbetad i företagens värld. Oavsett före-
tagsstorlek kom samtalet naturligt in på arbetsmiljöfrågor. 

Reglerna är gjorda så att systemen för yttre miljö, arbetsmiljö, brandskyddsarbete 
och frivilliga miljö- och kvalitetssystem ska kunna sammanflätas till verksamhets-
system. Att då, som företagare, inte se de direkta skillnaderna där sådana led-
ningssystem finns är till viss del naturligt. En rutin som säkerställer den yttre 
miljöpåverkan, exempelvis stoft eller lösningsmedelsutsläpp, påverkar ibland 
även arbetsmiljön på företaget. Arbetsmiljöfrågorna kan vara lättare att ta på och 
att visualisera. Egenkontrollarbetet stannar innanför väggarna som R4 uttrycker 
det. Skyddsombuden lyfts även fram genom att de bevakar kontroller av utrust-
ningar, etc. som är viktiga för arbetsmiljön och säkerheten. 

Jag menar att detta även visar att arbetsmiljön har en stark intressegrupp, som för 
talan gentemot företagets ledning. En intressent som inte finns för den yttre mil-
jön. Medarbetarna finns representerade på företaget, ofta med en stark facklig 
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organisation i ryggen, och till sin hjälp har de en statlig tillsynsmyndighet. Den 
yttre miljön har ingen sådan organisation bakom sig. Det är en kommunal tillsyns-
myndighet som övervakar och möjligen, om det skulle gå riktigt illa, företagets 
image som kan hålla efter frågorna. 

5.2 Lagstiftning 

Fallstudiens respondenter har inte givit samma entydiga bild om lagstiftningen 
som framkommer både från miljöinspektörer och från företag i Svenskt Närings-
livs undersökning. Där har 80 % ur båda kategorierna i undersökningen hävdat att 
lagstiftningen är svår att överblicka (Berg, 2004 s 5, 7). R5 har en större verksam-
het som omfattas av många lagar men upplevde det inte som särskilt betungande 
att uppfylla dem. ”Mycket bygger på sunt förnuft. Sen är de ju formulerade som 
lagar är.” R1 uttryckte istället att lagstiftningen var i framkant på teknikutveck-
lingen inom verksamhetens område. 

Företagen hade olika sätt att hålla sig ajour med aktuell lagstiftning. Det finns ett 
beroende av extern hjälp och många har också uttryckt ett behov av hjälp från till-
synsmyndigheten i tolkningen av reglerna. Endast en av respondenterna använde 
en prenumerationstjänst för miljölagarna. Arbetsmiljöområdet kan även här an-
vändas som jämförelse där de orangea AFS:arna finns på var och varannan arbets-
plats. Men som en av de intervjuade sa. ”Fråga inte om vi läser dem.” Men jag 
tror att det finns en poäng med att de finns fysiskt. Det kan bidra till att skapa en 
medvetenhet om att reglerna finns på ett lättillgängligt sätt. 

5.3 Företagens kompetens 

Miljöområdet är komplext. Detta gäller både angående tolkning av lagar och i rent 
tekniska frågor. Många företag saknar den kompetens som krävs. Det tydliggörs 
både i denna fallstudie och i litteraturen. Berg (2004 s 7-9) menar att för att tolka 
miljölagar krävs både miljökunskap, juridisk kunskap och kunskaper inom offent-
lig förvaltning. Dessa kunskaper kan bara större företag ha inom sin organisation 
medan mindre företag tvingas förlita sig på externa konsulter. Detta påstående får 
även medhåll av inspektörerna i undersökningen. 

I fallstudien framkommer att respondenterna tycker att området är svårt och att de 
behöver rådgivning för att kunna identifiera, tolka och leva upp till lagkraven. 
Detta belyses av en respondent som önskar både råd vid lagtolkning och vid prak-
tiska frågor av tillsynsmyndigheten och fortsätter; ”Det är ju sådan kompetens 
som man inte kan ha inom det egna företaget. Speciellt inom ett så litet företag 
som det här. Det är skillnad på de stora jättarna. De kan ju ha en hel stor organi-
sation som håller koll på de här bitarna, men det klarar inte vi.” Det intressanta 
med uttalandet är att det kom från ett av de större företagen i undersökningen med 
50-100 anställda. 

Samma resonemang finns i stort sett bland alla företag i undersökningen. Men hur 
stor ska man vara för att själv kunna ha den kontroll som lagen egentligen kräver? 
Miljöansvar ligger ofta på en VD, en ingenjör eller administratör som har andra 
huvudsysslor och inte alltid har någon utbildning inom miljöområdet. 
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5.3.1 Externa konsulter 

Många tar in extern hjälp och köper kompetensen. R4 är ett sådant företag. De 
märker att de blir alltmer beroende av konsulten och behöver mer hjälp ju mer de 
arbetar med frågan. Respondenten lyfte även fram att det var svårt att som före-
tagsledning få med sig personalen när de själva inte behärskade området. 

En konsult kan ha den kompetens som krävs men har svårt att få den förankring i 
företaget som en medarbetare har. Det finns en risk, som Svenskt Näringsliv på-
pekar, att konsultberoendet blir ineffektivt och kostsamt. Frågan är också vad det 
leder till för miljöarbetet på företaget. Kan arbetet utvecklas på samma sätt som 
om det till större delen ligger inom organisationen? Jag själv har arbetat som kon-
sult åt olika företag och jag tror inte att det blir samma utveckling. Miljöarbetet 
behöver införlivas i hela organisationen och att då som medarbetare ha kontinuer-
lig kontakt både formellt och informellt gör att arbetet kan utvecklas på ett bättre 
sätt. Men de mindre verksamheterna har svårt att få tillstånd de resurser som 
krävs. 

5.3.2 Miljösamband och terminologi 

Om ett område är komplext finns det utrymme för missförstånd. Om företagaren 
inte ser sambandet mellan miljöeffekt och lagstiftningskrav kan motivationen 
minska för att genomföra åtgärder. R1 delade med sig av ett resonemang om 
vattenbaserade kontra lösningsmedelsbaserade lacker. Lagstiftningen upplevdes 
som orättvis då lösningsmedelsbas får användas vid tillverkningen av en lastbil 
medan det är förbjudet att använda för att reparera en skada. Vad är skillnaden? 
En skillnad kan vara att ett måleri vid tillverkning kan ha mer långtgående 
reningsutrustning än ett företag som reparerar en skada. Om den kunskapen 
adderas kanske lagen blir lättare att förstå och upplevs som mer motiverad. 

Under mina intervjuer har jag funderat kring hur saker benämns. För en inspektör 
är det viktigt att skilja på en kommunicering innan ett föreläggande om skyddsåt-
gärder gentemot själva föreläggandet. Det finns avgörande juridiska skillnader. 
Men hur uppfattas detta av verksamhetsutövarna? Bägge C-verksamheterna i fall-
studien pratade om sina tillstånd. Den ena sa att de inte överskrider utsläppen i 
tillstånden och den andre pratade om kostnaden för tillstånden. I det ena fallet rör 
det sig om föreläggande om skyddsåtgärder och i det andra om en årlig tillsyns-
avgift, vad jag kan förstå. 

5.4 Forskningen 

Forskningen är inte särskilt utvecklad inom tillsynsområdet. Det konstateras i 
litteraturen 1998 av Hansson & Rudén, 2000 av Johannesson och Johansson och 
2004 av Kerstin Cederlöf i Genomförande av tillsyn enligt miljöbalken. Det finns 
en hel del rapporter som har redovisats ovan men ingen har företagens perspektiv 
på miljötillsynen. De redogör för olika tillsynsmetoder, bristande vägledning från 
nationell och regional nivå, en ökad arbetsbelastning på inspektörerna efter bal-
kens införande och ett stort resursunderskott på myndigheterna. I undersökning-
arna går också att läsa att tillsynen är god. 70 % av de större kommunerna anser 
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att deras tillsyn är god i ESO-rapporten och i Svensk miljötillsyn 2002 konstateras 
att Sverige uppfyller de minimikriterier för tillsyn som EU har satt upp. Men även 
i dessa undersökningar som ger en kvalitetsbild av tillsynen har endast myndig-
hetspersonerna själva tillfrågats. 

Under mitt arbete har jag endast hittat en rapport som haft företagens perspektiv. 
Den är från Svenskt Näringsliv och har fokus på hur företagen upplever miljölag-
stiftningen. 

Den positiva bild som framkommer behöver dock inte vara felaktig. Brukarenkät-
erna som har genomförts i bl.a. Västerås och Linköping ger också en positiv bild 
av hur företagen upplever tillsynen och miljökontorens agerande. Skillnader finns 
mellan kommunerna där Linköping genomgående har haft en något lägre andel 
positiva svar i enkäten. Varför denna skillnad har uppkommit har jag inte analy-
serat. Något tydligt uttryck för att Linköpingsföretagen skulle vara mindre nöjda 
än i Västerås bevisades inte i fallstudien. 

