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Förord 
Vi vill först rikta ett stort ett tack till de lantbrukare som valt att medverka i denna studie. Utan 

ert deltagande hade inte denna studie varit möjlig. Vi vet att det är ett känsligt ämne att dela 

med sig av men det är gör det ack så mycket viktigare att belysa. Vi vill lika ledes tacka Lovang 

Lantbrukskonsult AB, främst Malin och Bodil för att ni delade med er av er tid under brinnande 

EU-ansökningar för att hjälpa oss med vår studie.  

 

Sedan vill vi också tacka vår handledare Anna Bohman som agerat som ett ovärderligt bollplank 

för denna studie och hjälpt oss att förbättra samt fördjupa denna studie.  

 

Vi vill förtydliga att vi som författare svarar för hela denna uppsats.  

 

Albin Persson & Martin Widell 

 

Linköping, den 18 April 2017 

 

  



4 

 

Abstract 

The purpose of the study is to analyze the practical application of the Environmental Code in 

the field of agriculture in the form of environmental inspections carried out by municipal 

regulatory authorities vis-à-vis farmers with a notification or authorization requirement. The 

study intends to map the experiences of the operational part of environmental legislation and 

if changes to it are required. In the study, semi-structured interviews were conducted with 

seven respondents in the county of Östergötland. The results of the interviews are analyzed 

based on the themes identified to investigate the experiences of environmental supervision. 

The results show that the most important thing for farmers is the possibility of communication 

and dialogue, and that the inspectors' understanding of the business conditions must increase. 

Even differences arising from the freedom of interpretation of the respective supervisory 

authorities, according to farmers, must be limited to being uniform nationally. We identify 

that there is a trust gap between farmers and inspectors, which can affect the experience of 

environmental oversight. Work to develop measures to reduce this gap should be done 

continuously to ensure more effective environmental inspections and to increase trust between 

farmers and inspectors. 

 

Words in breadline 12 429 words. 

 

Keywords: Agriculture, Confidence Gap, Environmental Inspectorate, Environmental 

Law, Implementation, Experiences, Environmental Controls 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att analysera det praktiska tillämpandet av miljöbalken inom 

lantbruksområdet i form av den miljötillsyn som utförs av kommunala tillsynsmyndigheter 

gentemot lantbrukare med anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Studien avser att 

kartlägga erfarenheter och upplevelser av den operativa delen av miljölagstiftning samt ifall 

förändringar av densamma efterfrågas. I studien har semi-strukturerade intervjuer genomförts 

med sju respondenter i Östergötland. Resultatet av intervjuerna analyseras utifrån de teman som 

identifierats, för att undersöka erfarenheter och upplevelser av miljötillsynen. Resultaten visar 

att det som är av störst betydelse för lantbrukarna är möjligheterna till kommunikation och 

dialog samt att inspektörernas förståelse för verksamhetens förutsättningar måste öka. Även 

skillnader som uppstår på grund av tolkningsfriheten för respektive tillsynsmyndighet, måste 

enligt lantbrukarna begränsas för att bli enhetlig nationellt sett. Vi identifierar att det finns en 

förtroendeklyfta mellan lantbrukare och inspektörer vilket kan påverka upplevelsen av 

miljötillsynen. Arbete med att ta fram åtgärder för att minska denna klyfta bör ske kontinuerligt 

för att säkerställa en effektivare miljötillsyn och för att skapa ett ökat förtroende mellan 

lantbrukare och inspektörer. 

Antal ord i brödtext 12 429 ord. 

 

Nyckelord: Lantbruk, Förtroendeklyfta, Miljötillsyn, Miljölagstiftning, Implementering, 

Erfarenheter, Miljökontroller 
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1.1 Inledning 
Förutsättningarna för dagens jordbruk styrs av en mängd lagar och policys som är i ständig 

förändring. Dessa syftar till att förhindra till exempel händelser som att näringsläckage sker och 

att farliga ämnen hamnar i människors dricksvatten. Sverige som medlemsstat i EU är 

förbundna att följa de förordningar och direktiv som fastställs inom den Europeiska Unionen. 

Dock har Sverige en viss möjlighet att besluta om strängare mål än vad som beslutats på EU 

nivå, vilket Sverige även har gjort inom flera områden som till exempel miljö där man ses som 

ett föregångsland. Förfarandet vid implementering av en förordning kontra ett direktiv skiljer 

sig åt. En EU-förordning gäller på samma sätt inom hela EU så att olika tolkningar ska kunna 

inträffa. Ett direktiv innehåller istället ett bestämt mål som medlemsländerna själva får ta fram 

metoder för att uppnå. I Sverige måste EU-direktiv bearbetas utav lagstiftare för att kontrollera 

att den inte krockar med någon redan existerande svensk lagstiftning. Det är direktiven som 

Sverige kan besluta att anta en striktare hållning än vad som krävs utav EU då EU enbart 

beslutat om ett mål som ska uppnås (Michanek & Zetterberg, 2012). Miljötillsynsdelen i 

Sverige är förlagd på den kommunala verksamheten enligt miljötillsynsförordningen (SFS 

2011:13, 2011). Därför är det viktigt att inse att de beslut som fattas av EU senare skall tillämpas 

och tolkas av kommunala tjänstemän.  

 

I Sverige finns ett kommunalt självstyre som innebär att en del av den beslutande makten 

tillfaller kommunala tjänstemän i deras arbete med bland annat tillsynsverksamhet. Det svenska 

miljöarbetet låg under mitten av 1900-talet på centrala myndigheter men har allteftersom 

omfördelats till att mer makt ligger hos kommunerna och dess tjänstemän (Fudge & Rowe, 

2003). Miljöbalken erbjuder så som den är skriven idag ett stort utrymme för egen tolkning av 

lagstiftning. Till följd av detta kan det uppstå skillnader mellan olika kommuner vid 

implementering samt utövande av den nationella miljölagstiftningen (Naturvårdsverket, 2013). 

 

Barret (2004) identifierar fyra nyckelfaktorer som visar på en eventuell misslyckad 

implementering av lagstiftning. Detta kan bero på otydliga mål som öppnar upp för möjligheter 

till olika tolkningar och prioriteringar av ställda mål. Hon menar även att det kan bero på att 

flera aktörer är involverade i att implementera och fastställa lagstiftning på myndighetsnivåer. 

Detta gör att kommunikation inom hierarkin samt samarbete mellan olika nivåer inte fungerar 

optimalt. Det kommunala självstyret kan även enligt Barret (2004) påverka huruvida 

implementeringen av en ny lagstiftning blir lyckad. Enligt Barret så påverkar 

självbestämmandet möjligheterna för beslutande högre upp i hierarkin att styra hur en 

implementering ska gå till och vad den strävar efter att uppnå. Till sist menar Barret (2004) att 

implementeringen och tolkningen av lagstiftning problematiseras av att det ges utrymme för 

olika prioriteringar och värderingar i hierarkin (Barret, 2004). 

 

Med anledning av det ständigt ökande trycket för att tillgodose framtidens efterfrågan av 

råvaror och tillsammans med den ökande efterfrågan av lokal livsmedelsproduktion finner vi 

det intressant att undersöka hur de som bedriver aktivt lantbruk i tre kommuner i Östergötlands 

län upplever den lokala miljötillsynen i länet och hur det påverkar deras verksamheter. Ämnets 

aktualitet har förankrats via kontakt med branschorganisationer såväl som inledande kontakter 

med verksamhetsutövare. 

 

Denna studie fokuserar på en yrkeskårs praktiska erfarenheter samt upplevelser av 

miljötillsynen som bedrivs i tre östgötska kommuner. Studien syftar till att studera eventuella 

problem kring implementeringen av miljöbalken samt tillämpningen av miljötillsynen på 
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lantbruksverksamheter. Vi hoppas att med hjälp av en semi-strukturerad intervjumetod kunna 

identifiera de hinder som lantbrukare upplever påverkar deras verksamheter idag. 

Vi hoppas även kunna belysa eventuell problematik kring utövande av miljötillsyn avseende 

relationen mellan myndighet och näringsidkare, utifrån verksamhetsutövarens perspektiv. Vi 

anser att detta perspektiv är undermåligt belyst i dagsläget och ingen litteratur som vi kan finna 

fokuserar på hur verksamhetsutövaren upplever tillsynen. Vi tror att om man undersöker hur 

lantbrukare i Östergötland upplever miljötillsynen kan man få reda på hur den operativa delen 

av tillsynen verkligen fungerar och om vissa förändringar möjligen ska tas i beaktning. 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka lantbrukares erfarenheter av det operativa tillsynsförfarandet 

av sin anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamhet som utförs av det lokala miljökontoret i 

deras hemma kommun. Vi är främst ute efter att studera lantbrukares erfarenheter samt 

upplevelser av dessa kontroller. Men även ifall några förändringar av miljötillsynen efterfrågas 

från lantbrukarnas sida, baserat på de eventuella hinder och barriärer som dom upplever för sina 

verksamheter. Till sist hoppas vi undersöka ifall rådande miljötillsyn på något vis påverkar 

framtidsutsikterna för de verksamheter som är med i studien.  

 

• Vilka erfarenheter har lantbrukare av miljötillsyn? 

• Hur upplever lantbrukare att miljötillsynen påverkar verksamheten? 

• Identifierar lantbrukarna några förändringsbehov gällande miljötillsyn? 

• Upplever lantbrukarna att miljötillsynen har förändrats över tid och i så fall på vilket 

sätt? 

• Vad ser lantbrukarna för framtidsutsikter, drivkrafter och möjligheter för sin verksamhet 

till följd av rådande tillsynsförfarande?  
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3.1 Problembakgrund 
 

Miljötillsynen är den funktion som finns till för att kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens 

föreskrifter och paragrafer. Tillsynen utförs av tillsynsmyndighet som i 

miljötillsynsförordningen är fördelad på olika myndigheter. I studiens fall är 

tillsynsmyndigheten Sveriges kommuner. Den i Sverige decentraliserade strukturen av 

miljötillsyn, kan ge upphov till lokala likväl regionala skillnader i tolkning, utförande samt 

resultat av miljötillsynens utförande. Då miljölagstiftningen är omfattande, komplex och skapar 

utrymme för olika tolkningar, leder det till att de lokala tillsynsmyndigheterna ges stort 

inflytande på hur lagstiftning faktiskt implementeras och praktiseras. Till följd av de 

skillnaderna för bedömning vid tillsynsmyndigheter, med olika geografiska förutsättningar, 

organisationer och arbetssätt, kan det utvecklas scenarion där lagstiftning inte blir lika för alla 

verksamhetsutövare(Naturvårdsverket,2013). 

 

I studien av Barret (2004) påvisar författaren problematiken med hur ny lagstiftning färdas 

genom myndighetshierarkin där den genomgår en ständig förändring från det att den skapats på 

toppen av hierarkin tills dess att den omvandlats till en operativ handling som ska utföras av  

tjänsteman på hierarkins botten. Det som hon hävdar kan vara problematiskt är ifall det i 

inledningen finns otydliga mål som definierats av skaparna, som ger utrymme för olika 

tolkningar och förändringar på dess väg. Då kan det i slutledet uppstå implementerings 

misslyckanden vid tillämpningen (Barret, 2004). 

Barret (2004) lyfter fyra nyckelfaktorer som kan skapa misslyckade implementeringar. Den 

första som författaren beskriver är att otydliga mål kan leda till att olika myndigheter tolkar 

samma lagtext/policy annorlunda, vilket i sin tur leder till att tillämpningen av lagen inte blir 

enhetligt i hela landet. Vidare menar författaren att om flera aktörer är involverade vid 

implementeringen av ny lagstiftning kan bristfällig kommunikation och samarbetet inom 

hierarkin leda till ett icke optimalt tillvägagångsätt. Även det kommunala självstyret kan ha en 

påverkan på implementeringen då ingen högre instans säkerställer hur lagstiftningen skall följas 

samt tolkas även om högre instanser kan bidra med vägledning. Till sist menar Barret (2004) 

att implementering och tolkning av lagstiftning försvåras om det ges utrymme för olika 

tolkningar och värderingar i hierarkin (Barret, 2004).  

Dagens miljötillsyn kan upplevas som otydlig på grund av de möjlighet till tolkning inom 

tillsynen som finns. Till följd av detta kan tillämpningen av tillsyn skilja sig mellan olika 

platser, istället för att vara enhetlig. Andersson (2009) hävdar att om det vid implementeringen 

av miljöbalken fastställts tydligare regler för tillsynsmomentet, hade förmodligen bättre 

förutsättningar skapats. Det kunde ha gjort att tillsynsmyndighetens tillvägagångsätt blivit 

tydligare och genom det hade geografiska skillnader kunnat undvikas och en mer enhetlig 

nationell tillsyn hade kunnat genomföras. Beroende på om man tolkar tillsynsbegreppet snävt 

alternativt brett så kan efterlevnaden av lagen leda till att tolkningsavvikelser på grund av den 

tolkningsfrihet som lagstiftningen enligt Andersson (2009) erbjuder.  

Det har tidigare påvisats att tillsyn enligt miljöbalken varierar mellan olika tillsynsmyndigheter 

avseende omfattning, inriktning samt kvalitet konstaterar Johannesson, M et al (1999). 

Författarna menar på att den decentraliserade strukturen hos tillsynsmyndigheterna, i 

kombination med en komplex och tolkningsbar miljöbalk, kan leda till en variation i nationella, 
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regionala och lokala bedömningar, resultat och efterlevnadskrav. Vid de scenario där två 

verksamheter är konkurrenter och tillsynsmyndigheten tillämpar lagstiftning olika, kan det 

skapa en konkurrensfördel för den ena verksamheten. Detta ställer krav på konsekventa 

bedömningar av likartade verksamheter annars uppstår det skillnader rörande tillsynen av en 

verksamhets eventuella miljöpåverkan vilket kan leda till icke jämställbara krav. (Johannesson, 

et al., 1999).  

  

Skillnader i tillsynen påverkas även av att de kommunala tillsynsmyndigheterna har större 

möjlighet att ta egna initiativ rörande graden av tolkning av lagstiftningen, men missar att ta 

hänsyn till lagtillämpningens effekter på kringliggande kommuner, vilket kan skapa skillnader 

för den regionala bedömningen för tillsyn och på sikt rättsosäkerhet (Naturvårdsverket, 2013).  

