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Sammanfattning 
 
Sveriges 16 miljökvalitetsmål utgör ett politiskt handlingsprogram för att nå en ekologisk 
hållbar utveckling och Miljöbalken utgör de rättsliga verktygen för att nå dessa 
miljökvalitetsmål. Miljöbalkens tillämpning i praktiken övervakas av tillsynsmyndigheterna. 
Naturvårdsverkets projekt Tillsyn och Miljömål (TIM) skapade år 2003 en modell för 
tillsynsplanering som är styrd av miljökvalitetsmålen, dvs. miljömålstyrd tillsyn.  
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur miljömålstyrd tillsyn fungerar i praktiken på 
kommunal nivå. För att uppfylla syftet har ett antal frågeställningar formulerats kring 
implementeringen av miljömålen i tillsynsplaneringen, arbetssättet med målstyrd tillsyn, 
fördelar och nackdelar med TIM-modellen, dess utvecklingsbehov och framtida miljötillsyn 
samt det miljörättsliga perspektivet på miljömålstyrd tillsyn. Detta gjordes genom intervjuer 
med ett urval av inspektörer från kommuner som arbetar med målstyrd tillsyn. Resultatet av 
intervjuerna analyserades och diskuterades i jämförelse med tidigare studier inom området.  
 
Slutsatserna visar att generellt sett verkar TIM-modellen fungera bra för kommunerna som 
målstyrningsverktyg för tillsynsplaneringen och många av målstyrningens fördelar syns i 
resultatet. Men det finns fortfarande en del områden som TIM-modellen behöver utveckla för 
att underlätta användningen och göra den mer användbar. Slutsatserna är redovisade som 
rekommendationer ur två perspektiv, den ena är riktad mot kommuner med råd och tips 
medan den andra är inriktad mot Naturvårdsverket och modellens utvecklingsmöjligheter. 
 
 
 
 
 
 



   

Förord 
Uppsatsen är skriven inom ramen för forskningsprojektet ENGO (Assessment of 
ENvironmental GOal achievement under uncertainty) som bedrivs på bland annat 
Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet. ENGO är ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt som finansieras av Naturvårdsverket. För mer information besök deras 
hemsida1.  
 
Först och främst vill jag tacka alla de som ställt upp på intervjuer, utan Er hade denna studie 
inte varit möjlig. Jag vill även tacka min handledare Victoria Wibeck som har gett mig både 
konstruktiv kritik och hjälp under studiens gång. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla 
nära och kära som funnits där och stöttat mig under arbetet med uppsatsen. 
 
Norrköping, juni 2007 
 
Martina Norberg 
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1. Inledning  
I detta avsnitt ges en introduktion till miljömålstyrd tillsyn. Därefter presenteras uppsatsens 
syfte, frågeställningar och studiens avgränsningar.  
   
I Sverige har Riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål som beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för miljön, natur- och kulturresurser som på lång sikt är ekologiskt hållbara 
(Miljömålsportalen, 2007). Miljömålen representerar därmed främst den ekologiska delen av 
hållbar utveckling och fungerar som politiskt målstyrningsverktyg. Miljökvalitetsmålen och 
arbetet med att införa och uppnå dessa är en omdebatterad fråga i media och de har studerats 
både rättsligt, kommunikativt och strategiskt. En studie av Johansson et al (2005), visar att det  
saknas en uttalad strategi för hur miljömålsarbetet ska genomföras i praktiken och detta leder 
till problem i det praktiska arbetet. Därför är det av intresse att titta närmare på ett av de 
områden som praktiskt arbetar med miljöfrågor i vardagen, eller närmare bestämt den 
operativa miljötillsynen, ett område som lyder under Miljöbalken. Då hållbar utveckling är ett 
av Miljöbalkens huvudsyften (SFS 1998:808, 1 kap.1§) och tillsynen är till för att säkerställa 
syftet med Miljöbalken (SFS 1998:808, 26 kap.1§) är det ganska naturligt att tillsynen bör 
vara styrd av miljökvalitetsmålen.  
 
Problematiken kring implementeringen av miljökvalitetsmål i den operativa 
tillsynsplaneringen är något som Naturvårdsverket uppmärksammat, och de har genom 
samarbete med vissa länsstyrelser och kommuner kommit fram till en planeringsmodell 
genom sitt projekt Tillsyn och Miljömål (TIM). Det är en modell för tillsynsplanering där 
målstyrning och miljömål är viktiga komponenter. Resultatet av TIM-projektet är att flertalet 
kommuner i dagsläget har eller håller på att införa målstyrd tillsyn i större eller mindre 
omfattning. Därför är det nu intressant att studera hur denna implementering har genomförts 
och hur det nya arbetssättet upplevs bland miljöinspektörer samt vilka fördelar och nackdelar 
de ser med modellen och målstyrd tillsyn i helhet. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur målstyrd miljötillsyn fungerar i praktiken på 
kommunal nivå. Detta görs genom en diskussion av frågeställningarna nedan.  
 