I Naturvårdsverkets kommande forskningsprogram om tillsyn är fokus likartat 
som i tidigare rapporter; tillsynsmetodik, ledningsfrågor och mått på tillsynens 
resultat. I det sistnämnda borde brukarens perspektiv kunna framkomma. Jag 
håller med om att metodutveckling är viktigt för att bedriva en effektiv tillsyn, 
differentieringen likaså. Men hur upplevs de olika metoderna av brukarna? En 
effektiv tillsynsmetod behöver inte per automatik vara positiv för företagen. 
Exempelvis en differentierad tillsyn som är positiv för tillsynseffektiviteten men 
som i fallstudien visade sig negativ för företagen i och med färre myndighetskon-
takter. Att samtidigt undersöka effektiviteten i en metod och brukarnas upplevel-
ser anser jag vara en god forskningsväg framöver. 

5.5 Önskemål om tillsyn 

Många av företagen i fallstudien har givit utryck för att de har uppskattat kontak-
ten med tillsynsmyndigheten och att de vill ha en kontinuerlig kontakt. R4 är det 
enda företaget i undersökningen som inte har upplevt sig ha någon kontinuerlig 
tillsyn trots att de betalar tillsynsavgift. Respondenten upplevde det nästan som 
om företaget betalar sig fria. Samtidigt belyser den intervjuade att det inte händer 
så mycket med miljöarbetet på företaget om de inte får lite påstötning emellanåt. 

Ett av de större företagen var inne på samma tankegångar. Företaget hade fått 
kontinuerlig tillsyn under en tid och sedan upphörde den. De kontaktade då 
tillsynsmyndigheten för att få besök. R5 säger; ”De hade väl ont om tid och tyckte 
väl att de koncentrerade sig på företag som hade större problem än vad vi har. 
Men det kanske var ett gott betyg.” 

Det finns tydliga önskemål om tillsynsbesök. Det handlar dels om en uppfattning 
att myndigheten ska besöka dem, kanske beroende på att företaget betalar en till-
synsavgift. Men också för att få information i förebyggande syfte, att driva på 
företagets eget arbete och att den miljöansvarige kan få stöd i det interna arbetet. 
Det har även upplevts som viktigt att ha en personlig relation till sin inspektör, 
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vilket har underlättat för fortsatt kontakt. Den personliga kontakten kan inte 
byggas upp enbart via telefon och e-post. 

5.6 Rådgivning och dialog 

Att tillsynen har en kontrollerande funktion framgår tydligt i fallstudien och i litte-
raturen. Men de intervjuade har starkt betonat gång på gång den dialog som sker 
mellan företaget och myndigheten. Jag upplever att företagen förväntar sig mer 
omfattande rådgivning än vad regelverket anger. Naturvårdsverkets allmänna råd 
(2001:3) säger att information och rådgivning bör vara ett komplement till kont-
rollfunktionen. R5 menar att tillsynsmyndigheten ska ha kontroll på företaget men 
främst vara en samtalspartner. R6 jämför inspektören med den externa miljörevi-
sorn. Revisorn både granskar efterlevnaden av miljösystemets regler och att före-
taget gör som de har sagt men ger samtidigt tips på förbättringar och förenklingar 
i företagets miljöarbete. De tipsen har respondenten saknat vid tillsynsbesöken. 

Här finns alltså en tredje part som styr upplevelsen av tillsynsmyndigheten, näm-
ligen miljörevisorn. Det frivilliga miljöledningssystemet och den lagstadgade 
egenkontrollen är likartad i sin uppbyggnad och både revisorn och inspektören har 
en granskande roll. Samtidigt finns en avgörande skillnad i och med att inspektör-
en har en myndighetsroll och inte kan vara lika fri i sin rådgivning som en revisor. 

För att brukaren ska kunna vara nöjd handlar det om att upplevelsen stämmer 
överens och gärna överträffar förväntningarna. Om företagen förväntar sig mer 
rådgivning än vad tillsynsmyndigheten ska ge finns det kanske en brist i just 
informationen. Att klargöra genom information vilka förväntningar som verk-
samhetsutövaren kan ha på tillsynsmyndigheten. Vad ska inspektören hjälpa till 
med och vad ska de inte göra? 

6 Diskussion 

Är då den lagstadgade egenkontrollen ett effektivt verktyg för företagen i fall-
studien? Svaret är tudelat och skiljelinjen går mellan de anmälningspliktiga före-
tagen utan fungerande internkontroll och de tillståndspliktiga som har internkont-
roll. De sistnämnda ansåg att det systematiska arbetet både är nödvändigt och 
värdefullt. Där systemen fanns var de också en del av företagets drift ofta i form 
av mer omfattande lednings- och styrningsfunktioner än bara den lagstadgade 
egenkontrollen. 

För ett mindre företag som bygger upp sitt system med extern hjälp finns risk för 
att egenkontrollen blir mycket av en papperstiger, dokument i en pärm utan någon 
större funktion i driften. Det finns även en risk att systemet upphör att fungera 
efter ett tag då ingen driver arbetet aktivt. Muntlig dialog fungerar oftast bra när 
det är få medarbetare med nära dagliga kontakter. 

Några egentliga skillnader om vad egenkontrollen innebär utifrån samhällets syn 
kontra företagens har inte framkommit i studien. Egenkontrollen innebär att ha 
kontroll på sin egen verksamhet så att miljön inte skadas. Däremot fanns en stor 
sammanblandning mellan egenkontroll av den yttre miljön och egenkontrollen av 
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arbetsmiljön. Internkontroll/egenkontroll av arbetsmiljön har pågått under längre 
tid och har en tydlig motpart genom skyddsombud, fackförbund och anställda. 

Verksamhetsutövarna i studien definierade i stort sett tillsynsbegreppet som lag-
stiftaren ansett. Tillsynen innebär att kontrollera att företagen följer de lagar och 
regler som finns. Däremot var brukarnas definition på rådgivning lite vidare och 
framförallt var förväntningarna högre om vad rådgivning innebär gentemot lagens 
innebörd. Samtidigt beskrevs en förståelse för att inspektören har en myndighets-
roll och saknar djupare branschkompetens. Därför ska eller kan inspektören inte 
ge tekniska tips utan mer informera och ge råd om tolkningar av reglerna. Fallstu-
dien, liksom brukarenkäten, ger en positiv bild av företagens intryck av tillsyns-
myndigheten och dess arbete. 

Att skillnader finns i uppfattning mellan verksamhetsutövare och myndighet angå-
ende hur stor del av tillsynen som ska vara kontrollerande respektive rådgivande 
är egentligen inte förvånande. Var tyngdpunkten i myndighetens arbete ska ligga 
är inte helt klart, inte ens hos lagstiftaren eller myndigheterna själva. Uppfatt-
ningen har förändrats under tidens gång inom miljöområdet men även inom andra 
tillsynsområden. Företagen upplever att de själva inte har kompetensen och öns-
kar därmed att få mer information och hjälp från myndigheten. Rådgivningen kan 
även ses av företagarna som mer framåtsyftande, upplysningar om vad de kan 
göra ännu bättre i sitt miljöarbete. Särskilt kan detta gälla för de som har frivilliga 
miljösystem där lagkravet är grundnivån och där företaget självt sedan kan höja 
ribban. Då är kontrollfunktionen redan överspelad. Men som litteraturen anger 
brister även miljöcertifierade företag i efterlevnaden av reglerna. 

7 Slutsatser 

Denna fallstudie belägger i stora drag det som tidigare anats av miljöförvaltning-
arna. Egenkontrollarbetet hos verksamhetsutövarna är varierande. Det systema-
tiska miljöarbetet behöver stärkas på många företag, särskilt vid de mindre verk-
samheterna. Verksamhetsutövarnas upplevelser av tillsynen är till övervägande 
del positiv. Rådgivningen bör stå i fokus enligt respondenterna i undersökningen. 
Antingen bör miljökontoren utöka sin information och rådgivning alternativt 
klarlägga för verksamhetsutövarna, genom information, vilken rådgivande roll 
myndigheten egentligen har. 

7.1 Förslag till fortsatt arbete 

För att fortsätta att utveckla miljötillsynen och miljökontorens arbete finns ett fler-
tal åtgärder som kan genomföras. Här redovisas några förslag. 