I sin studie Risk management – The Swedish way(s) (1999) identifierar Johannesson, et al att 

det finns två typer av förhållningssätt för en inspektion och inspektörer. Det finns två olika 

identifierade typer, vilka är mjuk/försiktiga samt hård/lagstrikt. Skillnaden är att det 

mjuka/försiktiga förhållningssättet är mer präglat av kompromisser samt konsensus medan det 

hårda/lagstrikta genomsyras av att tolka lagstiftningen mer ordagrant utan beakta vilken 

verksamhet som inspekteras. Ett mjukt/försiktigt förhållningssätt präglas av att ge mer 

rådgivning, anmäla färre påpekanden, göra mindre antal anmälningar/rapporter och sällan 

genomför oanmälda inspektioner. Ett hårdare/ mera lagstrikt förhållningssätt tenderar till att 

fler rapporter uppförs, mindre rådgivning ges, många rapporter anmäls till polismyndighet och 

att fler oanmälda inspektioner genomförs. Ur ett nationellt perspektiv har det skett en förändring 

över tid för tillsynsmyndigheternas inspektioner, där det i Sverige sedan 90-talet har övergått 

till en mer lagstrikt kontroll av efterlevnad av lagstiftningen och en mindre rådgivande roll  

(Johannesson, et al., 1999). 

För att på ett effektivt sätt implementera miljöåtgärder i en verksamhet behövs det enligt 

Simeonova & van der Valk (2009) en god samt tydlig kommunikation, nätverkande och att man 

uppnår konsensus mellan aktörerna. De redogör även för om det antas en kommunikativ ansats 

så ökar möjligheterna för effektivt samarbete mellan aktörer. Detta i sin tur ligger till grund för 

att miljöförbättrande åtgärder kan möjliggöras smidigt och effektivt i de berörda 

verksamheterna. De påpekar även att det genom detta skapas utrymme för informationsutbyte 

och åsikter mellan aktörerna, vilket kan innebära att förståelsen för de olika verksamheterna 

förbättras samt att erfarenheter från parterna belyses (Simeonova & van der Valk, 2009). 

 

Studier av bland annat Simeonova & van der Valk(2009) visar att det kan finnas skäl att inte 

enbart förlita sig på expertkunskap på myndighetsnivå rörande åtgärder för miljön, utan istället 

kan lokalt förankrad kunskap bidra till att förbättra de miljömodeller som tar fram nya 

miljöåtgärder. Detta menar författaren bidra till att utveckla och stärka den kunskap som man 

besitter om sin komplexa verklighet. Ökar man intressenters delaktighet och kompletterar det 

med expertkunskap på området kan det uppnås högre kvalité på miljöarbetet (Eckerberg & Joas, 

2004). 

 

Enligt miljöbalken, 1 kap, 1§ står det att miljöbalkens huvudsyfte är till för att ”främja en hållbar 

utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö”. Detta ligger sedan som grund för hela den nationella miljölagstiftningen där 

miljöbalken ska säkerställa att de mål, nationella såväl som internationella främjas samt att 

rättssäkra bedömningar sker. Tillsynen ska säkerställa att balken och dess innehåll följs av bland 

annat miljöfarlig verksamhet  (Sveriges Riksdag, 2016). 
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I miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) 1 kap. 3§ redogörs det för operativ tillsyn, vilket 

innebär att, sådan tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. 

Vidare redogörs det i (SFS 2011:13) 1 kap. 9§, att den operativa tillsynsmyndigheten ska 

”bedriva tillsynsarbete effektivt”, men att det enligt Naturvårdsverket måste säkerställas att 

tillsynsarbetet både ska vara rättssäkert och effektivt. Med rättssäkerhet menar naturvårdsverket 

att lagstiftningen skall tolkas och tillämpas lika på de olika tillsynsmyndigheterna 

(Naturvårdsverket, 2013).  

Enligt Miljöbalken, 26 kap. 1§ ska tillsynen kontrollera efterlevnaden av miljöbalken och att 

denna även skall ligga tillgrund för rådgivning, information samt skapa förutsättningar för att 

balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Till följd av detta skapas ett utrymme för tolkning och 

prioritering för kommunerna som kan ge upphov till en ojämn bedömning mellan de olika 

tillsynsmyndigheterna (Naturvårdsverket, 2013). 

Detta styrker Barret (2004) tes om att otydliga mål kan leda till att tolkningsavvikelser kan ske 

mellan olika tillsynsmyndigheter. Vilket i sin tur kan leda till skev konkurrens mellan liknande 

verksamheter i olika kommuner (Barret, 2004).  

Lagstiftning är i ständig förändring, där det från EU kommer nya regler och förändringar som 

inspektörerna vid tillsynsmyndigheter behöver sätta sig in i för att kunna realisera det. 

Inspektörerna behöver även vara uppdaterad på aktuell teknisk innovation inom dess 

tillsynsområden på grund av att ju mer de kan, desto större möjlighet och på ett bättre sätt 

informera och ge råd till verksamhetsutövare om nya regelverk (SKL, 2012). Då det i 

miljöbalken poängteras att en av kommunernas uppgifter är att agera informationsgivare och i 

viss omfattning ge råd till verksamhetsutövare (Sveriges Riksdag, 2016). Inspektörer måste 

vara flexibla och kunna utveckla taktiker för varje enskilt inspektionstillfälle för att kunna 

uppnå bästa resultat (Niskanen, et al., 2014). 

Enligt Locke och Latham (2002) så kan man påverka en individs beteende och arbetsresultat 

effektivt genom att sätta mål som individen ska uppnå. Är individen delaktig vid skapandet av 

dessa mål så kan det upplevas som mer motiverande och hjälpa till för att målen ska uppnås 

(Locke & Latham, 2002). 

Enligt Bruhn (2006) så finns det en ny strategi för att lättare uppnå samarbete och den bygger 

på att man skapar vilja, motivation och en medvetenhet hos de verksamheter som inspekteras. 

Detta skapar en känsla av ansvar för att utveckla sina egna förebyggande metoder men det 

kräver utbildning och kompetens för att det ska kunna uppnås. Detta kräver framförallt att 

inspektörer ändrar sina taktiker och metoder, men som det är idag agerar inspektörer som 

verkställare, istället borde de agera som utbildare eller vägledare för de verksamheter som 

inspekteras (Bruhn, 2006). 

Enligt Sivertsson och Tell (2015) är en av de största externa barriärerna för lantbruket 

regleringar från myndigheter. Detta kan ibland utgöra hinder för lantbrukares vilja att utvecklas 

och expandera. Man ska komma ihåg att lantbrukare överlag är väldigt restriktiva till 

förändringar och att man gärna ”gör som man alltid har gjort” för detta är en beprövad och 

testad affärsmodell som de känner sig väl förtrogna med. En anledning till denna mentalitet kan 
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också bero på att många gårdar i Sverige idag är familjejordbruk och att inriktningen har varit 

densamma under flera generationer (Sivertsson & Tell, 2015). 

I en studie av Luria (2010) upptäcktes att om man ska ha ett effektivt förbättringsarbete samt 

öka förståelsen för åtgärdernas nytta, så måste en tillit finnas mellan den som kommunicerar ut 

information samt den som står som mottagare. Studien visar att i de fall där tilliten var hög så 

drogs oftare samma slutsatser om nyttan med åtgärderna (Luria, 2010). 

“när tillit finns mellan de olika parterna (inspektörer managers och 

arbetare) så kommer man att kunna samarbeta mer effektivt tack vara att 

man gemensamt tror att ens åtgärder kommer att ge resultat.” (Luria, 2010) 

 

4.1 Metod 
4.2 Semistrukturerad intervjumetod 

För att svara på studiens frågeställningar har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Brinkmann och Kvale (2014) är den kvalitativa metodiken bäst lämpad när man vill 

undersöka hur den intervjuade upplever någonting (Brinkmann & Kvale, 2014). Vår 

intervjuguide har strukturerats utifrån teman/huvudfrågor som vid behov följts upp av spontana 

följdfrågor utifrån vad respondenten svarade. 

 

Inom kvalitativ forskning lyfts det att studier skall producera vetenskap med ett nyhetsvärde 

som innebär att den tillför något nytt utöver den redan kända vetenskapen. Det val för kvalitativ 

metod som har gjorts för studien, syftar till att anta en induktiv ansats och därmed utgå ifrån en 

mängd enskilda fall och kunna hävda att samband som observerats mellan fallen är generellt 

giltiga, detta är fördelaktigt då studien strävar efter att genomsyras av objektivitet, opartiskhet 

och öppenhet (Hedin, 1996) (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Att välja en semistrukturerad intervjumetod passar studiens syfte på ett optimalt sätt, då den 

söker lokalt förankrade aktörer inom lantbruk, deras syn, perspektiv, samband och relationer 

till aktuell lagstiftning där en semistrukturerad intervjumetod ger stor validitet till vårt syfte 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Valet att använda oss av en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod anser vi kunna besvara 

de tidigare fastställda frågeställningarna på ett bra sätt och ge ett lokalt perspektiv på 

miljötillsyn. Då varken svaren eller perspektiven från respondenterna är tidigare kända för 

studien, är det fördelaktigt att inta ett utforskande förhållningssätt istället för ett bekräftande 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

De medverkande i intervjuerna kommer hanteras med anonymitet, vilket vi hoppas kunna leda 

till att intervjupersonerna inte känner behov av att försköna sina svar under intervjun och att de 

intervjuade personerna ska undvikas att porträtteras ogynnsamt (Hedin, 1996). 

En kvalitativ metods generaliserbarhet kan i förhållande till en kvantitativ metod ibland 

ifrågasättas, då en mindre andel intervjuade subjekt är med i studien. Dock kan studien 

generaliseras med hjälp av de givna premisserna och representera urvalets resultat (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 
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4.3 Urval 

4.3.1 Geografiskt urval 

Denna studie avgränsas i huvudsak av tre kriterier för att kunna begränsa bredden av studiens 

område på ett sätt som gör materialet hanterbart för oss som forskare. Första kriteriet för att 

verksamheten ska kunna delta i studien är att den måste vara antingen anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt 9 kapitlet miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899). Detta för att anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter har mer 

frekvent återkommande tillsynsbesök från respektive kommunalt tillsynskontor. Detta gör att 

verksamhetsutövaren har erfarenhet av tillsynsbesök och har då kunnat reflektera över sådana 

variationer och förändringar av miljötillsynen som intressant. 

Verksamheten skall av lämplighetsskäl både bedriva växtodling samt ha djurhållning. Detta ger 

en större bredd av tillsynen och vi kan på så vis få fler aspekter och vinklar av hur tillsynen går 

till på olika områden av verksamheten.  

Av praktiska och tidsmässiga skäl har valet av lantbrukare begränsats till att det enbart ska ligga 

i Östergötland. Då intervjuerna skall genomföras hos lantbrukaren kan inte avståndet till dem 

vara för långt.  Sedan preciserades denna avgränsning ytterligare genom att lantbrukarna måste 

ligga inom tre förvalda kommuner (Mjölby, Motala, Linköping).  

4.3.2 Val av respondenter 
Tabell 1: Beskrivning av studiens respondenter. 

 

Valet av respondenter har skett med hjälp av dörröppnare i form av Lovang Lantbrukskonsult 

AB för att vi ska få hjälp med att finna lämpliga respondenter för studiens syfte. Då flera av 

deras kunder faller inom de satta avgränsningarna var det lämpligt att be om hjälp med 

kontaktuppgifter till dessa. 

Att använda sig utav dörröppnare är inte helt oproblematiskt. De utvalda respondenterna är inte 

valda av oss utan istället valda av dörröppnaren så det föreligger en viss risk för bias i de valda 

respondenterna. Det som skulle kunna inträffa är ett visst mått av skevhet rörande de utvalda 

lantbrukarna, dock anser vi att tack vare avgränsningar kommer dessa lantbrukare ändå 

representera en större del av kategorin anmälnings- och tillståndspliktiga gårdar och därmed 

riskerar vi inte att bias uppstår. 

Lantbrukare A – Anmälningsplikt Ekologisk äggproduktion och växtodling 

Lantbrukare B – Anmälningsplikt Integrerad svinproduktion och växtodling 

Lantbrukare C – Anmälningsplikt  Integrerad svinproduktion och växtodling 

Lantbrukare D – Tillståndsplikt  Ekologisk mjölkproduktion och växtodling 

Lantbrukare E – Tillståndsplikt  Konventionell slaktkycklingproduktion och 

växtodling 

Lantbrukare F – Tillståndsplikt  Konventionell slaktkycklingproduktion och 

växtodling 

Lantbruksrådgivare Lovang Lantbrukskonsult AB 
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I samråd med Lovang Lantbrukskonsult AB kom vi fram till att använda oss av två lantbrukare 

från respektive vald kommun. Lantbrukarna skulle bedriva både växtodling samt djurhållning, 

men även att de skulle vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt lagen. Sammanlagt har 

sex intervjuer genomförts i denna studie. Enligt Brinkmann och Kvale (2014) behöver inte ett 

begränsat antal intervjupersoner innebära en sämre studie utan istället så kan kvaliteten och 

möjligheten till djupare analyser främjas då respondentantalet är begränsat (Brinkmann & 

Kvale, 2014).  

Vi har valt att inte intervjua inspektörer då denna studie syftar till att belysa lantbrukarnas 

upplevelser av kommunal miljötillsyn. Därav finner vi inte relevans att ta med andra aspekter 

för att uppfylla studiens frågeställningar. Hade studien strävat efter att genomföra en 

jämförande analys mellan inspektörer och lantbrukares perspektiv hade det varit relevant. 

Tidigare studier har belyst inspektörernas perspektiv på frågan men få tidigare studier som vi 

funnit belyser hur lantbruket upplever den kommunala tillsynen.  

4.4 Intervjuguide 

När man ska fastställa en intervjuguide är det viktigt att den besvarar och kopplar till studiens 

syfte och frågeställningar, genom de problemställningar som identifierats. Tidigare studier 

poängterar att det är av vikt att ha en stabil teoretisk grund rörande ämnet innan man utformar 

och fastställer en intervjuguide (Brinkmann & Kvale, 2014). Till följd av detta genomfördes 

inledande förstudier av tillgänglig forskning som sedan ligger till grund för dels intervjuguiden 

men även återfinns i studien i övrigt. Den fastställda intervjuguiden tillämpades vid samtliga 

intervjuer, med efterföljande kritisk reflektion om behov fanns att korrigera den. Det visades 

att det inte behövdes förbättrande åtgärder.  