Mer forskning behövs för att utvärdera olika tillsynsmetoder ur både myndighets- 
och brukarperspektiv. Hur kan egenkontrollarbetet hos verksamhetsutövarna 
stärkas på bästa sätt? Hur blir tillsynen mest effektiv för myndigheten? Här har 
litteraturen visat på att det finns goda möjligheter för forskning och jag vill 
tillägga att både samhällets och verksamheternas perspektiv behöver intas i en 
sådan forskning 



Egenkontroll och tillsyn 
– ur de granskades perspektiv 

37 
 

Det är bra att fortsätta med de kontinuerliga brukarenkäterna för att stämma av 
synen på tillsynsmyndigheten. Idag är det fyra kommuner som genomför enkäten 
individuellt. Det kanske finns möjlighet att till nästa gång samordna enkäten och 
samtidigt kunna fördjupa sig i vilka skillnader som finns och varför det finns 
skillnader mellan kommunerna. Används olika metoder för tillsyn? Prioriteras 
resurserna olika? Skiljer sig brukarnas förväntningar på tillsynsmyndigheten 
mellan kommunerna? 

Att fortsätta och stärka informationen för att hjälpa företagen i sitt arbete, men 
också för att skapa rätt förväntningar på myndigheten. 

En av respondenterna ordnade kontinuerligt frukostseminarier för sina kunder och 
denne efterlyste korta utbildningar anordnade av miljöförvaltningen. Under inter-
vjusamtalet pratade vi om vilka typer av frågor som kunde vara aktuella. Ett om-
råde som föreslogs var egenkontroll och även inför kommande tillsynsprojekt. 
Respondenten lyfte fram att informationen var god inför den nyligen genomförda 
kartläggningen av farliga kemikalier och att det hade varit ett sådant möjligt 
seminarietillfälle. Jag tror att förutom information handlar det också om att skapa 
goda kontakter med verksamhetsutövarna. Dialogen har betonats starkt i fallstu-
dien och att särskilja rådgivning och tillsyn kanske kan underlätta både för företag 
och för inspektörer. Vid ett utbildningstillfälle är fokus just på rådgivning och inte 
på kontroll. Inspektören har inte någon möjlighet att se risken med den oinvallade 
kemikalieförvaringen, obefintlig riskbedömning, etc. medan verksamhetsutövaren 
får information och kan avhjälpa miljörisken fortare och innan ett eventuellt 
tillsynsbesök. 
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Bilaga 1 E-post till utvalda företag 

Ärendemening: Hur upplever ni miljölagstiftningen och -tillsynen? 

Jag heter Daniel Erikson och genomför nu mitt examensarbete vid Mälardalens 
högskola utifrån ett uppdrag av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås 
och miljökontoret i Linköping. Mitt syfte är att undersöka företagens egen syn på 
hur tillsynen bedrivs och på hur miljölagstiftningen, egenkontrollen fungerar i den 
dagliga verksamheten, se även nedan. Frågeställningarna är intressanta då det 
finns ytterst lite tidigare forskning inom området och den forskning som finns har 
oftast myndigheternas syn på hur lagstiftningen fungerar i praktiken. 

Ni är ett av företagen som är utvalda att delta i denna fallstudie. Ni har tidigare 
fått en webbenkät för att undersöka brukarnas syn på miljökontorens handlägg-
ning. Det jag skulle önska är att få göra en fördjupande intervju med er någon 
gång mellan den 26 maj och 19 juni. Intervjun beräknas ta drygt en timme i 
anspråk där vi tillsammans sitter ner och samtalar om de frågeställningar jag har. 
Intervjun bandas men ljudupptagningen kommer endast att användas av mig 
personligen som anteckningar i arbetet. I det material som sammanställs till 
miljöförvaltningarna och till högskolan kommer anonymitet att råda vad gäller 
person- och företagsuppgifter. 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni ville ställa upp på denna intervju. Det är 
även av största vikt för miljöförvaltningarnas kvalitetsarbete samt för andra läsare 
av de slutliga rapporterna. Jag ringer er under denna vecka för att vi ska kunna 
boka en tid. Vill eller kan ni inte ställa upp under ovanstående tid, hör av er 
snarast till mig. Likaså om ni önskar någon speciell tid för intervjun. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Daniel Erikson 
Telefon: (angivna uppgifter borttagna) 
E-post: (angivna uppgifter borttagna) 

 

Idén till dessa två parallella examensarbeten utvecklades under våren 2007 med 
utgångspunkten att göra en fördjupning i hur företagen upplever samhällets miljö-
kontroll. Rapporter som tidigare utgivits av Naturvårdsverket, Genomförande av 
tillsyn enlig miljöbalken (2004) och Miljötillsyn i praktiken (2006), beskriver lag-
stiftning och tillsynen utifrån samhällets synsätt. Det är kommunernas, länsstyrel-
sernas och miljöinspektörers åsikter som presenteras. I min studie vill jag därför 
lyfta fram företagens perspektiv. 

Syftet med examensarbetet Egenkontroll – lagstiftningskrav eller ett dagligt verk-
tyg är att undersöka hur verksamhetsutövaren upplever den egna egenkontrollen. 
Är den lagstadgade egenkontrollen ett nödvändigt ont eller är det ett effektivt 
verktyg i den dagliga driften? 
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• Vad menar verksamhetsutövarna att egenkontrollen innebär? 
• Anser verksamhetsutövarna att egenkontrollen är en viktig del i företagets 

dagliga styrning av verksamheten? 
• Finns det skillnader mellan verksamhetsutövarnas och samhällets syn på 

begreppet och varför kan dessa skillnader ha uppkommit? 

Syftet med examensarbetet Tillsyn – ur de granskades perspektiv är att undersöka 
hur verksamhetsutövaren upplever tillsynen. Är samhällets uppfattning om vad 
tillsynen omfattar detsamma som verksamhetsutövarens uppfattning om vad 
tillsynen bör innehålla? 

• Hur definierar verksamhetsutövarna tillsyns- och rådgivningsbegreppen? 
• Hur upplevs tillsynen av verksamhetsutövarna? 
• Finns det skillnader mellan verksamhetsutövarnas och samhällets syn på 

begreppet och varför kan dessa skillnader ha uppkommit? 

Om du har frågor eller vill ha mer information kontakta i första hand Daniel 
Erikson, (angivna uppgifter borttagna). Om du önskar mer information från 
miljöförvaltningarna om undersökningen kontakta nedanstående handledare för 
examensarbetet. 

 

Reidar Danielsson, miljöchef 
Linköpings kommun, Miljökontoret 
581 81  LINKÖPING 
Telefon: (angivna uppgifter borttagna) 

 

Ulrika Wahlström, enhetschef & utvecklare 
Marianne Lidman-Hägnesten, enhetschef 
Västerås Stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
721 87  VÄSTERÅS 
Telefon: (angivna uppgifter borttagna) 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Denna guide är till för mig som student och intervjuare för de samtal som kommer 
att föras med företagsrepresentanter under mina examensarbeten. Informationen 
nedan i punktform ska lämnas vid intervjutillfällen och alla frågor ska beröras. 
Frågeställningarna kan sedan anpassas till varje situation och vissa delar kan 
behöva fördjupas och förklaras under samtalets gång. Text i kursiv stil ska nor-
malt sett inte lämnas som information samt text inom parentes som mer är råd till 
mig själv som intervjuare. 

Inledning (5+5 min) 

Tacka för att jag fått komma, samtal max 1 timme, inledning med presentation av 
mig och ämnet, presentera företaget, frågor kring två huvudområden egenkontroll 
och tillsyn, knyter ihop på slutet 

OK med bandinspelning? mina egna anteckningar, renskrivs, utskrift för genom-
läsning, (slå på inspelning samt repetera vad som sagts, datum, företag, deltagare 
och att det är ok med inspelning) företaget och personer är anonyma i undersök-
ningen, liksom tidigare brukarenkät 

Daniel Erikson student Mälardalens högskola miljövetenskap med inriktning på 
miljö- och hälsoskydd tidigare arbetat som miljökonsult och miljörevisor, inte 
inläst på er verksamhet idag, vill ha det berättat för mig 

Syftet med undersökningen är att belysa företagens perspektiv på hur miljölag-
stiftningen och miljötillsynen fungerar. Finns få undersökningar med den ansat-
sen. Viktigt kvalitetsarbete på förvaltningarna. 

• Kan du berätta lite om företaget? 
Verksamhet, antal anställda, ägarstruktur,  

• Vilka är dina roller på företaget? 
• Hur definierar du själv ordet miljö? 

(klargör att undersökningen omfattar yttre miljö men att samtalet även kan 
komma in på rutiner och ledningssystem som på företaget även omfattar 
arbetsmiljö och kvalitetsarbete.) 