Intervjuguiden utformades utifrån den litteratur som identifierat viss problematik gällande 

implementeringen och tillämpandet av miljöbalken i kommunal verksamhet. Den utformades 

likaledes för att kunna ligga till grund för oss att besvara syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden inleds med öppna frågor samt artighetsfraser i syfte att få respondenten bekväm 

med situationen. Sedan problematiserades och konkretiserades de framkomna problemområden 

som berör upplevelser, förändringar över tid, hinder/barriärer, förändringsbehov avseende 

miljötillsyn och lantbrukarnas möjligheter, drivkrafter och framtidsutsikter. Intervjun 

avslutades med sammanfattande frågor, om det fanns något av relevans som vi missat eller om 

respondenten har något att tillägga, se bilaga 1.  

4.5 Genomförande av intervju 

De genomförda intervjuerna med respondenterna har utförts på ett liknande sätt, där vi inför 

intervjuerna fastställt vem som är förste respektive andre intervjuare och därefter följt den 

framtagna intervjuguiden förutsättningslöst. Vi har vid samtliga intervjuer besökt 

respondenternas verksamheter för att få till ett möte som de känner sig bekväma med och att vi 

tillgodoser oss större förankring till respektives verksamhet- och verksamhetsområde.  

Vid intervjuerna var vi noga med att enbart en tog en aktiv roll medan den andra intog en mer 

observerande roll. Om båda personerna simultant skulle fråga ut respondenten skulle det kunna 

uppfattas som väldigt pressande och kunna påverka de svar som ges på våra frågor. Av etiska 

skäl bör man tänka på att den intervjuade personen hamnar i en utsatt position vid intervjuer 

och därför bör en så bekväm situation som möjligt uppnås (Brinkmann & Kvale, 2014). 
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Något som kan ha påverkat svaren som vi fått är den åldersskillnad som fanns mellan oss och 

vissa av respondenterna. Detta kan få effekter på att vår kunskap om ett område kan ifrågasättas 

gentemot den kunskap som respondenten besitter utifrån sin egen ålder och erfarenhet 

(Brinkmann & Kvale, 2014). 

Vid genomförandet av intervjuerna var vi tydliga med att förklara för respondenterna att vi inte 

ser några korrekta eller felaktiga svar, då vi enligt studiens syfte enbart är ute efter att synliggöra 

lantbrukarens perspektiv i sakfrågorna. Med anledning av vår studieinriktning har det funnits 

en risk för att respondenterna kommer prioritera miljöfrågor kopplat till frågorna eller bli låsta 

till det av olika anledningar. Till följd av detta har vi redogjort för respondenterna att vi enbart 

vill komma åt lantbrukarens perspektiv, erfarenheter och synpunkter på miljötillsyn. Det vill 

säga att inte sträva efter att lägga tonvikt vid miljörelaterade frågor eller ha det som agenda, 

utan att vi som författare enbart är ute efter att belysa en sakfråga och tillföra lantbruksdebatten 

perspektiv.  

För att kunna tillgodogöra oss ett korrekt empiriskt material, där respondenternas personliga 

uttalande kan återges i studien på ett bra sätt har vi valt att använda oss av inspelningsutrustning 

vid intervjuerna. En ytterligare fördel med det är att som intervjuare blir det en mer naturlig 

dialog mellan parterna och att anteckningar vid intervjun inte behöver föras. Inför varje 

påbörjad intervju har vi säkerställt att respondenten känner sig bekväm med inspelning och 

tydliggjort att det kommer anonymiseras, dessa två faktorer för att vi ska få ett godkännande 

såväl som att respondenten ska känna sig säker att svara sanningsenligt och ärligt (Dalen, 2015). 

Samtliga intervjuer är inspelade med diktafon som inspelningsutrustning och ingen avstod från 

att bli inspelad. 

4.6 Bearbetning av material  

Transkriberingen har genomförts på liknande sätt för alla intervjuer. Allt muntligt 

informationsutbyte har ordagrant förts ner i dokument (Brinkmann & Kvale, 2014). 

Efter gjorda transkriberingar genomlästes samtliga och dessa tematiserades utifrån 

gemensamma teman som identifierats under intervjuerna. Detta görs för att analysen ska kunna 

få ett större djup och för att underlätta för oss vid sammanställandet av analys och resultat. Vi 

har med hjälp av denna tematisering kunnat finna gemensamma mönster mellan respondenterna 

samt koppla ihop deras svar. För att tematiseringen ska bli lika för alla intervjuer och eventuella 

misstolkningar ska kunna undvikas så har alla tematiseringar genomförts av samma person för 

att få ett så enhetligt resultat som möjligt. Valet av teman bör enligt Justesen & Mik-Meyer 

(2011) göras efter att ett flertal eller alla intervjuer har gått igenom så att samband och relevanta 

kodord tydligt kommit fram. Först efter detta kan man med säkerhet finna relevant och 

gemensamma teman för hela intervjustudien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Efter tematisering följer inledande analysering och behandling av det insamlade empiriska 

materialet från intervjuerna. För att skapa oss en större förståelse för materialet och säkerställa 

att vi kan svara för samtliga delar av studien så har vi valt att organisera analyserna av 

intervjuerna så att den som har utfört transkribering inte analyserar tematiseringen. Detta val av 

metodik vid analys, utplock av citat och innehåll har vi gjort för att undvika att den som har 

transkriberat intervjun blir för partisk i materialet och på så sätt kan selektera innehåll efter mer 

färgstarka argument/citat som kanske inte speglar helheten. Vi anser även att vi får ta del av 

materialet på ett mer optimalt sätt. Att båda parter får behandla innehållet och intervjuerna på 

ett rättvist sätt, trots att samtliga intervjuer är utförda med båda parter närvarande.  
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Vi har valt att strukturera upp de påvisade resultaten från respektive lantbrukare utifrån de 

identifierade teman som uppkommit efter analys av transkribering. Vi anser att det valet av 

metodik för strukturering och hantering av innehåll kan skapa en sammanhängande röd tråd i 

det insamlade materialet. Vi tror att denna ordningsföljd möjliggör en bättre översikt för 

materialet, både för läsaren och för oss som författare. 

 

4.7 Etiskt hänsynstagande 

Då ämnet kan uppfattas som känsligt att tala kring samt att intervjuer kan upplevas som 

påfrestande har ett etiskt hänsynstagande visats vid intervjuerna. Inför varje intervju har 

lantbrukarna informerats om att vi gärna vill spela in intervjun samt frågat om tillåtelse för 

detta. Sedan är samtliga lantbrukare informerade om att deras svar kommer att hanteras 

konfidentiellt så att inget som sägs går att spåra tillbaka till ursprungskällan. Detta för att alla 

ska vara medvetna om vad ett deltagande i studien innebär. Brinkmann & Kavle (2014) menar 

att det etiska hänsynstagandet består av tre komponenter, Konfidentialitet, Samtycke samt 

konsekvenser vilket vi anser oss ha uppfyllt i denna studie.  

5.1 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras det insamlade resultatet ifrån de genomförda intervjuerna med 

lantbrukare. Vi har valt att dela upp resultatdelen i olika teman utifrån de teman som använts 

vid intervjuerna. Under dessa teman kommer de svar som kommit fram under intervjuerna 

lyftas fram för att en analys ska kunna genomföras av svaren. Dessa svar kommer sedan kopplas 

ihop med tidigare forskning för att en vetenskaplig förankring ska kunna tydliggöras till 

diskussionen. De teman som används i studien är samma som avspeglas i studiens 

frågeställningar.  

• Erfarenheter av miljötillsyn  

• Förändring av miljötillsyn över tid  

• Upplever att miljötillsyn påverkar 

• Förändringsbehov av miljötillsyn och formaliakrav  

• Framtidsutsikter, drivkrafter och möjligheter 

5.2 Presentation av lantbrukare 

Samtliga respondenter till denna studie är personer som varit verksamma inom sina näringar 

under lång tid samt har stor erfarenhet av miljökontroller. De verksamheter som inkluderas i 

studien innefattar både djurproduktion av något slag samt tillhörande växtodling. Merparten av 

respondenterna är uppväxta med lantbruk, flertalet är även universitets/högskoleutbildade 

inriktat mot lantbrukssektorn. Detta kan ligga till grund för vissa förda resonemang och 

sammanhang i nedanstående text. I och med detta anser vi att de ger sakliga argument samt 

synpunkter som är väl underbyggda och inte enbart tagna ur luften. Flera verksamhetsgrenar 

från den gröna näringen är representerad i denna studie. Detta tror vi ger ett brett perspektiv för 

att besvara frågorna. 

 

Lantbrukare A bedriver ekologisk äggproduktion som klassas som anmälningspliktig 

verksamhet. Han har även växtodling som innefattar både konventionell och ekologisk odling. 

Verksamhetsutövaren har bedrivit aktivt lantbruk i 27 år. Därmed besitter han stor kunskap 

såväl som erfarenhet av miljöarbetets framväxt inom. 

 

Både Lantbrukare B och Lantbrukare C bedriver integrerad svinproduktion. Deras 

verksamheter klassas som anmälningspliktig enligt miljöbalken. De båda lantbrukarna 27 
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respektive 35 års erfarenhet av att bedriva lantbruk. Lantbrukare B är utbildad agronom och har 

tidigare arbetat som både lantbruksrådgivare och inom andra branscher. Lantbrukare C har 

tidigare varit tillståndspliktig men efter ändring i lagen så är han nu mer under gränsen för denna 

klassning. Han är van med myndighetskontakt då han har haft mycket samröre med både 

länsstyrelsen samt kommunen.  

 

Lantbrukare D bedriver ekologisk mjölkproduktion med tillhörande växtodling och med separat 

gårdsförsäljning. Verksamheten är tillståndspliktig samt innehar KRAV-standard, vilket ger att 

verksamheten är kontrollerad regelbundet av flertalet instanser, utöver den kommunala 

tillsynen. Verksamhetsutövaren har 10 års erfarenhet av aktivt lantbruk. Han har erfarenhet av 

tillsyn, då han under en period var verksam inom kommunal miljö och hälsotillsyn. 

 

Lantbrukare E och F bedriver slaktkycklinguppfödning och båda lantbrukarnas verksamheter 

klassas som tillståndspliktig verksamhet. Lantbrukare E bedriver även konventionell 

växtodling, vattenkraftverk samt skogsbruk medan lantbrukare F har även har växtodling. 

Lantbrukare E föddes in i lantbruksbranschen och han berättar att han aldrig har jobbat någon 

annanstans än hemma. Lantbrukare F har erfarenheter från certifiering av miljöledningssystem 

vilket bidrar till förståelse för kontrollverksamheten som vi vil studera. Både lantbrukare E och 

F är universitetsutbildade inom lantbruksämnena.  

 

Med under besöket med lantbrukare E var dennes lantbrukskonsult på miljöområdet, hädan 

efter betecknad som LK i texten. LK har en långtgående erfarenhet om hur miljöområdet har 

utvecklats för lantbrukare under sina år som aktiv i branschen. Hennes arbetsuppgifter innebär 

att dels agera som stöttning till lantbrukare i miljörelaterade frågor men även genomföra 

tillståndsansökningar och liknande åt det verksamheter som är kunder på de företag hon arbetar 

på. Lantbrukskonsulten är utbildad agronom med inriktning mot miljö.  
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5.3 Erfarenheter av miljötillsyn 

Under intervjuerna har lantbrukarna överlag varit positivt inställda till kontroller. Alla har varit 

överens om att kontroller är nödvändiga för att säkerställa god kvalitet på både odlingsmarken 

samt den kringliggande miljön. En lantbrukare uttrycker sig så här: 

”Jag ser ju relevansen av att ha dem för annars skulle det väl bli djungelns 

lag och då skulle vi väl kunna få att det blir som i en del andra länder.” -

Lantbrukare B  

Somliga lantbrukare tog dock upp att miljökontroller är ett tidskrävande moment där man får 

lägga en hel del tid för att ta emot inspektörerna. Därav kom förslaget, att om man märker av 

att gården är skötsam och att man håller ordning så borde man kunna få uppskov på den årliga 

tillsynskontrollen och istället skjuta på den till vart annat eller vart tredje år. Flera av 

respondenterna skriver även en årlig miljörapport som lämnas in till kommunen och den 

innehåller detaljer om hur man har skött specifika delar av verksamheten under det gångna året 

exempelvis gödselhanteringen. Det har även påpekats att det inte bara är den kommunala 

tillsynen som sker utan även kontroller från andra organ därav efterfrågar man en större 

samordning så att inte mer tid än nödvändigt tas från driften i verksamheten.  

”Vi har ju från alla möjliga håll som det är kontroll. Det är ju inte bara 

kommun utan länsstyrelsen och Arla med. Från alla möjliga håll. Så att det 

är ju oftast samma saker som dom vill ha med så det skulle ju vara någon 

samordning kanske?” Lantbrukare D 

Intervjuerna visar att det inte är nödvändigheten av kontroller som lantbrukare ställer sig 

kritiska till. Det är helt andra faktorer som leder till oro och irritation. Faktorer som brist på 

erfarenhet av verksamheten samt en brist på flexibilitet under själva tillsynsbesöken. Fyra av 

sex lantbrukare trycker på att det råder liten eller ingen form av möjlighet till dialog med 

inspektören under själva inspektionen. Detta resonemang styrks av Simeonova & van der Valks 

(2009) tes att kommunikation mellan aktörer möjliggör effektivare miljöförbättrande åtgärder 

då en konsensus om åtgärdernas nödvändighet kan uppnås (Simeonova & van der Valk, 2009). 

 

Vidare menar man på att kunskapsutbyte kan främjas samt att liknande åsikter kan uppkomma 

ifall dialog utövas mellan aktörer. Denna tes kan man upptäcka i intervjusvaren från 

lantbrukarna där man menar på att bristen på dialog upplevs påverka kvalitén på miljötillsynen. 

Men också möjligheten till att förklara samt kunna rådfråga om saker man fått anmärkning på. 

Många trycker på att möjligheten till dialog även skulle underlätta för kontrollanten då denne 

kan få en större inblick i verksamheten. Det skulle även ge en annan förståelse vilket skulle 

kunna leda till att onödiga konfrontationer mellan lantbrukare och inspektörer undviks. 