Egenkontroll (15-20 min) 

Syftet med examensarbetet Egenkontroll – lagstiftningskrav eller ett dagligt verk-
tyg är att undersöka hur verksamhetsutövaren upplever den egna egenkontrollen. 
Är den lagstadgade egenkontrollen ett nödvändigt ont eller är det ett effektivt 
verktyg i den dagliga driften? Vad menar verksamhetsutövarna att egenkontrollen 
innebär? Anser verksamhetsutövarna att egenkontrollen är en viktig del i före-
tagets dagliga styrning av verksamheten? Finns det skillnader mellan verksam-
hetsutövarnas och samhällets syn på begreppet och varför kan dessa skillnader ha 
uppkommit? 

• Berätta om hur ni arbetar med miljöfrågor? (miljö-, kvalitet, arbetsmiljö) 
• Hur organiseras företagets miljöarbete? 
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• Tas extern hjälp in och i sådana fall för vilka delar? 
• Hur håller företaget sig ajour med aktuell miljölagstiftning? 

Implementering 
• Genomförs några löpande kontroller för att mäta miljöpåverkan, vilka? 

integrerat med övriga kontroller? 
• Hur bedöms vilka miljörisker företaget har? (systematiskt, vissa tillfällen) 
• Hur definierar du själv egenkontroll? 
• Finns något dokumenterat egenkontrollsystem på företaget? 

Miljöbalkens hänsynsregler, kunskapskrav, omvänd bevisbörda, bästa möjliga 
teknik är några begrepp i miljölagstiftningen. 

• Känner du till dem? 
• Vad innebär dessa för den dagliga driften av företaget? 

Anser du att egenkontrollen är ett effektivt verktyg i den dagliga driften? 
Motivera, finns det andra verktyg? Är det onödigt? 

Tillsyn (15-20 min) 

Syftet med examensarbetet Tillsyn – ur de granskades perspektiv är att undersöka 
hur verksamhetsutövaren upplever tillsynen. Är samhällets uppfattning om vad 
tillsynen omfattar detsamma som verksamhetsutövarens uppfattning om vad till-
synen bör innehålla? Hur definierar verksamhetsutövarna tillsyns- och rådgiv-
ningsbegreppen? Hur upplevs tillsynen av verksamhetsutövarna? Finns det skill-
nader mellan verksamhetsutövarnas och samhällets syn på begreppet och varför 
kan dessa skillnader ha uppkommit? 

• Vilken kontakt har ni med tillsynsmyndigheten, vilka myndigheter, hur 
ofta 

• Hur upplever ni kontakten? (möjligheter att få kontakt, kompetens hos 
inspektörerna, etc.) 

• Hur upplever ni språket och förståelsen i kommunikation och beslut? 
• Vad upplever ni som positivt i kontakten med myndigheten? 
• Vad upplever ni som negativt i kontakten med myndigheten? 
• Vilka förväntningar har du på tillsynsmyndigheten, vad ska de göra, vad 

ska de inte göra 
• Vad innebär tillsyn? 
• Vad innebär rådgivning? 
• Vilka typer av råd efterfrågar ni? 

Avslutning (2-3 min) 

Dags att avrunda vårt samtal, återknyt till de två syftena 

• Något du vill tillägga? 
• Möjlighet att läsa transkriptionen? 
• Önskemål om att få rapport tillsänt sig? 

Tacka för deltagandet  
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Bilaga 3 Sökresultat Diva 

Resultat från databassökning 2008-04-29 i www.diva-portal.org. Sökningen 
gjordes på alla universitet och alla publikationstyper med sökord miljö*. Totalt 
gavs 1192 träffar varav nedanstående 66 publikationer manuellt sorterades ut då 
de på något sätt berörde företag och kommuners miljöarbete. Tre av träffarna 
berörde miljötillsynen, skuggade nedan. 

Författare Titel Nivå År 
Aasa, Mikael; Hertzberg, 
Fredrik 

Användandet av miljöledningssystem och gröna 
nyckeltal: – en studie av drivkrafter hos mindre 
företag  

Uppsats C-nivå 
(Umeå)  

2007 

Adenling, Elinor Att bli miljömedveten: Perspektiv på 
miljöhandbokens textvärld  

Doktorsavhandling 
(Umeå)  

2007 

Alenius, Boel Miljötillsyn och miljörevision: 
samarbetspartners för ett resurseffektivare 
tillsynsarbete  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2005 

Alenius, Boel Ständig förbättring av miljöarbetet på kontor 
Fallstudie på BT Products AB  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2004 

Alersjö, Anneli Myndigheter för hållbar utveckling: En studie 
av myndigheters miljöledningssystem 2005  

Uppsats C-nivå 
(Södertörn)  

2006 

Anadol, Fadime; 
Frost/Nylén, Ingela 

Hållbarhetsredovisning ur ett institutionellt 
perspektiv  

Uppsats D-nivå 
(Gävle)  

2007 

Andersson, Karl-Johan; 
Jönsson, Marcus 

Miljö- och personalinformation i 
förvaltningsberättelsen: En kvantitativ studie av 
tillståndspliktiga företag i Jönköpings län  

Uppsats D-nivå 
(Jönköping)  

2007 

Andersson, Malin; 
Hansson, Jessica 

Hållbarhetsredovisning: Positiv miljöpåverkan 
eller onödig pappersexercis?  

Uppsats C-nivå 
(Södertörn)  

2007 

Andersson, Therese Comparing ISO 14001 and ecoBUDGET as 
models for environmental management systems 
in municipal environmental management  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2003 

Boström-Salomonsson, 
Daniel; Kesti, Ilkka 

Miljöhändelser - sälja av eller sitta kvar? En 
kvantitativ studie kring samband mellan 
offentliggörande av: miljöhändelser och 
påverkan på aktiekursen  

Uppsats C-nivå 
(Umeå)  

2007 

Bréti, Peter; Cliffoord, 
John 

Certifiering av Miljöledningssystem  Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2004 

Carlsson, Rebecca; 
Samuelsson, Denisa 

Miljöredovisning: De svenska börsföretagens 
redovisning av miljöinformation  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2006 

Carlsson, Sara Grön Flagg, en studie av miljöcertifiering av 
skolan  

Uppsats Y-nivå 
(Linköping)  

2002 

Dalman, Johanna; Saur, 
Louise 

Miljöredovisning: En studie avseende företagen 
på Stockholmsbörsens Mid Caplistas 
redovisning av miljö i förvaltningsberättelsen  

Uppsats D-nivå 
(Uppsala)  

2008 

Durakovic, Valina Miljöredovisningar i pappersindustrin: En 
studie av syften och motiv  

Uppsats C-nivå 
(Gävle)  

2006 

Eriksson, Johanna Miljöledningssystem i den operativa delen av 
verksamheten. Fallstudie på Enista AB  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2002 

Eriksson, Sara Analys av miljömedvetenhet under 
produktionsprocessen  

Uppsats C-nivå 
(Jönköping)  

2007 

Forsberg, Hanna; 
Henriksson, Caroline 

Miljöredovisning: - en studie av Uppsala 
kommun  

Uppsats C-nivå 
(Uppsala)  

2008 



Egenkontroll och tillsyn 
– ur de granskades perspektiv 

46 
 

Författare Titel Nivå År 
Gustafsson, Eva Att ständigt bli bättre i sitt miljöarbete: En 

intervjustudie kring hur företag med 
certifierade miljöledningssystem arbetar med 
ständig förbättring av miljöprestanda  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2006 

Gustafsson, Sandra Miljöledningssystem enligt ISO 14001 i mindre 
företag  

Uppsats C-nivå 
(Skövde)  

2001 

Haglund, Marie Hur kommunikation kan bidra till att 
engagemanget för ett miljöledningssystem 
bibehålls: En studie av miljöarbetet på Tekniska 
Verken i Linköping  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2007 

Hederberg, Peter Samverkan kring införande av 
miljöledningssystem i småföretag  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2005 

Hellqvist, Johanna; 
Nilsson, Hanna 

Hållbarhetsredovisning: - En studie kring 
motiv, utformning och trovärdighet  

Uppsats C-nivå 
(Umeå)  

2008 

Herbertsson, Nicole Miljöledningssystem som verktyg för att bidra 
till en hållbar utveckling  

Uppsats C-nivå 
(Södertörn)  

2007 

Holmblad, Maria; 
Johansson, Emma 

Miljöredovisningar: En studie om skillnader i 
omfattning och utformning  

Uppsats C-nivå 
(Växjö)  

2006 

Hyödynmaa, Marjo Miljöledning I byggföretag: motiv, möjligheter 
och hinder  

Licentiatavhandling 
(KTH)  

2002 

Häggmark, Susanne; 
Persson, Thomas 

Miljöredovisning: Uppslagsverk eller 
styrmedel?  