Eckerberg & Joas (2004) lyfter i sin artikel att om man vill utveckla samt förbättra exempelvis 

miljötillsyn och liknande miljöåtgärder, bör man komplettera expertkunskapen med lokalt 

förankrad kunskap. Detta menar man förbättrar de möjligheter till åtgärder som ges samt att 

man får en mer lokalt förankrad konsensus om åtgärdernas nödvändighet för exempelvis miljön. 

Detta överensstämmer med vad lantbrukarna uppgett i intervjuerna där man efterfrågat just 

dialog för att öka förståelsen för hur verksamheterna fungerar samt bidra med sina egna 

erfarenheter av eventuella problem (Eckerberg & Joas, 2004). 

”Nae, jag kan aldrig få en dialog med kontrollanten. Det går inte” – 

Lantbrukare A 

Dialog är ett bra sätt för att dels kunna lösa små avvikelser på verksamheten redan på plats 

istället för att det ska behöva gå till anmälan. Givetvis ska regler följas och vid misstanke om 
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miljöbrott så ska en polisanmälan göras men för vissa saker anser lantbrukarna att en viss 

flexibilitet och smidighet måste finnas då ett lantbruk är en verksamhet i ständig rörelse. Har 

man då smidigheten till att kunna föra en dialog där man efter ett genomfört kontrollbesök 

berättar vilka sakerna som ska rättas till, så slipper man ett anmälningsförfarande.   

”Att det för tio år sedan var, gör så där istället så får man istället en 

rapport på att du ska inställa dig hos polismyndigheten, du är åtalad för 

miljöbrott.[…]De säger liksom inget om det när de är där, utan då får det 

på ett brev på posten.” -Lantbrukare E 

Man upplever att kontrollerna har blivit fler samt mer omfattande. Detta uppfattar en del som 

en konsekvens av Sveriges inträde i EU samt tillkomsten av Miljöbalken. Respondenterna 

berättar även om hur inspektörerna i större utsträckning går hårdare efter paragraferna, vilket 

de tror kan hänga ihop med det faktum att flera av lantbrukarna känner av en brist av erfarenhet 

hos de kontrollanter som kommer ut och ska inspektera verksamheten. Johannesson et al (1999) 

identifierar också denna förändring där han menar på att i Sverige har man gått över till en mer 

lagstrikt kontroll av efterlevande av miljöbalken samt en mindre rådgivande roll sedan 90-talet. 

Som lantbrukare B påpekar så ska de kommunala tjänstemännen idag kontrollera så vitt skilda 

verksamheter, att de inte kan få någon djup kunskap om de olika verksamheter. På grund av 

brist på erfarenhet blir det paragraferna som inspektörerna har att luta sig emot när de genomför 

en kontroll och det i sin tur kan leda till att tolkningen av paragraferna blir mer strikt.  

”Det beror på att det oftast är nyexaminerade personer som kommer där då 

och de har ingen erfarenhet över huvud taget av lantbruk. Och det enda de 

kan följa, det är paragraferna som står där och då följer man dem fullt ut, 

även om det kan vara utrymme för tolkning.” – Lantbrukare F 

Lantbrukare A och E lyfter frågan om det inte är så att kontrollen bör ligga på en statlig 

myndighet istället för att kommunen ska agera tillsynsmyndighet. Alla respondenter upplever 

att krav och regler tolkas olika i olika kommuner och att detta i sin tur leder till en osund 

konkurrens inom landet. De upplever att vissa tjänstemän ibland stiftar sina egna lagar för hur 

verksamheten ska bedrivas även om kommunen inte har något lagstiftande mandat. Det 

efterfrågas en tydlighet och en enhetlighet som idag saknas hos berörda tjänstemän. Detta 

resonemang går att koppla ihop med vad Johannesson et al (1999) skriver angående olika 

förhållningssätt hos inspektörer. Där han har identifierat att tillsynsförfarandet i Sverige mer 

håller på att övergå i ett strikt förhållningsätt till lagar och regler. Men att ett mera mjukt 

förhållningssätt kan fungera lika bra om inte bättre i vissa situationer, vilket även Simeonova 

& van der Valk (2009) menar.   

”Vi har jobbat för att få ut ansvaret hos kommunerna, men vi måste nu få 

tillbaka ansvaret till myndigheterna igen. För att vi ska få lika regler att 

jobba utefter, så att inte en tjänsteman kan sitta och sätta speciella regler.”- 

Lantbrukare A 

Flera lantbrukare känner av en förändring i inställningen mot lantbruk och landsbygden överlag. 

Detta kan enligt Lantbrukare C bero på att det tidigare fanns en koppling till landsbygden hos 

fler personer men då fler människor idag lever samt växer upp i städer så har den kopplingen 

försvunnit. Man märker av i debatten som pågår att denna koppling har försvunnit. Många av 

respondenterna blir lite störda av att deras verksamheter klassas som miljöfarlig verksamhet. 

Det är något man inte riktigt vill kännas vid utan man menar på att det är livsmedel som man 

producerar. Lantbrukarna håller med om att man ska ha koll på vart sprutmedel förvaras samt 

hur gödsel sprids. Men samtidigt menar man på att det är ingen som medvetet vill förstöra 
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marken för det är marken som de lever av. Det är inte heller ekonomiskt försvarbart att sprida 

för mycket bekämpningsmedel eller gödsel på åkrarna då kostnaden är hög. 

”[…]man jobbar ju på ett sätt att det ska tillföra verksamheten på nått sätt. 

Man lägger inte all gödsel på ett fält. Man använder ju inte mer kem än vad 

man behöver för det är, det tillför mig inte någonting liksom. ” – Lantbrukare 

C 

  

5.4 Förändring över tid avseende miljötillsyn 

Alla lantbrukare är överens om att antalet kontroller under den senare delen av 2000-talet har 

ökat och en del upplever det som högre intensitet. Lantbrukare A hävdar att det kanske inte är 

hårdare kontroller nödvändigtvis men att det har blivit fler punkter som ska kontrolleras när väl 

kontrollanten kommer ut. Detta gör att kontrollen uppfattas som mer omfattande idag än 

tidigare.  Detta kan dock som lantbrukare B menar på, ha att göra med att verksamheterna har 

byggts ut och blivit större. På grund av detta har tillsynen från kontrollmyndigheten ökat för att 

se till att verksamheten efterlever de villkor och krav som ställs.  

 

Lantbrukarna upplever att fokuset under kontrollerna har skiftat från att tidigare kontrollera 

själva verksamheten genom kontroller av fysiska ting så som läckage och dylikt, medan fokus 

idag mer ligger på papper och dokument. Flera påpekar att man inte kan se hur miljön förbättras 

genom kontroller av dokument. Tre av lantbrukarna lyfter att det idag är mer fokus på 

egenkontroll av verksamheten och att detta inte var något man fokuserade på tidigare. 

Lantbrukare C hävdar att detta är ett krav som vuxit fram under de senaste fem åren och att det 

beror på att man nu måste kontrollera att tillstånd följs mer än hur själva verksamheten bedrivs. 

Lantbrukare F säger sig kunna se samma framväxt som lantbrukare C men att han känner igen 

detta ifrån den tiden då hans verksamhet implementerade ett certifierat miljöledningssystem. 

Han poängterar att miljötillsynen och dess egenkontroll mer har gått över till att agera likt ett 

miljöledningssystem än att vara ett regelrätt kontrolltillfälle. Han känner igen de krav på 

avvikelserapporter samt rutinbeskrivningar som nu krävs av lantbrukare från sin egen 

certifiering. 

”Och jag märker ju hur de där miljöinspektörerna, hur de kryper in för varje 

år, en bit till in i den här miljöcertifieringen. Som jag, med facit i hand, tycker 

är jättebra att jag har gått igenom då, jag vet ju egentligen vad som kommer 

nästa år, för de tar bara ett kliv till. Så det sluter ju snart med att samtliga är 

ISO-certifierade, fastän vi inte är det.” – Lantbrukare F  

Lantbrukare D tycker dock att det inte har skett någon direkt förändring av miljötillsynen under 

hans år som aktiv lantbrukare och han menar samtidigt på att egenkontrollarbete kan ses som 

ett gott verktyg till att kvalitetssäkra den egna verksamheten.  

 

Enligt Lantbrukare E så räckte det tidigare med att kontrollera hans lilla handbok som han hade 

i bakfickan under kontrollerna men nu är det istället större krav på dokumentation samt en mer 

omfattande kontroll.  

”Det har blivit mycket, mycket, mycket mer. För tio år sedan, då var det 

samma person som kom ut och då gick vi runt på gården och jag hade min 

lilla Lovangs, fältdaghandbok, som får plats i bakfickan, och så tittade vi lite 

på den och så gick vi runt och tittade lite på gården. Och det tog kanske en 

halvtimmetimme och sen var det klart. Och nu är det fem man, fem timmar 

och gårdssyn.” – Lantbrukare E 
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Tidigare upplevde han att det gick att föra en dialog med kontrollanten som kom ut och det 

fanns en flexibilitet, men i dagsläget upplever han motsatsen och att repressalierna blir mer 

omfattande än tidigare. Även andra respondenter förklarar att man under själva tillsynsbesöken 

fått en känsla av att allt upplevts som bra och att kontrollanten varit nöjd med verksamheten 

men att rapporten sedan påvisar motsatsen. Man menar att en dialog om vad som uppkommit 

under själva kontrollen kanske hade kunnat lösa vissa frågetecken och hade då inte behövt gå 

till polisanmälan eller liknande. Niskanen et al (2014) skriver i sin artikel att inspektörer bör 

vara flexibla vid varje enskilt inspektionstillfälle för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Han 

menar även på att inspektörer bör utveckla nya taktiker för varje individuellt inspektionstillfälle 

för att således kunna uppnå ett gått resultat (Niskanen, et al., 2014). 

”Då gick de ju runt och tittade och så var det inte lika, var det ett fel så sa 

de att ”det där kanske du ska göra annorlunda” och sedan så rättade man 

till det. Nu är det en rapport på fem A4 sidor, och sedan får man inställa sig 

hos polisen. Och sen hos åklagarmyndigheten, det har hänt det också.” – 

Lantbrukare E   

Tidigare när länsstyrelsen hade tillsynsansvaret fanns även en rådgivningsfunktion på 

myndigheten som alltid såg till att inneha den senaste kunskapen och arbeta med att förmedla 

denna kunskap till lantbrukarna berättar Lantbrukare B. Man strävade som lantbrukare B säger 

efter att rationalisera samt effektivisera det svenska jordbruket och på så vis öka 

konkurrenskraften. Detta förändrades när kontrollen kom över på kommunen istället, då den 

funktionen blev mindre tydlig.   

 

5.5 Miljötillsynens påverkan på verksamheten 

Lantbrukarna påpekar att synen på deras verksamheter såväl som verksamhetsområde har 

förändrats över tid, vilket de menar på är ett centralt problem även ur en nationell synvinkel. 

Till följd av att lagstiftningen har skärpts nationellt och att kraven på verksamheten ökat samt 

att synen på näringen förändrats har det skapats en känsla av uppgivenhet hos lantbrukarna. 

Samtliga lantbrukare anser att detta är felaktigt och betraktar det som att det har skett en 

ogynnsam utveckling med avseende på synen av lantbruksverksamheter.  

Lantbrukare C ser flertalet aspekter och faktorer som hinder eller barriär, för både näringen i 

allmänhet och sin verksamhet i synnerhet. Han redogör för att den framväxta synen på lantbruk 

inte är något han vill kännas vid och att den är hemsk samt felaktig. Det låter redan inledningsvis 

fel att kalla en livsmedelsproduktion för miljöfarlig verksamhet menar han.  

”Det är det jag tycker är svårast egentligen alltså, myndigheternas 

saktfärdighet liksom, och deras, ja just att så mycket runt omkring ska få 

påverka också. Och grundsynen att det är en miljöfarlig verksamhet, det 

tycker jag alltså, att det är bedrövligt alltså.” – Lantbrukare C 

Lantbrukare B lyfter också att synen på näringen påverkar honom personligen som 

verksamhetsutövare men att det även avspeglas i andra sammanhang. Samtliga lantbrukare som 

har intervjuats kritiserar inte miljötillsynsförfarandet existens, utan välkomnar det men att det 

är synen på näringen som sådan som är fel. Att det skulle vara farligt och ha en negativ påverkan 

på miljön motsätter sig samtliga.   

”det är synen på oss att vi, det är det som stör mig. Att vi skulle vara några 

riktiga jävla skurkar som producerar nått riktigt jäkla farligt men vi 

producerar ju mat va!”- Lantbrukare B 
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De administrativa kraven som ställs på lantbruket idag hävdar lantbrukarna är det största hindret 

för att bedriva verksamhet. De upplever att man måste kontrollera allt idag och att detta leder 

till ineffektiva verksamheter då kontrollerna och det administrativa arbetet stjäl tid från den 

ordinarie huvudverksamheten på företaget. Lantbrukare E är mycket aktiv inom 

kycklingbranschen. Där har han märkt av hur mycket kraven skiljer sig åt, inte bara mellan 

europeiska länder utan även med länder som Indien och Kina. Han uttrycker det att så som läget 

är idag så drar dessa länder ifrån Sverige som han upplever det och menar på att om vi inte 

passar oss så riskerar marknaden att översvämmas med billig importerad kyckling från dessa 

länder.  Han menar inte på att det ska vara helt kontrollfritt i Sverige men att man måste trappa 

ner eller i alla fall sätta en övre gräns, så att man vet vad för krav som gäller och att man kan 

bedriva en rationell verksamhet. 

”Skulle jag göra allting by the book, så skulle jag inte få ett skit gjort. Så 

enkelt är det. Eftersom det är lantbruk, liksom vi gör så mycket olika saker 

under olika tider på året, så det är liksom omöjligt”- Lantbrukare E 

Men det är inte bara internationell konkurrens som lantbrukaren oroar sig för utan han har även 

märkt av att det finns en skev konkurrens även nere på läns- och kommunnivå när det kommer 

till kycklingbranschen. Beroende på vilket län som verksamheten är förlagd i så kan villkoren 

skilja sig åt även om förutsättningarna är de samma.   