Uppsats C-nivå 
(Karlstad)  

2008 

Jacobson, Michael Miljöledning och organisatoriskt lärande vid ett 
försäkringsbolag  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2003 

Jansson, Ann-Sofie Miljöarbete i företag  Uppsats C-nivå 
(Uppsala)  

2007 

Jansson, Jonas Lokala attityder till ett miljöprojekt: - 
Välkomnande, oro och misstro  

Uppsats D-nivå 
(Karlstad)  

2006 

Jansson, Stefan En ny form av miljöledning: Balanced 
Scorecard för förbättrad strategisk styrning av 
miljöfrågor i organisationer  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2007 

Johansen, Lars Brede Eco-efficiency gjennom systemisk miljøstyring  Rapport (NTNU)  2000 

Johansson, Maria Vad innebär information och rådgivning enligt 
miljöbalken? En studie om två tillsynspersoners 
och ett företags upplevelser kring tolkning och 
tillämpning av lagen om tillsyn med fokus på 
information och rådgivning  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2004 

Johansson, Tobias; 
Adamsson, Stefan 

Vilka är hållbarhetsredovisningens viktigaste 
intressenter  

Uppsats C-nivå 
(Södertörn)  

2008 

Karlsson, Claes-Håkan För vem gäller miljöbalken - vid 
räddningstjänst  

Uppsats D-nivå 
(Örebro)  

2006 

Kastenholm, Johanna; 
Gustafsson, Susanne 

Miljöredovisning: Ett område under utveckling  Uppsats C-nivå 
(Stockholm)  

2006 

Keljalic, Igor; Memic, 
Enver 

Effekter och erfarenheter av implementerade 
miljöledningssystem på tre medelstora företag: 
En intervjustudie ur organisationsteoretiskt 
perspektiv  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2006 

Klingvall, Oskar Möjligheter och problem med 
miljöledningssystem ISO 14001: – En fallstudie 
av Lantmännen Agroetanol AB  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2007 
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Författare Titel Nivå År 
Larssæther, Stig; Eik, 
Arne 

Miljø som konkurransefaktor  Artikel (NTNU)  1998 

Lindén, Ylva Makten över miljön: en studie om makt, miljö, 
politiker och tjänstemän på Tekniska Verken i 
Linköping  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2000 

Lundqvist, Liz Miljödiplomering - från ord till handling: Om 
information, attityder och handlingar i samband 
med miljödiplomeringsprocessen i Tynnereds 
stadsdelsförvaltning  

Uppsats C-nivå 
(Växjö)  

2006 

Lundén, Anna Anställdas attityd till miljön och 
miljöledningssystemet: ALSTOM Power 
Sweden AB  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2002 

Löfnertz, Helen ISO 14000: en miljöstandard för företag  Uppsats C-nivå 
(Skövde)  

1998 

Löfstedt Brännare, 
Charlotte; Olsson, 
Birgitta 

Katten på råttan, råttan på repet: Certifiering - 
ett konkurrensmedel  

Uppsats D-nivå 
(Gävle)  

2007 

Malmqvist, Therese Miljölagar och miljöorganisation: En studie av 
ett företags hantering av miljölagar.  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2007 

Malmros, Eva Miljökommunikation - från kunskap till 
förbättring?: En studie av hur kunskap från en 
miljöutbildning kan möjliggöra en förbättrad 
kommunikation i tillverkande företag  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2006 

Moberg, Eira Från dokument till praktisk tillämpning: Hur 
upplevs miljöledningssystemet på Tyréns?  

Uppsats D-nivå 
(Gävle)  

2006 

Moberg, Eira Intern organisationskommunikation av en 
allomfattande hållbarhetsstrategi i Coop Forum  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2003 

Nielsen, Anna ecoBUDGET - ett implementeringsperspektiv 
på införandet av ett miljöledningssystem  

Uppsats D-nivå 
(Växjö)  

2006 

Nilsdotter, Karin Miljömärkta hotell- En studie av Svanmärkta 
hotells miljövinst  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2003 

Nilsson, Marie ; Arias 
Rodriguez, Claudia 

Hållbarhetsredovisning: Hur beaktas 
intressenternas informationsbehov?  

Uppsats C-nivå 
(Stockholm)  

2005 

Nilsson, Sara Miljöpåverkan ur ett företagsperspektiv: En 
studie över ALSTOM Power Sweden AB och 
dess påverkan på miljö genom åren  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2003 

Norberg, Martina Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå: En 
intervjustudie om några kommuners 
erfarenheter 

Uppsats D-nivå 
(Linköping) 

2007 

Palm, Karin Miljöredovisning: en begreppsapparat  Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2000 

Persson, Charlotta Utvärdering av ISO 14001: s miljönytta och 
möjlighet till effektivisering utifrån studerade 
miljöaspekter: – En fallstudie av SSAB 
Oxelösund AB  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2007 

Rosenblad, Maria Miljöutredning på Care of Haus: För och 
nackdelar med ISO 14001  

Uppsats Y-nivå 
(Mälardalen)  

2008 

Rådmyr, Carolina Utvecklingen av miljöledningssystem i 
Lidköpings kommun: En studie med avseende 
på styrkor och brister  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2005 
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Författare Titel Nivå År 
Rådmyr, Carolina; 
Wolinder, Tina 

Miljömässiga beteenden: Är det skillnad på vad 
vi gör och vad vi anser att vi bör göra? 
fallstudie över sophanteringen i ett 
bostadsområde i Norrköping.  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2004 

Sabel, Natasha; Sundli, 
Mariel 

Hållbarhetsredovisning: En historisk utveckling  Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2004 

Sangby, Katarina Globalisering och miljöarbete inom 
multinationella företag  

Uppsats C-nivå 
(Linköping)  

2002 

Sjölund, Jenny; Nguyen, 
My 

Miljöinformation: så används den av 
finansanalytikerna  

Uppsats D-nivå 
(Umeå)  

2007 

Trägårdh, Anna; Al-
Shamkhi, Nasrin 

Miljöredovisningen som beslutsunderlag: en 
studie av Vattenfall AB Värme Uppsalas 
miljöredovisning  

Uppsats C-nivå 
(Uppsala)  

2008 

Wallin, Jonas; 
Samuelsson, Louise 

Hållbarhetsrevision: En studie om revisionens 
påverkan för hållbarhetsarbetet  

Uppsats D-nivå 
(Umeå)  

2007 

Wengelin, Annika; 
Anadol, Fadime; 
Frost/Nylén, Ingela; 
Wiberg, Sofie 

Hållbar utvecklingen studie av små- och 
medelstora företag i Sverige  

Uppsats C-nivå 
(Gävle)  

2007 

Wolinder, Tina Att möta och förvalta det nya: En fallstudie om 
införandet av miljöledningssystem i två 
organisationer  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2005 

Åkerström, Christian Miljödiplomering i småföretag – en lyckad 
satsning? Förutsättningar för småföretag att 
miljödiplomera sig enligt Göteborgs Stads 
kriterier  

Uppsats D-nivå 
(Linköping)  

2005 
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Bilaga 4 Intervjusvar 
Intervjusamtalen har bandats och sedan transkriberats. Nedanstående finner du 
sammandrag av respondenternas svar per fråga eller grupp av frågor. 

Berätta om hur ni arbetar med miljöfrågor och hur företagets miljöarbete 
organiseras? 

R1 Företaget bedriver inte något aktivt miljöarbete enligt respondenten. De följer 
de lagar och krav som ställs på verksamheten. Respondenten ansåg att 
verksamheten indirekt blir miljöanpassad då lagstiftningskrav ställs på de 
produkter som används. Som exempel anges övergång från lösningsmedels-
baserad till vattenbaserad färg. 

R2 Verksamheten är certifierade enlig ISO 14001 och företaget har mer aktivt 
arbetat med sitt miljöledningssystem under det senaste året. Det finns en 
intern miljö- och kvalitetsgrupp med fyra medarbetare som träffas en gång 
per vecka. Ledningssystemet är väl integrerat i det dagliga driftssystemet. 
Ledningssystemet är delvis koncernövergripande där vissa rutiner är gemen-
samma. 

R3 Företaget har ett ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet, men sys-
temen är inte certifierade. Systemet är uppbyggt utifrån två kontrollprogram, 
dels tillståndet för verksamheten och dels föreskriften om systematiskt arbets-
miljöarbete. Respondenten arbetar som miljö- och kvalitetschef men har inga 
fler medarbetare i någon grupp eller stabsfunktion. 

R4 Respondenten ser miljöarbetet som ganska komplext och att kunskap saknas 
inom organisationen. De bygger just nu upp ett ledningssystem enligt FR2000 
med hjälp av en konsult. Sedan tidigare finns en miljödeklaration enligt kom-
munens system som infördes i samarbete med ALMI 1999. 