”För här är vi ju nere på konkurrens inom samma län, mellan olika 

kommuner. För de gör precis olika tolkningar, och sen har du ytterligare 

olika, när du gör ansökningar för tillstånd, som jag gör nu, då har du helt 

olika konkurrensvillkor inom Sverige på olika länsstyrelser” – Lantbrukare 

E 

Respondenterna menar även att de regler som kommer av att vara klassad som miljöfarlig 

verksamhet inte är anpassade för den typen av verksamhet som de bedriver utan den är utformad 

efter en större industri. Man menar på att där har alla sina tilldelade arbetsplatser och att man 

har en uppgift att utföra varje dag. Men så är inte fallet när det kommer till ett jordbruk utan här 

menar man på är inte den ena dagen den andra lik. Och det är sällan som man dagligen gör 

samma uppgifter.  

 

Under intervjuerna framkommer att det krav som ställs på verksamheterna inte upplevs vara 

likstämmiga för alla. Man menar på att verksamheter med liknande förutsättningar kan få krav 

som helt skiljer sig åt på grund av att man är lokaliserad i en annan kommun.  

Då kommunen är tillsynsmyndighet och har tolkningsrätt av lagstiftningen, så kan det leda till 

olika tolkningar av samma regelverk vilket i slutändan leder till olika förutsättningar för att 

bedriva liknande verksamheter. Det bildas en osund konkurrens kommunerna emellan och detta 

gynnar inte den svenska livsmedelsproduktionen menar man på. Andersson (2009) skriver i sin 

artikel att om implementeringen av miljöbalken fastställts tydligare för tillsynsförfarandet, så 

hade det förmodligen skapats bättre förutsättningar för en mer enhetlig miljötillsyn och 

geografiska skillnader hade kunnat undvikits. Barret (2004) styrker Anderssons (2009) tes ovan 

och att detta kan vara ett tecken på att det kan ha skett ett implementeringsmisslyckande.  

Flera av lantbrukarna hävdar att tidigare så kämpade lantbrukarna för att få ut makten till 

kommunerna men nu har det visat sig att det leder till osund konkurrens. Då måste makten 

istället återgå till länsstyrelsen eller staten för att få en mer nationellt enhetlig tillsyn.   

”De måste ju ha en lista från staten, inte ens från länsstyrelsen, det ska vara 

från staten. Så det blir likadant för alla, i alla kommuner.” – Lantbrukare E 
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Två av respondenterna förbättrade nyligen sina verksamheter, dels byggdes en gårdspanna där 

man med tillstånd fick elda upp kadaver samt att den andra lantbrukaren byggde en maskinhall 

med tillhörande tvättplatta för rengöring av maskiner. I båda fallen ansåg man att man 

genomförde en förbättringsåtgärd både för verksamheten men även för miljön. I Lantbrukare 

F:s fall så ville han föregå med gott exempel genom att anlägga en oljeavskiljare för att rena 

sitt tvättvatten. I båda fallen innebar dessa egna initiativtagande att begreppet ständig 

förbättring uppenbarligen enbart gäller ifall det är tillsynsmyndigheten som kommer med 

förslaget på vad som ska göras. Egna initiativ bestraffas mer eller mindre med ytterligare krav 

på hur verksamheten ska bedrivas. Lantbrukare F:s tvättplatta omklassades till att ingå i samma 

kategori som kommersiella biltvättar och ett mycket mer komplext regelverk inträdde.  

”Jag gjorde en tvätt avdelning där och sen så tänkte jag som så att nu ska vi 

inte bara släppa ut det där då, så då sätter vi en olje-avskiljare utanför då. 

Då tyckte jag att var väldigt duktigt som gjorde det själv, men herregud vad 

denna olje-avskiljare har åsamkat mig en massa bekymmer. […] det hade 

varit mycket enklare att inte bygga något.” – Lantbrukare F  

I Lantbrukare Bs fall var det förvaringsplatsen av kadavren som uppmärksammades av 

kontrollanten. Dock hade ingen förändring skett av den från tidigare när kadaver mellanlagrades 

och sedan skickades iväg för destruktion på annan ort. Men nu i och med kadavereldningen på 

gården, så ställdes helt nya krav på hur plattan skulle rengöras samt att detta skulle journalföras.  

”Och jag ser de som att vi har gjort en oerhörd förbättring på gården. För 

det första kan jag elda upp de djur som har dött här i min panna, jag får ut 

energi istället för att jag använder el. Det tycker jag känns som en miljövinst 

om vi ska prata om det.” – Lantbrukare B 

Lantbrukare C och D lyfter frågan om åtgärders relevans för verksamheten samt vilken 

miljönytta de egentligen bidrar med. Lantbrukare D blev ålagd att genomföra en 

energikartläggning av sin verksamhet. Detta menar han på inte bidrog till mer än ett papper i 

pärmen då han inte kunde se miljörelevansen av det. Lantbrukare C är inne på samma linje men 

han menar på att åtgärder som inte bidrar ekonomiskt till hans verksamhet är åtgärder som enligt 

honom inte borde behöva genomföras. Här menar Bruhn (2006) på att om inspektörerna istället 

försökt sig på att mer involverat dessa två lantbrukare genom att tydligt motivera samt påvisa 

nödvändigheterna med åtgärderna, så hade kanske deras inställning sett annorlunda ut idag. 

Bruhn (2006) menar på om man istället agerar mer som rådgivare eller utbildare så har man 

större möjlighet att skapa en känsla av ansvar samt öka medvetenheten för nyttan av en åtgärd. 

Nu anser istället lantbrukarna att alla åtgärder ska bidra med nytta för verksamheten på något 

sätt annars känns det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra dem. En anledning till varför 

det är just dessa två lantbrukare som lyfter denna frågan är att de både arbetar inom branscher 

som både är och har varit i svåra ekonomiska kriser och där lönsamheten har varit väldigt låg. 

Detta tror vi kan bidra till den negativa inställningen till att genomföra åtgärder liknande 

energikartläggningen om man då inte finner att det genererar en positiv inkomst av det hela. 

”Det som kostar och inte tillför min verksamhet någonting positivt 

ekonomiskt i produktionen, de anser inte jag att jag ska göra helt enkelt. Men 

just det en ständig förbättring det pratar jo alla om, men vad är det för nått? 

Det är ju olika saker för en kontrollant och mig. Förbättring för mig är ju 

någonting som ger mig någonting tillbaka. Det andra är ju inte det.” – 

Lantbrukare C 
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Det som majoriteten av lantbrukarna lyfter och poängterar som en av de mest centrala 

faktorerna kring miljötillsynen och kontrollanterna är möjlighet till dialog. Detta nämner 

lantbrukarna som en av de viktigaste punkterna för att kunna tillgodose sig nya krav och 

synpunkter på verksamheten. Tidigare studier påvisar att god kommunikation och gemensamt 

framtagna mål skapar delaktighet och på så sätt ökar viljan att genomföra förändring och 

förbättring för individer (Niskanen, et al., 2014).  

 

Somliga lantbrukare anser dock att nivån för kommunikation är bra och att möjligheten för 

vidare dialog finns. Dock är det en majoritet som upplever motsatsen och istället efterfrågar 

utrymme för dialog, då de uppfattar att möjlighet till dialog saknas.  

”Nae, jag kan aldrig få en dialog med kontrollanten. Det går inte.” – 

Lantbrukare A 

Respondenterna menar på att om det inte finns dialog mellan aktörerna eller förståelse om den 

praktiska verksamheten så finns det ingen drivkraft att vare sig utveckla verksamheten eller 

bemöta konstruktiv kritik. Detta identifierar lantbrukarna som en av de punkter där 

kontrollanterna har mycket att förändra för att kunna skapa en förbättrande miljötillsyn och 

delaktighet. 

”Mitt önskemål är att de ska vara lika mycket rådgivande som 

kontrollerande. Nu kanske det inte är deras uppdrag riktigt då, men alltså 

jag tror att de har, är mer lyckosamma i sitt arbete om dem liksom kan ha, 

inte konfrontation som mål utan att man har en dialog ordentligt då istället. 

Det tror jag dem kommer vara mer framgångsrika i sitt miljöarbete, eller ja 

visst, vi båda parter kommer bli det.” – Lantbrukare F 

Samtliga lantbrukare efterfrågar alternativt lyfter det faktum att förutom brist på dialog och 

kommunikation finns även en brist på erfarenheter som upplevs som ett stort problem. Det är 

något som en del av lantbrukarna med lång erfarenhet har identifierat som en förändring. Den 

rådgivande rollen som de menar fanns tidigare, finns i dagsläget inte kvar i samma utsträckning. 

Enligt dem, kan det bero på att antingen ses det inte som en del av inspektörernas uppgifter eller 

att det beror på att kontrollanterna behöver vara så mångsidiga i sitt yrke. Till följd av det 

påpekar lantbrukarna att kunskapsluckan kan ligga till grund för att avsaknaden av rådgivning 

finns, trots att de enligt nationell lagstiftning ska kunna fungera som rådgivande instans vid 

miljötillsyn enligt Miljöbalken. Möjlighet till rådgivning är något lantbrukarna efterfrågat för 

att kunna skapa sig en förståelse för vad kontrollanten upplever som eventuella problem med 

verksamheten.  

”Problemet var väl när kontrollen kom över lite mer till kommunen för då 

har du folk som inte är så kunniga på just det, för dom ska kolla allt ifrån 

livsmedelsbutiker och vad det nu är. Det är ju bredare områden nu och det 

är ju klart att det, du kan ju inte vara bäst på allting då i det läget […] Det 

blir ingen djup kunskap om det”- Lantbrukare B  

Alla lantbrukare som har intervjuats till denna studie har högskoleutbildning inom 

jordbruksnäringen men upplever det som att inspektörerna kommer ut och anser sig kunna 

lantbruksverksamheten bättre. Det skapas då tydliga kontroverser vid kontrolltillfällena, vilket 

kan skapa ytterligare svårigheter under tillsynsförfarandet. En viss del av denna diskurskrock 

kan dock härledas till åldersskillnader mellan lantbrukare och kontrollant, även om det kan 

finnas en viss brist av lantbrukserfarenhet från kontrollanten sida.  
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”Det viktigaste tycker jag ju är att dom ska ha erfarenhet. Om du ska 

kontrollera gårdar så ska det vara krav på erfarenhet. Men det beror ju på 

för då kan det bli någon som ska sätta dit dom jävlarna och då är det ju inte 

så roligt. För mig är det ju ganska lätt när det kommer ut en människa som 

inte har kopplingen till lantbruket.”- Lantbrukare B  

Lantbrukarna menar på att det skulle kännas bättre att göra en avstämning innan de lämnar 

gården så man får en aning som vad som kommer att skrivas i rapporten samt kunna avhjälpa 

en del småfel redan på plats så att det enbart behöver fokuseras på de stora bitarna. Lantbrukare 

D som tidigare arbetat som inspektör upplevde det som att hans arbete gick mycket smidigare 

om han kunde föra en dialog med den som blev kontrollerad. Detta då han ibland saknade 

ingående kunskap om de näringar han kontrollerade. Han upplevde det som att det blev mindre 

konfrontationer genom att ha ett sådant förhållningsätt.   

Det var ju bra att ha dialog tyckte jag var viktigt. Så att man inte vart för 

nitiskt. Och det kändes som att man vart bättre mottagen då.- Lantbrukare D 

Lantbrukare B förtydligar vad som lantbrukare D menar med att dialog underlättar 

tillsynsärendena samt gör att lantbrukarna kan känna sig mer delaktiga och förstå vad som 

händer.  

”Om vi gör ett fel så ska vi kunna föra en dialog om detta sen så är det fine 

med de. Så tycker jag och då kan jag ta som exempel, […]det är Greppa 

näringen. Där har man ju vänt på en grej va. Och det tycker jag är ganska 

klyftigt för där har man liksom gjort det på rätt sätt.” – Lantbrukare B 

 

Lantbrukare C uppmärksammar oss på hur hans inställning är till begreppet ständig förbättring. 

Han menar på att alla åtgärder som inte tillför hans verksamhet någonting är åtgärder som han 

inte ska behöva göra. De övriga respondenterna som stött på begreppet menar på att det är en 

sak som lämnar lite att önska om.  

”En ständig förbättring det pratar jo alla om, men vad är det för nått? Det 

är ju olika saker för en kontrollant och mig. Förbättring för mig är ju 

någonting som ger mig någonting tillbaka. Det andra är ju inte det.” – 

Lantbrukare C 

Lantbrukare E menar på att kraven på ständig förbättring leder till en upplevelse av att aldrig 

bli färdig med de krav som ställs på verksamheten. Visserligen är begreppet ständig förbättring 

positivt menat men ur en ekonomisk synvinkel så kommer det alltid ner till hur mycket man är 

beredd att betala för att uppnå en miljövinst. Som han berättar så går det att lägga ut hur mycket 

pengar som helst på en dieseltank men frågan är hur stor miljönyttan blir kontra kostnaden för 

verksamheten. Det måste alltid finnas en rimlig kalkyl för om det är värt det eller ej som han 

menar på. Han trycker på att han vill kunna känna att han någon gång uppfyller alla krav och 

att inte nya ställs så fort de gamla är uppfyllda. Som det är idag får han känslan av att det är en 

”never ending story”.  

Enligt honom har även kontrollanten uttryckt att denne alltid kommer att fortsätta höja kraven 

samt ställa nya krav på hans verksamhet vilket han känner irritation för.  

”Ja men hon har ju sagt att, hon vill ju höja ribban hela tiden.[…] och det 

är ju klart att då kan ju runt och säga att ’titta, här i min kommun har jag fått 

alla lantbrukare att göra så här’, på deras jävla konferenser. Där måste alla 

tvätta däckena innan de kör ut ur gödselplattan liksom. Det har jag fått 
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igenom, titta vad bra jag är. När de är på sina jävla miljökontrollants 

konferenser på Kanarieöarna.” – Lantbrukare E 

Lantbrukskonsulten förtydligar att man absolut ska följa de satta strikta lagkraven som finns för 

en verksamhet men att de ”extra” saker som upplevs komma upp under inspektionerna är sådana 

punkter som det måste finnas en gräns för. Man efterfrågar någon form av checklista där man 

kan se att nu uppfyller verksamheten alla krav.  

”Så tänker jag att om vi håller oss till de riktigt strikta lagkraven och riktiga, 

och till dina villkor […] Det är inget snack om saken, eller stort problem där. 