R5 Verksamheten är certifierad enligt ISO14001 och företaget har ett lednings-
system som integrerat yttre miljö och kvalitet men däremot inte arbetsmiljö-
frågor. Företaget har ett egenutvecklat ledningssystem och samarbetar med en 
grupp av företag som arbetar enligt ALTEA:s Hackeforsmodell.  

R6 Verksamheten är certifierad enligt ISO på både kvalitet och miljö. Produk-
tionen är certifierad för att vara miljömärkt enligt två olika system. Miljöarbe-
tet genomförs främst av en miljöansvarig med hjälp av två internrevisorer 
samt en driftsansvarig. Tillfälliga projektgrupper bildas för miljöarbetet bero-
ende på vad den aktuella frågan gäller. 

Tas extern hjälp in för företagets miljöarbete och i sådana fall för vilka 
delar? 

R1 Företaget tar inte in någon extern hjälp för miljöarbetet enligt respondenten. 
En leverantör har dock hjälpt till med det nyligen avslutade arbetet med att 
förteckna företagets farliga kemikalier. Intervjun gav dock inte svar på vilken 
typ av hjälp som lämnats. För att bygga upp ett system för systematiskt 
brandskyddsarbete har en extern konsult anlitats. Dock lever inte det systemet 
på företaget idag. Likaså ”dog” kvalitetssystemet efter uppbyggnationen. Den 
gången kom hjälpen från branschorganisationen. 
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R2 Förutom vid den externa revisionen av ledningssystemet får företaget hjälp 
via koncernens miljöstab med interna revisioner samt koncernspecifika delar i 
ledningssystemet. 

R3 Företaget har en inhyrd konsult som gör laguppdatering två gånger om året. 
En annan konsult genomför miljöbesiktning av verksamheten vart annat år 
tillsammans med en representant från miljökontoret. 

R4 Företaget har en konsult som hjälper till med att bygga upp ett miljö- och 
kvalitetsledningssystem enligt FR2000. 

R5 Företaget anlitar en miljökonsult som stödjer företagets arbete och genomför 
internrevisioner av verksamheten. En av internrevisionerna riktar sig mot hur 
företaget efterlever miljölagstiftningen. 

R6 Den enda externa hjälpen som företaget anlitar i miljöarbetet är vid externa 
revisioner av ledningssystemet. 

Hur håller företaget sig ajour med aktuell miljölagstiftning och hur imple-
menteras lagens krav i verksamheten? 

R1 Företaget har ingen uppföljning av vilka lagar som gäller för verksamheten 
eller hur de efterlevs. Respondenten upplever att lagstiftningen ligger i fram-
kant på teknikutvecklingen inom verksamhetsområdet. Under intervjun förs 
ett resonemang om problem med vattenbaserade kontra lösningsmedels-
baserade färger. Respondenten upplevde att regelverket tillämpas olika runt 
om i landet när denne pratar med kollegor i andra kommuner. Ett exempel 
som gavs var hanteringen av tomma färgburkar. Respondenten tycker att lag-
stiftningen är inkonsekvent då lösningsmedel får användas vid nytillverkning 
av lastbilar men inte för att måla en skada på samma bil. 

R2 Företaget har helt själva identifierat de miljölagar som de berörs av ända ner 
på paragrafnivå. Respondenten utryckte det som ”att vi gjorde det själva och 
inte hade någon konsult, det tror jag att vi har tjänat mycket på.” Arbetet har 
tagit mycket tid men det har också gjort att den miljöansvarige fick en djup 
förståelse för lagens krav. Men… ”nu gäller det att få ut det till alla.” 

R3 Företaget har en konsult som gör laguppdatering specifikt för verksamheten 
två gånger per år. Miljö och kvalitetschefen tar materialet och ser om det be-
höver förändras några rutiner för att nå lagens krav och för sedan ut de nya 
rutinerna i verksamheten. De har även en konsult som gör en miljöbesiktning 
en gång per år. 

R4 Företaget har en extern konsult som identifierar lagar och föreläser för före-
tagets ledning. Det är så långt företaget har nått vid intervjutillfället. Sedan 
ska regelverket föras ut till personalen genom verksamhetsrutiner. 

R5 Miljöansvarige uppdaterar själv lagförteckningen och gör ändringar i verk-
samhetssystemets rutiner. En av internrevisionerna inriktas mot miljölagstift-
ningen och hur reglerna efterlevs i verksamheten. Företagets verksamhet 
omfattas av ett stort regelverk på miljösidan. Samtidigt upplever inte respon-
denten att det är särskilt betungande att uppfylla kraven. ”Mycket bygger på 
sunt förnuft. Sen är det ju formulerat som lagar är.” 
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R6 Företaget prenumererar på en webbtjänst där respondenten själv kan anpassa 
utformningen och lägga in egna kommentarer specifikt för företagets verk-
samhet. Genomgång sker en gång per år för att se vilka uppdateringar som 
har skett och för att införa dem i företagets egna rutiner. 

Genomförs några löpande kontroller för att mäta verksamhetens miljöpåver-
kan? Vilka kontroller genomförs? Integreras dessa med övriga kontroller i 
verksamheten? Hur bedöms vilka miljörisker företaget har? 

R1 Inga löpande kontroller genomförs och företaget bedömer inte sina miljö-
risker på något sätt. Däremot har oljeavskiljaren larm och töms regelbundet 
av en entreprenör. Luftreningsutrustningarnas filter byts kontinuerligt, vilket 
är ett måste för att de ska fungera så att verksamheten kan bedrivas. 

R2 Företagets drift loggas i ett övervakningssystem. Därifrån kan man få konti-
nuerlig mätdata även för miljöprestandan. Värdering av miljörisker sker vid 
förändringar i verksamheten samt att miljöaspektslistan uppdateras en gång 
per år. 

R3 Respondenten upplevde inte att det görs några egna löpande miljökontroller. 
Vid fortsatt samtal visade det sig att det görs kontroller på utgående avlopps-
vatten samt miljöbesiktning av verksamheten med luftreningsutrustningar och 
slamavskiljare, etc. Men detta ses mest som kontroller i den dagliga driften, 
inte specifikt som en miljöövervakning. 

R4 Vid intervjutillfället genomfördes inga specifika miljökontroller. Det är inte 
något som ingår i företagets miljödeklaration. Däremot kontrolleras konti-
nuerligt företagets luftreningsutrustning samt anläggning för att återvinna 
lösningsmedel. Dessa kontroller sker för att driften ska fungera. Företaget har 
inte identifierat sina miljörisker men respondenten tror att den största risken 
är lösningsmedelsutsläpp. 

R5 Företagets egen renings- och förbränningsanläggning kontrolleras kontinuer-
ligt genom mätningar av bl.a. reningsgrad. Bedömning av miljörisker sker en 
gång per år i samband med ledningens genomgång samt vid förändringar i 
verksamheten. Allt styrs genom rutiner i ledningssystemet. 

R6 Företaget genomför underhåll av maskiner och utrustningar enligt schema. 
Miljörapport skrivs varje år där bl.a. förbrukningsuppgifter förtecknas. 

Hur definierar du själv ordet egenkontroll? Finns något dokumenterat egen-
kontrollsystem på företaget? 

R1 Frågeställaren avstod frågan om definition av egenkontroll då frågorna natur-
ligt föll sig i annan ordning och lagens definition redan hade nämnts. Respon-
denten svarade att de har ett egenkontrollsystem men vid kompletterande 
frågor framgår att detta enbart är ett system för internkontroll av arbetsmiljön. 
Överlag saknas dokumentation i verksamheten. Det är ett litet företag där de 
anställda arbetar nära varandra och det mesta sköts via muntliga rutiner. ”Jag 
kan personligen tycka att det blir alldeles för mycket pappersexercis för 
nästan ingenting. Ja, jag menar att större företag de har folk anställda för att 
sköta sådana där bitar och det har inte vi tid med”. 
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R2 Egenkontroll är när man vet vad man håller på med enligt respondenten. 

R3 Respondenten definierade ”att i den dagliga egna verksamheten hålla koll på 
miljöfrågorna”. 

R4 När respondenten ska definiera egenkontroll övergår resonemanget helt till 
arbetsmiljöns internkontroll och att ”medarbetarna inte varken skadar sig och 
får en dålig miljö”. Dessa kontroller stannar dock helt inom företagets väggar. 

R5 Respondenten säger att egenkontroll är; ”Att vi uppfyller de tillstånd vi har 
och de lagar som finns.” Egenkontrollsystemet finns inbyggt i företagets 
miljöledningssystem. Respondenten har nyligen fått ett utskick från miljö-
kontoret där företaget ska redovisa hur de uppfyller kraven på egenkontroll. 
Respondenten menar att uppgifterna finns lättillgängliga. ”Sen så är väl 
problemet mer hur man ska presentera det mot myndigheten. Men man tänker 
inte på att man har dem. Det kanske ser mer bristfälligt ut än vad det 
egentligen är.” 

R6 Egenkontroll… ”det är ju som det låter” säger respondenten. Att ha kontroll 
på det som hanteras och på den påverkan som görs. 

Känner du till miljöbalkens hänsynsregler och vad dessa innebär för den 
dagliga driften av verksamheten? 

R1 Respondenten menar att hänsynsreglerna inte innebär något för den dagliga 
driften men är medveten om att begreppen finns och menar att de främst har 
betydelse om något tillbud skulle hända i verksamheten. 

R2 Hänsynsreglerna var mycket aktuella vid intervjutillfället då respondenten 
arbetade med en ny tillståndsansökan för att utöka driften. Respondenten 
förklarade begreppen men utan att kunna koppla dem direkt till den dagliga 
driften. Men säger också att reglerna grundlägger tillståndsansökan, som i sin 
tur påverkar driften och de dagliga rutinerna. 

R3 Respondenten har kännedom om hänsynsreglerna. Denne menar att de bety-
der en hel del bl.a. genom kontinuerlig tillsyn över vilka ämnen och processer 
som används i produktutvecklingen. Men upplever att det finns en konflikt 
mellan funktion och miljöpåverkan i just produktutvecklingen. 

R4 Respondenten har hört talas om hänsynsreglerna och principerna i miljöbal-
ken men dessa fungerar inte som en del i verksamheten. 

R5 Respondenten känner till hänsynsreglerna och principerna i miljöbalken men 
anser inte att det betyder något för den dagliga driften. Det finns rutiner som 
styr verksamheten. 

R6 Respondenten känner till hänsynsreglerna och principerna i miljöbalken men 
dessa innebär inte direkt något för verksamhetens dagliga drift. Indirekt finns 
principerna med genom de dagliga rutinerna. 

Anser du att egenkontrollen är ett effektivt verktyg i den dagliga driften?  

R1 I vår verksamhet är det ett nödvändigt ont menar respondenten. Systemen är 
mer avpassade för större verksamheter. 

R2 ”Det är för ens eget bästa. Man ska inte se det som ett måste utan det måste 
vara en mening med saker och ting. Och känner man det då fungerar det bra.” 
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R3 Dokumentation med rutiner ses som det effektivaste verktyget. Möjligen 
efterfrågas att egenkontrollen skulle vara lite mer framåtsyftande med krav på 
miljömål i verksamheten. Det är för stort och kostsamt att certifiera verksam-
heten. Det finns ett motstånd mot dokumentation. Många upplever det som 
jobbigt. 

R4 Svårt att få det att fungera i verksamheten. Blir lätt papper och checklistor 
som fylls i men inte mer. Prioriterar driften av företaget, att få det att gå runt. 

R5 För företaget är miljöledningssystemet och egenkontrollen samma sak. Det är 
ett effektivt verktyg men många gånger blir syftet ett ekonomiskt istället för 
ett miljömässigt. Minskade avfallsmängder ger minskade kostnader och min-
dre miljöpåverkan, men resultatet blir detsamma. Dokumentationen är nöd-
vändig för en verksamhet av denna typ, tillståndskrävande. Kanske för 
mycket om det var en mindre anmälningspliktig verksamhet. 

R6 Upplever att egenkontrollen är ett dagligt verktyg. ”Det är ingenting som vi 
gör bara för att det ska finnas på papper utan det har som sagt var vävts in…” 
Lagstiftningen kan kännas krånglig men arbetet är inte betungande. 

Vilken kontakt har ni med tillsynsmyndigheten? Med vilka myndigheter och 
hur ofta sker kontakt? 

R1 Kommunen är tillsynsmyndighet för verksamheten och besök sker varje eller 
vartannat år. Det har funnits en kontinuerlig kontakt genom alla år företaget 
har funnits. 

R2 Kommunen är tillsynsmyndighet för verksamheten i den studerade kommun-
en. Däremot har företaget verksamhet inom en annan kommun där Länssty-
relsen är tillsynsmyndighet. Tillsyn sker en gång per år. Dessutom sker kon-
takter vid driftsstörningar samt vid externa klagomål på verksamheten. 

R3 Kommunen är tillsynsmyndighet för verksamheten och tillsyn sker ett par 
gånger om året. 

R4 Kommunen är tillsynsmyndighet men respondenten uppfattar inte att de har 
en kontinuerlig tillsyn på verksamheten. Respondenten upplevde att miljö-
kontoret kommer om någon klagar, inte annars och senast någon klagade var 
för fyra år sedan. För två år sedan har dock ett besök skett vilket enligt 
respondenten har genomförts efter dennes eget önskemål, då det fördes en 
diskussion om farligt avfall på företaget. 

R5 Kommunen är tillsynsmyndighet och de besöker företaget någon gång om 
året. För några år sedan skedde inte inspektioner kontinuerligt. Företaget 
kontaktade då myndigheten för att de skulle komma ut. ”De hade väl ont om 
tid och tyckte väl att de koncentrerades sig på företag som hade större prob-
lem än vad vi har.” ”Det kanske var ett gott betyg.” Respondenten menar att 
de vill att miljökontoret kommer. ”De ska ju komma hit.” Besöken upplevs 
som bra för att företaget får reda på nya lagstiftningskrav och att de får den 
personliga relationen som inte går att få enbart via telefon och e-post. Kontakt 
sker förutom vid tillsynsbesök via telefon och e-post, minst en gång i kvarta-
let när miljörapporten ska in. 
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R6 Kommunen är tillsynsmyndighet för verksamheten och det sker en kontinuer-
lig tillsyn av driften. 

Hur upplever ni kontakten samt språk och förståelse i kommunikation och 
beslut? 

R1 Respondenten upplever att inspektörerna kan sin sak. Kompetensen upplevs 
som mer övergripande och inte verksamhetsspecifik. Det upplevs som att det 
finns en bra dialog med inspektören. Förståelsen är god i kommunikationen 
men respondenten upplever att det är mycket kanslisvenska i allmänhet med 
myndighetskontakter. Respondenten upplever sin kommun som ”relativt 
snäll” i lagtolkningen i jämförelse med vad han hört från kollegor i andra 
kommuner. 

R2 Kontakten med miljökontoret upplevs som bra av respondenten med ett gott 
samarbete mellan myndigheten och företaget. Inspektörerna upplevs som 
intresserade av verksamheten. Språket upplevs vara på rätt nivå både skriftligt 
och muntligt. Det finns ett närmare samarbete med kommunens tjänstemän än 
med länsstyrelsens. Kontakt via e-post fungerar bra. Länsstyrelsen upplevs 
som lite mer formell. 

R3 Kontakten med miljökontoret upplevs som bra i nuläget, enligt respondenten. 
Tidigare har det funnits motsättningar då inspektören var ny i sitt arbete och 
upplevdes som övernitisk av företaget. Under åren har dock en bra relation 
byggts upp. Respondenten har förståelse för att inspektören har en myndig-
hetsroll och att den rollen är speciell. Inspektören är idag ett stort stöd för den 
miljöansvarige. Det finns en öppen och kontinuerlig dialog. Språket är inte 
alltid enkelt och respondenten upplever att det skiljer sig från ett enklare 
språk i den muntliga kommunikationen till det mer formella i den skriftliga 
kommunikationen. Respondenten förstår det skriftliga budskapet men det är 
inte alltid så för medarbetarna ute i verksamheten. 

R4 Den kontakt som dock förekommit mellan miljökontoret och företaget har 
varit bra enligt respondenten. ”Det är väl så också att när det inte sker någon-
ting, sker det inte något här heller. Då går det sin gilla gång.” ”Småföretaga-
rens dilemma är att sköta allting.” ”Så jag tror nog att mer kontakt med miljö-
kontoret som en myndighet det har sin betydelse. Vi är alltid sådana att vi 
behöver bli lite tvingade.” Kompetensen hos inspektörerna upplevs som 
allmänt orienterad. Kommunikationen upplevs som bra. 

R5 Respondenten tycker att det i stort sett alltid går att nå inspektörerna. ”Jag 
tycker vi har en bra kontakt med miljökontoret. En del tycker att det är mot-
ståndaren, men så upplever inte jag det som.” ”Det är bra att man får hjälp” 
Kontakten sker vid inspektioner och via e-post. Ibland förekommer sjukdom 
och vård av sjukt barn hos just den ansvarige inspektören så respondenten 
förväntar sig inte alltid omedelbara svar. Även kontakterna med Länsstyrel-
sen har fungerat. Kompetensen upplevs som bra hos tjänstemännen. Respon-
denten har varit med sedan inspektören var ny och har sett en förändring från 
en lite mer avvaktande hållning till att kunna skilja ut de för företaget mest 
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relevanta frågorna. Kommunikationen sker på en bra språklig nivå både 
skriftligt och muntligt utan för mycket myndighetsspråk. 