Utan problemet inträder ju när vi kommer in på ständiga förbättringar, det 

som liksom är utöver det andra” – Lantbrukskonsult  

5.6 Förändringsbehov av miljötillsyn och formaliakrav 

Lantbrukarna identifierar flertalet punkter som de anser att det finns fog för att förändra, för att 

det inte ska bli kontraproduktivt i slutändan. En del regler som ställs på verksamheten hävdar 

respondenterna känns onödiga. Man anser att de regelverk som idag styr deras verksamheter 

även ska styra större industrier som exempelvis producerar kemikalier. På grund av detta så 

ställs krav som leder till en tyngre administrativ börda. Vilket på större företag har en egen 

anställd men nu leder till att lantbrukare blir tvungna att genomföra detta arbete på kvällar och 

helger för att hinna med. Detta är en förändring som lantbrukarna anser måste ske för att 

underlätta för deras verksamhet.   

”Det upptar ju allt mer och mer tid, större delen, alltså det administrativa. 

Vi är ju inte något stort företag på det sättet, men vi skulle ju, man skulle ju 

kunna ha en tjänst till att bara sköta de administrativa uppgifter i vårt fall, 

som inte är något stort företag. Det får ju vi sköta mycket på, helger, kvällar 

givetvis, en del på dagarna hinner vi ju med men det är, det har ju blivit 

mycket mycket mera på den biten.” Lantbrukare A 

Under intervjun med lantbrukare A framgår det att det som han anser nödvändigt att förändra 

snarare har med den mänskliga faktorn att göra än den aktuella lagstiftningen. Han lyfter 

faktorer som möjlighet till dialog, personligt kunnande samt underlag för lösning för de krav 

som ställs på verksamhet. Det vill säga att det inte enbart ska ligga på hans ansvar att finna 

lösningar på de problem som inspektören påpekar. Han menar på att hade det funnits möjlighet 

till dialog så hade en del av de ålägganden han har fått ta del av kunnat undvikits.  

Som ett exempel på hur en god miljötillsyn skulle kunna genomföras talas det om Greppa 

Näringen, som är ett projekt finansierat av staten där man genom rådgivning vill utbilda 

lantbrukarna i odlingsmetoder som minskar näringsläckaget ut i åar och vattendrag. Skulle 

miljötillsynen utföras på ett likande sätt så anser flera av respondenterna att miljötillsynen 

skulle bli mer lyckosam. Det som även uttrycks vara av stor betydelse för hur lantbruket och 

tillsynsmyndighet kan utvecklas tillsammans i framtiden är att kommunikation, dialog samt 

förståelse för lantbruk från tillsynsmyndighetens sida måste bli bättre.  

”Det viktigaste tycker jag ju är att dom ska ha erfarenhet. Om du ska 

kontrollera gårdar så ska det vara krav på erfarenhet.” – Lantbrukare B 

Lantbrukare C menar att på grund av tolkningsmomentet samt att tillsynen utförs av kommunen 

så kan det uppstå ett problem med olika tolkningar av samma lagstiftning. Detta kan leda till 

osund konkurrens mellan kommuner. Han menar på att andra verksamheter dock har 

möjligheter att förelägga sina verksamheter i annan kommun, vilket inte lantbrukare har då man 

är platsbundna.  
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”Och det är ju som jag menar att kommunerna är ju självständiga med så de 

gör olika typer av kontroller också. En kontroll här ser ju inte likadan ut 

andra kommuner, […] att de skulle vara lika på olika ställen, det är som man 

ofta pratar om, likhet inför lagen. Att det ska vara lika för alla, men det är 

det ju inte. Någonstans.” – Lantbrukare C  

Lantbrukare A och E är inne på samma spår som Lantbrukare C och menar på att då tillsynen 

idag ligger på enskilda kommuner så kan det teoretiskt sätt vara så att en tjänsteman kan diktera 

egna villkor för företag inom den egna kommunen, villkor som inte överensstämmer med vad 

andra kommuner i Sverige ställer.  

”Vi har jobbat för att få ut ansvaret hos kommunerna, men vi måste nu få 

tillbaka ansvaret till myndigheterna igen. För att vi ska få lika regler att 

jobba utefter, så att inte en tjänsteman kan sitta och sätta speciella regler. 

Det är ju jättesvårt, i en verksamhet, särskilt om man ska arbete långsiktigt.” 

- Lantbrukare A 

Lantbrukare E menar på att de regler och villkor som ställs måste komma från toppen av 

hierarkin alltså från statlig nivå så att man säkerställer att det blir samma villkor för alla 

verksamheter. Det är inte nog med den tillsynsvägledning som kommunerna får menar man på 

utan det är för mycket ansvar som ligger på kommunen. Detta leder till en snedvriden 

konkurrens som skapar olika regler mellan olika kommuner.   

”Jag menar människor är olika, den ena tolkar så och den andra tolkar så. 

Det kan inte vara så, det blir ju helt olika regler, i praktiken blir det ju det. 

De måste ju ha en lista från staten, inte ens från länsstyrelsen, det ska vara 

från staten. Så det blir likadant för alla, i alla kommuner. Och sen så är det 

så, svart på vitt. Det ska finnas ett formulär, som det finns i Tyskland, på 

saker och ting.” – Lantbrukare E 

”Det ska finnas klara regler och formulär, och att det är samma för alla, det 

kan inte vara olika i olika kommuner och län. Utan det måste vara samma 

[…] det är en jävla skillnad i vilken kommun du bor i” – Lantbrukare E 

 

Om Lantbrukare E:s verksamhet ska kunna fungera bättre tillsammans med 

tillsynsmyndigheten så måste en större flexibilitet infinna sig hos inspektörerna. Det måste gå 

att föra en dialog om vad som behövs göras med verksamheten för att uppfylla kraven samt 

förhindra att påverkan på miljön blir skadlig. Han efterfrågar även någon form av checklista att 

följa såväl som verklighetsförankring i tillsynsförfarandet. Som det är i dagsläget så ”silar man 

mygg och sväljer elefanter” och detta leder till fokus på saker som han anser är små men att 

man missar helheten.  

 

Även lantbrukskonsulten efterfrågar en större enhetlighet i tolkningar av lagar och regler samt 

att man ska få någon form av checklista där man kan följa om man uppfyller detta satta krav 

eller ej. Men i och med begreppet ständig förbättring så kan man aldrig bli färdig som det känns 

idag enligt henne.  

Som önskemål för en förändrad miljötillsyn så skulle Lantbrukare F se att kontrollanternas roll 

blir lika mycket rådgivande som den idag är kontrollerande. Detta skulle enligt honom leda till 

att deras arbete underlättas och blir mer lyckosamt. Att man inte ska ha som mål att 

konfrontation ska uppstå. Han efterfrågar även att de krav som ställs på verksamheten ska vara 
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anpassade till företagets storlek. Idag känns det som om kraven är mer anpassade för företag 

med flertalet anställda och inte för lantbruksverksamheter.  

 

5.7 Drivkrafter, möjligheter och framtidsutsikter till följd av rådande miljötillsyn 

På frågan om hur framtiden ser ut för Lantbrukare A ser verksamhetsutövaren positivt på 

framtiden med en fortsatt utveckling av verksamheten som mål. Dock finner han att de ökande 

kraven i och med det vattenskyddsområde som verksamheten är förlagd i, kan innebära ett 

hinder för vilken typ av verksamhet som kommer att vara möjlig att bedriva i framtiden. Det är 

även här han påpekar att det krävs lika regler för alla, så att ingen skev konkurrens kan uppstå 

mellan olika verksamheter i olika kommuner. Lantbrukare B har för avsikt att fortsätta bedriva 

sin verksamhet som den ser ut idag och med nuvarande omfång till dess de ämnar gå i pension. 

Dock påpekar han att han inte är främmande för att lägga ner verksamheten i förtid, om kraven 

och pålagorna som han uttrycker det blir mer omfattande än vad de är idag. 

”Vi ska hålla på här till vi pensionerar oss var tanken och det är inte så långt 

kvar. Och är dom för jävliga kanske vi säger upp all personal och slutar 

innan och då får kommunen ännu mindre skatteintäkter.”- Lantbrukare B 

Lantbrukare C ser med en viss tvekan på framtidsutsikterna för verksamheten på grund av de 

krav som ställs, samt om en eventuell utökning av verksamheten tillåts. Han uttrycker även en 

oro rörande nya krav som kan komma att ställas gentemot hans verksamhet och vilken 

ekonomisk kostnad det kan tänkas medföra.  

 

Lantbrukare D ser positivt på framtiden och har planer på att utöka verksamheten framöver då 

de börjar bli trångbodda samt identifierar att det finns investeringar inom mjölkproduktionen-

systemen som kan effektivisera för både djurens trivsel, produktion och avkastning. 

Även om Lantbrukare E upplever ökade krav och ser fler hinder för verksamheten så har han 

en framtidstro på sin verksamhet som han vill fortsätta att utveckla och expandera, både på djur- 

samt växtodlingssidan. Enligt Lantbrukare F är framtidsplanerna för verksamheten att fortsätta 

bedriva den till pension. Den är nyligen utbyggd så nu återstår enbart att sköta samt driva den 

på bästa sätt efter de förutsättningar som ges för verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis menar de flesta av lantbrukarna att de ser positivt på framtiden och att man 

hoppas att fortsätta bedriva och expandera sina verksamheter. Dock upplever några att om 

kraven fortsätter att öka samt att lönsamheten är dålig så kan det leda till att man väljer att 

avveckla sina verksamheter istället. Men dessa är i minoritet. 
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5.8 Sammanfattande tabell för samtliga lantbrukare 
 

 
Tabell 2. Visar en sammanfattande tabell över de viktigaste synpunkterna från varje individuell lantbrukare. 

 

 

 

Erfarenheter av 

miljötillsyn 

Förändring över 

tid avseende 

miljötillsyn 

Miljötillsynens 

påverkan på 

verksamheten 

Förändringsbehov 

av miljötillsyn och 

formaliakrav 

Drivkrafter, 

möjligheter och 

framtidsutsikter 

 

 

 

Lantbrukare A 

Känner sig 

kriminell samt för 

höga krav på 

verksamheten 

Hårdare 

kontroller nu och 

större fokus på 

”små saker” 

Olika regelverk i 

olika kommuner 

samt erfarenhet 

av verksamheten 

hos kontrollanten 

Efterfrågar en 

möjlighet till 

dialog med 

kontrollant. 

Vill fortsätta utveckla 

och driva 

verksamheten men 

ser hinder i form av 

regler samt 

vattenskyddsområden 

 

 

 

Lantbrukare B 

Brist på 

erfarenhet och en 

skev syn på vad 

lantbruk innebär. 

Känner sig som 

en skurk 

Mer omfattande 

krav nu. Mindre 

kunskap nu än 

tidigare 

Synen på 

lantbruk måste 

förändras. 

Inställning till 

näringen 

Kräver mer 

erfarenhet hos 

kontrollant. 

Efterfrågar dialog. 

Tänker fortsätta till 

pension om inte 

kraven på 

verksamheten blir för 

stora. 

 

Lantbrukare C 

Omfattande 

kontroller. 

Administrativa 

delen är 

ansträngande. 

Ökade krav på 

egenkontroll och 

journalföring. För 

många regelverk 

idag. 

Upplever en 

förändrad syn på 

lantbruket. 

Kritisk till 

ständig 

förbättring som 

inte gynnar 

verksamheten 

ekonomiskt 

Vill se förändrade 

samt anpassade 

krav för jordbruket. 

Vill ha samma 

regler för alla. 

Åtgärder ska gynna 

verksamheten. 

Viss tveksamhet till 

framtiden på grund 

av vilka nya krav 

som ställs samt 

ökade kostnader. 

 

Lantbrukare D 

Många olika 

organ som 

kontrollerar. 

Positiv till 

miljökontroller. 

Upplever en viss 

brist på 

erfarenhet. 

Har inte skett 

någon större 

förändring av 

tillsyn. Dock mer 

fokus på 

egenkontroll. 

Brist på 

erfarenhet i 

kommunal tillsyn 

mot tidigare. 

Kritisk till de 

ökade 

administrativa 

kraven. I 

frågarsätter 

ständigförbättring 

kontra gynnar 

ekonomiskt 

Vill se en 

samordning mellan 

kontrollorgan. Vill 

kunna föra en 

dialog kring vad 

som bör förändras 

efter kontroll. 

Förändring av syn 

på lantbruk. 

Ser positivt på 

framtiden. Vill 

fortsätta att bygga ut 

och växa. Förbättra 

gården i avseende 

djurens trivsel samt 

ekonomiska 

möjligheter. 

 

Lantbrukare E 

samt 

lantbrukskonsult 

Mycket fokus på 

papper och 

dokumentation. 

Ångestladdat 

Brist på möjlighet 

till dialog. 

Åtgärder 

motiveras med 

ständigförbättring. 

 Mycket mer 

kontroller, större 

krav på 

dokumentation 

Mindre 

flexibilitet. 

Lett till ökad 

miljömedvetenhet 

Ökade mängden 

kontroller. Olika 

krav i olika 

kommuner och 

län samt Europa.  

Regler som ej 

passar 

verksamheten. 

Efterfrågar 

checklista på vad 

som uppfyllas. 

Möjlighet till 

dialog. Att krav 

och regler, lika för 

alla. Staten ska 

bestämma, ej 

kommun. 

Ser fler hinder i 

framtiden men vill 

utveckla företaget 

samt expandera.  

 

Lantbrukare F 

Upplever problem 

med egenkontroll. 

Höga 

administrativa 

krav. Brist på 

erfarenhet. 

Egenkontrollens 

intåg. Förändring 

av fokus men 

annars ingen 

större förändring. 

Saknar 

pragmatiskt 

tänkande och 

dialog. Ökade 

krav 

egenkontroll. 

Kontrollanter bli 

mer rådgivande. 

Mindre 

konfrontationer då. 

Anpassa krav efter 

verksamhet. 

Fortsätta driva 

verksamheten till 

pension. Nyligen 

expanderat.  
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6.1 Sammanfattande diskussion 
 

 

I detta avsnitt följer en fördjupande diskussion kring de tematiseringar som identifierats i denna 

studie samt de svar som analysen av det empiriska materialet har givit oss. Detta kommer ställas 

i relation till tidigare relevant vetenskaplig forskning, i syfte att fördjupa analysen. Resonemang 

kommer att föras utifrån vad lantbrukarna har identifierat och redogjort för oss under 

intervjuerna i förhållande till uppmärksammad relevant litteratur.  

Under intervjuerna har en del gemensamma centrala teman framkommit utifrån de svar som 

lantbrukarna har givit. Dessa teman identifierar upplevelser utifrån den kommunala miljötillsyn 

som bedrivs på deras verksamheter.  

 

Lantbrukarna upplever att den kommunala miljötillsynen är mer omfattande och tidskrävande 

än tidigare. Dock menar flertalet av dem att det kan finnas ett samband med att man har 

expanderat och utvecklat verksamheten. Det råder trots det en allmän uppfattning om att det är 

en mer omfattande tillsyn idag än tidigare. Samtliga lantbrukare är tydliga med att 

tillsynsförfarandet måste existera för att efterlevnaden av miljöbalken i verksamheter ska kunna 

kontrolleras. Dock menar de att det måste finnas någon form av tak på hur omfattande krav som 

ska kunna ställas. Lantbrukarna menar att dagens lantbruk är så pass väl anpassade, moderna 

samt skötsamma att föreställningarna om lantbruket som miljöfarlig verksamhet inte längre 

stämmer. Vi upplever det som att lantbrukarna är medvetna om att kontroller är något som 

måste finnas men att de vill se den mer anpassad efter vilken verksamhet som kontrolleras.    

Flera lantbrukare lyfter att det numer mest sker kontroller av den administrativa delen av 

verksamheten medan kontrollen av de mer praktiska bitarna inte får samma fokus. Idag har 

kontrollen övergått från att kontrollera fysiska ting som läckage och hantering av kemikalier 

till att istället öka fokuset på dokumentation samt rutiner. Flertalet lantbrukare ifrågasätter därav 

miljönyttan av tillsynskontrollerna då de anser att kontroll av administration inte medför någon 

påfallande miljönytta. Den ständiga strävan efter att ”förbättra” verksamheten menar 

lantbrukarna på är den riktning som miljötillsynen verkar sträva efter för tillfället.  

 

6.2 Ekonomi och kravbild 

Ett av de mest centrala hindren för att bedriva en lönsam verksamhet och som tydliggjordes i 

merparten av intervjuerna, var de ojämlikheter som lantbrukarna identifierade bland de villkor 

samt krav som ställs på deras verksamheter vilket också styrks av Naturvårdsverkets rapport 

från 2013. Flera lantbrukare ville hävda att liknande verksamheter inom landet, till och med 

inom län eller kommun, kan få olika krav på sig även om liknande förutsättningar föreligger. 

Detta menar Andersson (2009) är ett problem som grundar sig i att miljöbalkens paragrafer är 

otydligt skrivna och på så vis erbjuds stora tolkningsmöjligheter av lagstiftningen. Han menar 

att hade det vid skapandet av lagen skett med en tydlighet som motverkat stora 

tolkningsmöjligheter så hade tillsynsmyndigheten idag haft en mer likstämmig syn och tolkning 

av balken. Detta kunde ha möjliggjort en tydligare nationell samstämmighet i 

tillsynsförfarandet och geografiska skillnader hade kunnat undvikits (Andersson, 2009). 

Ytterligare en anledning till de skilda kraven hos tillsynsmyndigheterna hävdar Johannesson 

(1999) kan bero på den decentraliserade strukturen som speglar den svenska miljötillsynen. Att 

det ska ligga på kommunerna att utföra tillsynsärendena öppnar tillsammans med en otydligt 

skriven balk upp för olika tolkningar av vilka krav som ska gälla för olika verksamheter. Detta 

kan leda till en variation i nationella, regionala samt lokala bedömningar och efterlevnadskrav. 
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Detta kan i sin tur kan leda till en osund konkurrens mellan verksamhetsutövare i olika 

kommuner. Samma uppfattning som Johannesson (1999) har de lantbrukare som intervjuats i 

studien. De menar på att i dagsläget så existerar denna konkurrens mellan kommuner och 

regioner vilket får till följd att den svenska livsmedelsproduktionen inte kan utvecklas optimalt 

i och med att detta leder till olika förutsättningar att bedriva likande verksamheter. Flera 

lantbrukare menar på att tidigare strävade de efter att få ut makten till kommunerna men då 

detta i dagsläget upplevs leda till osund konkurrens enligt lantbrukarna, måste man istället 

återföra makten till staten eller likande central myndighet för att få en tillsyn som är enhetlig 

över hela landet. I Naturvårdsverkets rapport Effektiv miljötillsyn (2013) konstateras att den 

decentraliserade strukturen av miljötillsynen i Sverige kan ge upphov till skillnader i tolkningar 

av miljölagstiftningen. Man fastställer då att på grund av lagstiftningens komplexitet, 

omfattning samt de tolkningsmöjligheter som erbjuds riskerar att leda till regionala skillnader i 

tillsynsförfarandet (Naturvårdsverket, 2013). Vi anser att det är viktigt att motverkar denna 

osunda konkurrens för det skapar olika förutsättningar att bedriva verksamhet vilket vi i 

förlängningen tror kan hämma den inhemska produktionen. Idag upplever vi att det redan finns 

en stark konkurrenssituation utanför landets gränser. Vi tror därför inte att den 

konkurrenssituation som idag upplevs finnas mellan kommuner och län bidrar till att stärka den 

inhemska produktionen samt stärka den mot utländsk mat. Det är av stor vikt att lika regler och 

krav gäller för alla lantbrukare inom Sverige.  

 

Problemet med otydligt definierade mål rörande implementering av lagstiftning som tidigare 

påvisats av bland annat Johannesson (1999) är ett av de fyra implementeringsmisslyckandena 

som Barret (2004) lyfter. Barret (2004) hävdar att en implementering är misslyckad bland annat 

om den innehåller otydligt definierade mål som ger utrymme för tolkning och möjligheter till 

förändring. Hon poängterar att det öppnar upp för tolkning av lagstiftningen vilket gör att den 

operativa handlingen kan tolkas olika av kontrollanterna. Även brist på kommunikation mellan 

lantbrukare och miljöinspektörer spelar roll för misslyckandet. Dessa två företeelser 

tillsammans, med de otydligt fastställda målen och tolkningsfriheten i lagstiftning, kan leda till 

att olika tillsynsmyndigheter tolkar samma lagstiftning olika vilket ger att tillämpningen av 

lagen inte blir enhetligt nationellt och att det finns fog för upplevelsen av osund konkurrens 

inom näringen (Barret, 2004). Upplevelsen av att det existerar en osund konkurrens mellan 

liknande verksamheter är något som lantbrukarna lyfter i vår studie, men vi tror oss kunna 

härleda till viss del den upplevelsen till den förtroendeklyfta som identifierats mellan 

lantbrukare och miljökontrollanter. Förtroendeklyftan tror vi kan ge upphov till att man misstror 

kompetensen hos inspektörerna samt att det kan leda till känslan av att bli orättvist behandlad 

på grund av villkoren uppkommer.  

 

6.3 Dialog och kommunikation 

Samtliga lantbrukare upplever en brist på kommunikationsmöjligheter gentemot inspektörerna. 

Lantbrukarna hävdar att om en dialog kunde föras rörande nya krav och synpunkter på 

verksamheten, så skulle deras förståelse för kontrollantens synpunkter öka samt att man skulle 

känna en större delaktighet i de beslut som fattas. Niskanen et al (2014) nämner att god 

kommunikation och gemensamt framtagna mål är två viktiga aspekter i att få människor att 

kännas sig delaktiga samt skapa vilja att föra förändring av något slag. Detta identifierar 

lantbrukare som två av de punkter där kontrollanterna har mycket att hämta för att kunna skapa 

en förbättrande miljötillsyn. De menar på att om det inte finns möjlighet för dialog mellan 

lantbrukare och tillsynsinspektörer eller förståelse för näringen, så finns det ingen drivkraft hos 

lantbrukarna för att vare sig utveckla verksamheten eller bemöta konstruktiv kritik. Detta är en 

fråga om förtroende och tillit mellan lantbrukare och tillsynsmyndighet, vilket Luria (2010) 

poängterar i sin rapport att tillit måste finnas om ett effektivt förändringsarbete ska kunna 
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genomföras. Likväl om man ska kunna kommunicera ut åtgärdernas miljönytta. Detta 

resonemang som lantbrukarna för med stöd av Luria (2010) ligger till grund för den eventuella 

förtroendeklyfta som vi tror oss ha identifierat mellan lantbrukare och inspektörer. Bristen på 

tillit på motpartens kunskaper om ämnet tror vi kan leda till att samarbetet inte kan fungera fel 

fritt och att det kan leda till att lantbrukarna upplever kommunikationsmöjligheterna som små 

med inspektörerna. En aspekt som kan ligga till grund för att lantbrukarna upplever att det finns 

bristfälliga möjligheter till kommunikation och delaktighet kan var att de själva 

inspektionstillfällena är komprimerade samt sker under tidspress. Vilket kan ha till följd att 

själva inspektionen upplevs fokuseras på den administrativa biten och inte lika mycket 

praktiskt. Samtidigt som att flertalet inspektörer kontrollerar så pass många olika verksamheter 

så att det inte är möjligt att djupare kunskap om verksamhetens förutsättningar.  

 

Locke & Lathem (2002) menar på att man kan förändra en persons beteende genom att sätta 

upp mål som personen ska uppnå, men för att få bästa möjliga resultat måste personen vara 

delaktig vid skapandet då detta ökar motivationen att uppfylla dem. Lantbrukare kan som grupp 

vara restriktiva till förändring som inte gynnar den egna verksamheten då man ofta förlitar sig 

till gammal beprövad kunskap och att åtgärder ska vara ekonomiskt försvarbara. Regleringar 

från myndigheter kan då uppfattas som ett hinder för lantbrukarens vilja att utveckla sin 

verksamhet. Bruhn (2006) menar på att för att överkomma denna problematik så är det viktigt 

från tillsynsmyndighetens sida att uppnå samarbete. Det bygger på att man på olika sätt skapar 

vilja, motivation och medvetenhet hos verksamhetsutövaren. Bruhn (2014) menar även på att 

detta ställer krav på att inspektören aktivt kan ändra sin taktik och sina metoder för att nå ut 

med sina åtgärders nytta till lantbrukaren under inspektionstillfällen. Och som det är idag så 

agerar man mer verkställande när man egentligen borde agera mer rådgivande till lantbrukarnas 

verksamhet (Bruhn, 2006). Även Niskanen et al (2014) styrker Bruhns (2006) teori om att skapa 

en taktik för delaktighet som bygger på motivation, vilja samt medvetenhet, men Niskanen et 

al (2014) trycker på att varje inspektör måste kunna vara flexibel och anpassa sig efter varje 

enskilt inspektionstillfälle. Likt vad Niskanen et al (2014) påpekar efterfrågar också 

lantbrukarna en flexibilitet hos inspektörerna för att möjliggöra smidigare samt effektivare 

miljötillsynskontroller.    

 

Som tidigare nämnts så identifierar Johannesson et al (2009) två olika inspektionstyper. 

Forskarna menar att inspektörer kan inta ett hårt/lagstrikt förhållningssätt alternativt ett 

mjukt/försiktigt förhållningssätt. Att vara flexibel och att kunna växa mellan olika 

inspektionsstilar är vad Niskanen et al (2014) och Bruhn (2006) hävdar gör att en inspektör kan 

utföra sitt åtagande mera effektivt samt menar lantbrukarna på att det skulle underlätta för dem 

i deras verksamhet. De menar på att små avvikelser skulle kunna åtgärdas på plats ifall en 

flexibilitet funnits hos inspektörerna.  Detta betyder att lantbrukarna upplever inspektionsstilen 

som hårt och lagstrikt medan man efterfrågar en mer flexible och mjukare förhållningssätt. Vi 

tror att detta har att göra med att en flexibel inspektör skapar upplevelsen av att det går att föra 

en dialog samt åtgärda mindre felaktigheter utan att något större administrativt arbete behöver 

genomföras. Vår upplevelse är att man vill ha en inspektör som har en viss förståelse för hur en 

lantbruksverksamhet bedrivs. Dock tror vi att en större förståelse för hur mycket inspektörerna 

kan ”tänja” på lagen måste finnas hos lantbrukarna för att förståelsen för varandras uppgifter 

ska förbättras.   

 

Avsaknad av möjligheten till dialog påverkar enligt samtliga lantbrukare att de känner att det 

finns en brist på erfarenhet och smidighet hos inspektörerna. Lantbrukarna hävdar att det har 

skett en förändring avseende den rådgivande roll som tidigare fanns hos den dåvarande 

tillsynsmyndighet. Men att sedan tillsynsförfarande övergick på kommunerna så har den 
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rådgivande rollen övergått till en mer strikt ordagrann tolkning av lagstiftningen. Huruvida det 

har med att kontrollanterna nu mer måste inspektera en större bredd av verksamheter eller om 

det har och göra med en mindre lantbruksanknytning idag hos kontrollanterna är svårt att 

avgöra. Men somliga respondenter tror att det kan ha att göra med att landsbygden idag kan 

vara mer främmande för många och att den naturliga kopplingen stad och landsbygd som 

tidigare fanns nu mer saknas. Somliga trycker även på att det tidigare var mer förekommande 

att kontrollanten var utbildad inom lantbruksnäringen och hade ett par års erfarenhet av 

verksamheten. Samtliga lantbrukare påpekar, oavsett hur denna förändring kan ha skett, att det 

finns en tydlig brist på erfarenhet av hur ett lantbruk som verksamhet fungerar. Även denna 

misstro till inspektörernas kompetens är något som vi tror oss kunna koppla ihop med en 

eventuell förtroendeklyfta mellan de olika verksamhetsgrenarna. En eventuell förtroendeklyfta 

tror vi gör att samarbetet mellan lantbrukare och miljöinspektörer försvåras ytterligare då tilliten 

på den andras kompetens inte existerar. En bidragande faktor till denna klyfta tror vi kan vara 

den urbanisering som sker där fler människor väljer att bosätta sig i städerna medan 

befolkningen på landsbygden minskar. Då tror vi att kopplingen till lantbruksverksamheten kan 

försvinna och detta kan leda till att förståelsen för praktiskt lantbruk minskar. Synen på näringen 

påverkas också av den urbanisering och förståelse som riskerar att försvinna på grund av 

urbaniseringen och att kopplingen mellan stad och landsbygd försvinner. Vilket är mer påtaglig 

idag än någonsin tidigare anser vi. Detta styrks även av lantbrukarna som anser sig uppleva 

denna förändring även i miljötillsynen.  