R6 Respondenten anser att miljökontoret är tydlig i sin kommunikation. Inför 
kartläggningen av farliga kemikalier kom skriftlig information i punktform. ”I 
princip omöjligt att inte lyckas” Men respondenten hade inte enbart goda er-
farenheter av deras inspektör. Missförstånd i kommunikationen har gett en 
anmärkning som egentligen inte fanns. Avsaknad av information från 
inspektören gav onödigt merarbete för företaget. Den personliga kontakten 
med inspektören är fortfarande inte den bästa. Kompetensen är god men 
kommunikationen brister ibland. 

Vad upplever ni som positivt i kontakten med myndigheten? 

R1 En bra dialog och att man får tid att genomföra åtgärder. 

R2 Vid tillsyn kommer inspektören ofta med tips, idéer och förslag om hur olika 
saker kan lösas. Det är positivt när inspektören kommer med information om 
vad som har fungerat bra på något annat ställe och som även kan lösa ett 
problem på deras företag. 

R3 Respondenten säger; ”Jag upplever att jag får stöd ifrån dem”. Det är ett sam-
arbete som är väldigt viktigt för verksamhetens miljöarbete. Dialogen fung-
erar och respondenten upplever att även dennes kollegor som jobbar i andra 
företag känner så. Kraven som ställs av miljökontoret får effekt i verksam-
heten. 

R4 Inspektörerna upplevs som förstående, påstår inte saker utan grund och för en 
dialog. 

R5 En bra dialog, god kommunikation och kontinuerlig kontakt är det som upp-
levs som positivt av respondenten. 

R6 Miljökontoret kommer med bra informationsmaterial och vägledningar. Dia-
logen är positiv, enligt respondenten. Både företag och miljökontor vill väl 
och kan arbeta tillsammans. 

Vad upplever ni som negativt i kontakten med myndigheten? 

R1 Respondenten sa; ”Det är väl att det kostar 6000 spänn, tillståndet. För ingen-
ting egentligen. Men så är det ju med tillstånd.” Respondenten var sedan 
oklar över hur lång tid tillståndet räckte. (Anmärkning från författaren: Verk-
samheten är inte tillståndspliktig. Troligtvis syftas kostnaden på den årliga 
tillsynsavgiften.) 

R2 Respondenten menade att det inte alltid är så att inspektören ser det praktiska. 
Lagen säger en sak, men kraven kanske inte alltid går att efterleva just som 
det var tänkt. Syftet kanske kan uppnås på ett annat sätt. Men respondenten 
menade också att inspektörerna inte heller kan kunna allting. De kan lagstift-
ningen, men inte hur allting praktiskt går till. Och då upplevs inspektören 
kanske som lite fyrkantig. 

R3 ”Jag kan inte komma på något sådan där direkt” sa respondenten. 

R4 Respondenten nämner inget specifikt negativt. Saknar dock inspektionsrap-
porten från senaste besöket. 



Egenkontroll och tillsyn 
– ur de granskades perspektiv 

56 
 

R5 Respondenten har inget speciellt negativt om miljökontoret. Däremot nämns 
kritik mot SMP som inte fungerade den första gången i skarpt läge. Den 
kändes inte anpassad till företagets rapportering och informationen har 
upplevts som bristfällig. Respondenten hoppas på en förbättring till nästa år. 

R6 Dialogen fungerar inte med den inspektör som företaget har. 

Vilka förväntningar har du på tillsynsmyndigheten, vad ska de göra och vad 
ska de inte göra? 

R1 Respondenten tyckte att det var bra att myndigheten håller koll. De skulle 
kunna göra mer, men kanske inte främst inom respondentens egen verksam-
het. Exempel togs med illegal dumpning av avfall i naturen. Respondenten 
har inga förväntningar på att få ut något mer av miljökontorets arbete. Denne 
har upplevt en förändring i tillsynen. ”Från början var det om de totala utsläp-
pen till att nu veta innehållet i varje burk.” 

R2 Miljökontoret ska kolla att vi sköter oss. 

R3 Inspektören ska ha ordentlig kunskap kring miljöfrågor och regelverk, samt 
även ha branschkännedom. Respondenten efterfrågar mer branschkunskap. 
Exempelvis att den aktuella verksamheten styrs av andra regelverk som i sin 
tur påverkar miljöarbetet. 

R4 Miljökontoret förväntas ge rådgivning i förebyggande syfte. Att informera om 
nya bestämmelser, ringa upp och komma på besök för information. 

R5 Att miljökontoret gör kontroller så att saker och ting inte sköts helt tokigt 
men främst förväntas de vara en samtalspartner. 

R6 Respondenten är tacksam för påminnelser från miljökontoret. Exempelvis 
e-post om när nya lagar kommer samt när olika rapporter, om kylmedia och 
miljörapport, ska lämnas in. Respondenten önskar en dialog liknande den som 
finns med den externa miljörevisorn som även ger tips på förbättringar och 
förenklingar i företagets miljöarbete. Detta upplevs ge ett mervärde till kon-
trollfunktionen. Att få information i tid är viktigt. Kemikalieinventeringen 
kom två och en halv månad innan den skulle lämnas in vilket var bra. Att 
företaget kan få hjälp med tolkning av lagen av inspektören förväntas också. 

Vad innebär tillsyn? 

R1 ”Tillsynen är väl att se till att man har gjort det man har fått genom rådgiv-
ningen.” ”Och sedan är det väl att man följer upp de lagar och förordningar 
som finns och att man tillämpar dem.” 

R2 Respondenten anser att tillsyn är kontroll av att företaget har gjort det som de 
ska göra. 

R3 Tillsyn är att följa upp verksamheten med tanke på miljöpåverkan enligt res-
pondenten. Denne skiljer mellan tillsyn och kontroll. Kontrollen gör företag-
et, tillsynen ser till att vi uppfyller kontrollerna och tillstånden. 

R4 ”En genomgång av vad vi släpper ut och sådant som vi i princip inte tänker 
på” det är tillsyn enligt respondenten. 

R5 Tillsyn är kontroll genom inspektion samt att samla in miljödata, enligt res-
pondenten. 
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R6 Tillsyn är att se till att företaget uppfyller de krav som ställs i föreläggande 
om skyddsåtgärder, lagstiftning och egenkontroll enligt respondenten. 

Vad innebär rådgivning? 

R1 Rådgivning är att få svar på frågor enligt respondenten. Vad krävs av mig för 
att få genomföra detta? 

R2 Rådgivning är att ha en dialog mellan myndighet och företag. Det är den 
viktiga biten enligt respondenten. 

R3 Dialog kring lagar och förordningar. Hur ska företaget hantera olika saker? 
Både ur lagens perspektiv men även praktiskt. Att få del av sådan kompetens 
som företaget inte själv kan ha. 

R4 Rådgivning innebär information om regler men även om tekniker som de 
känner till enligt respondenten. 

R5 Tips om ny lagstiftning och att få hjälp av deras kompetens när det gäller 
tolkning av reglerna är rådgivning enligt respondenten. 

R6 Hjälp med lagtolkning samt tips och idéer för att bli bättre i miljöarbetet är 
enligt respondenten rådgivning. 

Vilka typer av råd efterfrågar ni? 

R1 Råd för att göra rätt från början. Konkreta råd om hur man ska göra utifrån 
lagstiftningen. 

R2 Tips och idéer samt att få någon utifrån som tittar på verksamheten. Man kan 
köra fast i sitt eget tänkande, menade respondenten. 

R3 Dialog kring lagar och förordningar är exempel på rådgivning som efter-
frågas. Hur ska vi hantera olika saker? Både ur lagens perspektiv men även 
praktiskt. Att få del av sådan kompetens som företaget inte själv kan ha. 

R4 Att inspektören kan dela med sig av en kunskapsbank. Det är långsökt att de 
ska kunna veta vilken produkt som är bättre enligt respondenten, men har de 
sett något som är bra någon annanstans så skulle de kunna förmedla det. 

R5 Dels inom lagstiftningsområdet men även om de känner till någon smart lös-
ning på exempelvis någon typ av avfallsfråga. ”Det är ju svårt för dem för de 
kan ju inte göra reklam för någon speciell.” Det är ju inom lagstiftningsområ-
det de kan röra sig fritt, menar respondenten. 

R6 Respondenten önskar att bli inbjuden till seminarier och utbildningar, ex. 
frukostseminarier om kemikalieinventering, egenkontroll, etc. Detta för att 
underlätta för företagen, förbättra deras miljöarbete och underlätta tillsynen. 
Respondenten anser att ”miljömyndigheten har ett väldigt stort ansvar i att 
sprida kunskap.” 