 

6.3 Förändringsbehov 

Lantbrukarna identifierar flertalet punkter som de anser bör förändras för att kunna utveckla 

och förbättra miljötillsynen av deras verksamheter. Man anser att regler och tillvägagångsätt 

måste ändras för att bättre passa verksamheten och inte bli kontraproduktivt i slutändan. Man 

anser att en del av de regelverk som styr deras verksamheter inte är anpassade tillräckligt, då 

de även ska styra större industrier. På grund av att man likställs med dessa större industrier leder 

detta till en tyngre administrativ börda. Det som även uttrycks vara av stor betydelse för hur 

lantbruket och tillsynsmyndighet kan utvecklas tillsammans i framtiden är att kommunikation, 

dialog samt saklig syn från myndighetens sida förbättras. Otydligheten i miljölagstiftningen 

leder till att inspektörer tolkar lagar olika i olika kommuner. Detta leder i sin tur eventuellt till 

osund konkurrens för verksamheter i olika kommuner som även Naturvårdverket visat på i sin 

rapport från 2013.Man menar på att andra typer av verksamheter kan förlägga sin drift till andra 

kommuner, men den möjligheten finns inte för lantbrukare då man är mer platsbunden till sin 

mark och gård. 

 

Något som vi finner är intressant i debatten kring hur man ska effektivisera, modernisera, skapa 

samverkan samt en enhetlig miljötillsyn i Sverige är att man åsidosätter lantbrukarnas 

perspektiv och sakkunskap. Något som kan te sig rätt kontraproduktivt om syftet är att sträva 

efter ett ”Bottom-up” tänk som genomsyrar effektiviseringen. Varför inte inkludera den yttersta 

länken i fråga om effektivisering av miljötillsyn för att på så sätt inkludera och beakta allas 

perspektiv? Det finns exempel på lyckade samarbeten där kommun och lantbrukare träffas och 

diskuterar hur man upplever förfarandet samt hur detta kan förbättras och detta är något vi själva 

tror kan vara effektivt för att öka förståelsen. Det hjälper även till att minska eventuella 

förtroendeklyftor som bygger på en brist på tilltro till motpartens kompetens.  

 

Många av de svar som uppkommit under intervjuerna anser vi går att härleda till ekonomiska 

intressen som påverkas. Lantbrukarna bedriver en verksamhet som ska generera en inkomst, då 

kan inspektioner upplevas som ett moment som påverkar verksamheten. Detta tror vi kan ligga 

bakom en del av de svar vi fått angående upplevelser av miljötillsynen. Många lantbrukare 
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lyfter i sina svar att så länge det inte handlar om en verksamhetsförbättrande åtgärd som ger 

ökad ekonomisk inkomst, anser man att åtagandet är icke relevant då lantbrukare överlag värnar 

om sin verksamhet. Detta kan självklart spela roll för studiens analys och slutsatser, men 

eftersom denna studie enbart strävar efter att belysa lantbrukares upplevelser av miljötillsyn så 

anser vi att detta inte påverkar studien. Vi är medvetna om att vi enbart har en parts åsikter i 

studien men att vi har ansett studiens syfte gör att den inte påverkas av att utelämna andra 

parters åsikter. Syftet med studien har inte varit att skapa en jämförelse mellan parterna utan 

studien är ute efter att belysa lantbrukares upplevelser av operativ tillsyn.  

 

En överraskande sak som vi upplevt genom studien är den brist på kommunikation och 

möjlighet till dialog som verka saknas mellan lantbrukare och myndighet. När detta enligt oss 

är den viktigaste aspekten för att kunna överbrygga en förtroendeklyfta och istället skapa tillit 

mellan lantbrukare och inspektörer.  En paradox som vi identifierar i studien är att när 

lantbrukarna självmant väljer att realisera begreppet ständig förbättring och genomföra 

miljöförbättrande åtgärder så har begreppet bevisligen inte gällt för åtgärder som lantbrukaren 

själv genomför utan det måste komma genom uppmaningar från tillsynsinspektör. Dessa 

iakttagelser är inte heller något som gynnar den förtroendeklyfta som uppenbarligen verkar 

existera.   
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7.1 Slutsats 
Den identifierade förtroendeklyftan som verkar existera mellan tillsynsmyndighet och 

verksamhetsutövare kan ligga till grund för den upplevda attitydförändring gentemot näringen 

som lantbrukarna redogör för. Den kan säkerligen även utgöra ett hinder till varför det upplevs 

som att dialog inte går att föra mellan parterna. Resultatet av studien visar dock på att om denna 

klyfta kan överbryggas så kan ett tätare samarbete mellan parterna gynna miljötillsynsarbetet i 

längden genom en större förståelse för åtgärders nödvändighet till att skydda miljön.  

 

Samtliga lantbrukare menar att miljötillsynen måste finnas i framtiden för att efterlevnaden av 

lagstiftningen ska kunna kontrolleras men man menar på att den måste utvecklas och förbättras 

i samverkan med lantbrukarna för att ett bättre samt enhetligare tillsynsförfaranden ska kunna 

genomföras. Trots detta hävdar lantbrukarna att medvetenheten för miljön inom 

verksamheterna har förbättrats tack vare miljötillsynen. De ser dock att attityden samt 

inställningen mot näringen måste förändras.  

 

Lantbrukarna erfarenheter av miljötillsynen är att den har förändrats då förfarandet har övergått 

till att granska dokument och formalia än tidigare då fokus mer låg på att inspektera den fysiska 

verksamheten. De upplever även att dagens inspektörer saknar en del praktiska kunskaper om 

hur lantbruk bedrivs och dess förutsättningar, vilket lantbrukarna inte anser gynnar 

miljötillsynen. Höga krav på administrativt arbete framställs som en påverkningsfaktor för 

verksamheterna. Man menar på att de krav som ställs inte är anpassade för den verksamhet som 

bedrivs. Detta leder istället till en högre arbetsbörda för lantbrukaren vilket inte är de facto ett 

verksamhetsförbättrande åtagande och något som i slutändan inte gynnar verksamheten 

ekonomiskt.  

 

Det som tycks vara av störst betydelse för hur lantbruket och tillsynsmyndigheterna ska kunna 

utvecklas tillsammans i framtiden är att kommunikation, dialog, samverkan samt förståelse 

för verksamheten måste förbättras. För att undvika osund konkurrens och för att skapa en 

enhetlig miljötillsyn, efterfrågar lantbrukarna att det även sker ytterligare satsningar för 

samverkan inom tillsynsmyndigheten alternativt som vissa lantbrukare lyfter att tillsynen ska 

falla på en statlig myndighet. Detta för att en mer enhetlig tolkning av lagstiftningen ska ske. 

Man efterfrågar även, kopplat till dialog, att tillsynsmyndigheten ska ha en mer rådgivande roll 

för att man lättare ska kunna förstå lagstiftningen samt hur åtgärder ska kunna genomföras för 

att leva upp till lagstiftning. Lantbrukarna hävdar att om dessa förbättringsåtgärder för 

kommunal tillsyn ej genomförs bör den operativa tillsynen tilldelas en statlig myndighet så att 

en enhetlighet av tillsynen går att säkerställa. 

 

 

 

  



36 

 

8.1 Litteraturförteckning 
Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2008. Tolkning och Reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.. 

1:a red. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, L., 2009. Tillsyn över Miljöbalken - kontroll eller rådgivning, Lunds Universitet: Juridiska 

Fakulteten. 

Barret, S. M., 2004. IMPLEMENTATION STUDIES: TIME FOR A REVIVAL? PERSONAL REFLECTIONS ON 

20 YEARS OF IMPLEMENTATION STUDIES. Public Administration Vol 82, pp. 249-262. 

Brinkmann, S. & Kvale, S., 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e red. Lund: Studentlitteratur. 

Brinkmann, S. & Kvale, S., 2014. Interviews - Learning the craft of qualitative research interviews. 3:e 

red. Thousand Oaks: Sage publications, inc. 

Bruhn, A., 2006. The inspector's dilemma under regulated self-regulation. Policy and Practice in 

Health and Safety, November, pp. 3-23. 

Dalen, M., 2015. Intervju som metod. Falkenberg: Gleerups utbildning AB. 

Eckerberg, K. & Joas, M., 2004. Multi-level Environmental Governance: a concept under stress?. Local 

Environment, 9(5), pp. 405-412. 

Fudge, C. & Rowe, J., 2003. Linking Naitonal Sustainable Development Strategy and Local 

Implementation: A Case Study in Sweden. Local Environment vol 8, pp. 125-140. 

Hedin, A., 1996. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, Uppsala: Uppsala 

Universitet. 

Johannesson, M., Hansson, S. O., Rudén, C. & Wingborg, M., 1999. Risk Management - the Swedish 

way(s). Journal of environmental management, Issue 57, pp. 267-281. 

Justesen, L. & Mik-Meyer, N., 2011. Kvalitativa metoder - Från vetenskapsteori till praktik. 1:a red. 

Lund: Studentlitteratur. 

Locke, E. & Latham, G., 2002. Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task 

Motivation. American Psychologist, 1 September, pp. 705-717. 

Luria, G., 2010. The social aspects of safety management: Trust and safety climate. Accident Analysis 

& Prevention 42, Juli, p. 1288–1295. 

Michanek, G. & Zetterberg, C., 2012. Den Svenska Miljörätten. 3:e red. Uppsala: Iustus Förlag. 

Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) (2011) Riksdagen.  

Naturvårdsverket, 2013. Effektiv miljötillsyn - Slutrapport, Stockholm: Naturvårdsverket. 

Niskanen, T., Louhelainen, K. & Hirvonen, M. L., 2014. An evaluation of the effects of the 

occupational safety and health inspectors’ supervision in workplaces. Accident Analysis and 

Prevention 68, 11 December, pp. 139-155. 

Riksdagen, 2016. Riksdagens hemsida. [Online]  

Available at: http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-

lagar/ 

[Använd 7 April 2017]. 



37 

 

SFS 2011:13, 2011. Miljötillsynsförordningen 2011:13), Stockholm: Riksdagen. 

Simeonova, V. & van der Valk, A., 2009. The need for a communicative approch to improve 

environmental policy integration in uran land use planning. Journal of planning litterature, 23(3), pp. 

241-261. 

Sivertsson, O. & Tell, J., 2015. Barriers to Business Model Innovation in Swedish Agriculture, 

Halmstad: School of Business and Engineering, Halmstad University. 

SKL, 2012. Vad betalar jag för? - Information om avgifter för kommnunens Miljö-och 

Hälsoskyddstillsyn, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

Storbjörk, S., 2014. Kvalitativa Intervjuer. Norrköping: Linköpings Universitet. 

Sveriges Riksdag, 2016. Miljöbalk (1998:808). Stockholm: Sveriges Riksdag. 

 

 

  



38 

 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
Intervjuguide (utkast)  
 

Indragningar med punkt är tänkta som förslag till oss själva på följdfrågor som vi kan ställa 

beroende på vad lantbrukaren svarar. 

   

Inledning.  

Hej!  

Hur mår du?   

Varför valde du att arbeta med lantbruk?   

Hur länge har du jobbat med lantbruk?  

Vilken typ av verksamhet bedriver du?  

•  Följdfrågor rörande verksamheten.   

 

Klassas din verksamhet/verksamheter som tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken?  

• Hur anser du att detta påverkar din verksamhet?  

  

Nuvarande miljötillsyn 

Hur ofta brukar din verksamhet ha miljökontroller?  

  

Hur brukar en vanlig miljökontroll gå till hos dig?  

  

Har du identifierat några förändringar i miljökontroller under dina år som aktiv?   

  

Tycker du dig kunna se någon skillnad på miljökontroller över tid?   

Avseende;  

• Intensitet  

• Fokusområden  

• Kravbild (krav som ställs på verksamheten)  

• Attityder hos kontrollanter  

• Bemötande vid kontroller  

• Kontrolltillfälle vs Rapportskrivande på myndighet   

 

 

  

Erfarenheter 

Hur känner du inför ett kontrollbesök?  

• Varför känner du som du gör inför ett kontrollbesök?  

• Fler följdfrågor..  

 

 I vilken utsträckning har du tidigare erfarenheter av miljökontroller?  

• Ex: hur gick de till? Varför gjorde de så?.. Osv.   

 

Har du någon gång tagit hjälp av externt stöd vid en kontroll?  

• I så fall varför?  

Hur upplever du kontrollanterna vid tillsynsbesöken? 

 

Hur upplever då återkopplingen från tillsynsmyndigheten efter ett kontrollbesök? 

• Rapporten, Brev eller dylikt. 
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Kan man se någon skillnad i tillsynen beroende på vilken inspektör det är som kommer? 

 

Upplever du att det går att rådfråga kontrollanten vid besök om det är något du inte förstår? 

 

Har du kommit i kontakt med begreppet ständig förbättring vid tillsyn? 

 Ifall du har kommit i kontakt, hur har du påverkats?  

 

Hur upplever du nyttan med miljökontroller?   

• Följdfråga; Ser du relevans av miljökontroller?  

Har du genomfört någon större åtgärd efter en miljökontroll?  

• Vilken typ av åtgärd i så fall?  

Upplever du att miljöskyddet på företaget har blivit bättre efter miljökontrollerna?  

 

Anser du att man missar något uppenbart miljöproblem i sina kontroller i dagsläget?  

 

Hur skulle ditt arbete kunna underlättas rörande miljökontroller och tillsynsbesök?  

 

Har du extern hjälp för något annat område på gården?  

  

  

Framtidsutsikter  

  
Hur ser framtidsplanerna ut för din verksamhet?  

  
Ser du några hinder för att fortsätta bedriva din verksamhet i framtiden?   

•  I så fall vad, utveckla gärna!   

Vad tycker du om de rådande administrativa kraven på lantbruk?   

• Kan du utveckla/motivera?  

  
Har du märkt av någon förändring av krav på dokumentation inom lantbrukssektorn?  

• På vilket sätt I så fall?  

  

Finns det några andra potentiella förbättringar som skulle kunna genomföras för att göra ditt 

arbete enklare att bedriva? 
 

 

En sista fråga - Är det något du tycker vi har glömt att fråga om som borde vara med i vår 

studie? 

 