- Hur har det fungerat att implementera miljökvalitetsmålen i tillsynsplaneringen? 
- Hur upplever inspektörerna arbetssättet med målstyrning i tillsynen genom TIM-

modellen? 
- Vilka fördelar och nackdelar ser inspektörerna att det finns med TIM-modellen? 
- Hur kan TIM-modellen förbättras eller utvecklas, enligt inspektörerna? 
- Hur ser den framtida miljötillsynen ut?  
- Hur ser inspektörerna på den miljörättsliga biten av målinriktad tillsyn? 

 
1.2 Avgränsningar 
Jag har inte för avsikt att ta hänsyn till några ekonomiska aspekter. För att begränsa 
uppsatsens omfattning till en hanterbar nivå omfattar studien endast ett urval av kommuner 
inom närområdet som har arbetar med målstyrd tillsyn i mer eller mindre utsträckning. Jag har 
inte heller för avsikt att gå in specifikt på behovsutredningen och dess delar, eftersom 
undersökningens syfte handlar om inspektörernas uppfattning av modellen.  
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2. Bakgrund 
Detta kapitel avser att ge en fördjupad bakgrund till studien. Kapitlet handlar bland annat om 
målstyrning som teori, miljökvalitetsmålen, miljöbalken, det operativa tillsynsarbetet och 
Naturvårdsverkets TIM-modell.  
 
2.1 Målstyrning 
I Sverige har det pågått en decentraliseringsprocess de senaste årtiondena inom 
förvaltningspolitiken och det har funnits en strävan efter att minska centralstyrningen och 
detaljregleringen för att öka delegeringen och decentraliseringen (Svensson, 1997, s 23). 
Målstyrning kan därför ses som en naturlig följd av denna decentralisering eftersom det 
innebär i praktiken att politikerna bestämmer tydliga mål med prioriteringar, men överlåter till 
tjänstemännen att bestämma hur målen ska uppnås (Svensson, 1997, s 24). Målstyrningsteorin 
bygger på att visioner formas centralt och sedan implementeras genom att visionerna sipprar 
nedåt i hierarkin till den nivå där de är lämpligast att omsätta i handling (Rombach, 1991, s 
97). Ur miljömålsperspektiv innebär detta att regeringen har satt upp mål som ska vara 
vägledande, men det är upp till kommunerna och myndigheterna att välja vilken väg de vill gå 
för att nå målen. Det är ofta upp till tjänstemännen vid de lokala miljökontoren hur målen 
uppfylls i praktiken. Men det finns även konkreta mätbara delmål till miljömålen. 
 
Målstyrning förenar enligt Rodgers & Hunter (1992, s 27) tre processer som är kända för att 
skapa en bra planering och ledningssätt: målsättningar, deltagande i beslutsprocessen och 
återkoppling. Målsättning handlar om processen där målen tydligt formuleras, 
problemområden identifieras, prioriteringar och bortprioriteringar inrättas samt att 
organisationen struktureras för dess syfte (Drucker, 1976, s 19). Deltagande i 
beslutsprocessen används för att få förståelse och acceptans genom hela organisationen och få 
fram olika perspektiv på saker. Återkoppling avser chefernas respons på medarbetarnas 
utveckling mot att nå sina mål och uppföljning av målen (Rodgers & Hunter, 1992, s 27). 
Dessa processer kan ses som de grundläggande förutsättningarna för målstyrning inom både 
den offentliga och privata sektorn. Några av fördelarna med målstyrning är enligt Svensson 
(1997, s 31) följande: 

• En tydligare målinriktning av hela verksamheten och att alla anställda arbetar mot 
samma mål samtidigt som de har individuella mål som strävar åt samma håll 

• Ökad handlingsfrihet för medarbetarna att hitta effektivare metoder för att nå upp till 
målen 

• Bättre styrning både politiskt och organisatoriskt, när resurserna koncentreras till de 
väsentligaste områdena istället för detaljer 

• Tydligare arbetsfördelning, där alla vet sina ansvarsområden och hur de ska 
förverkliga det 

• Bättre underlag för prioriteringar eftersom sambandet mellan resultat och resurser blir 
tydligare 

 
Om flera av dessa fördelar är synliga i organisationen kan det indikera att implementeringen 
av målstyrning har varit lyckad. Men det finns även nackdelar och svårigheter med 
målstyrning och det handlar enligt Rombach (1991, s 100-101) främst om målkonflikter. Mål 
kan konkurrera med varandra och i vissa fall kan uppfyllandet av ett mål motverka att ett 
annat mål uppfylls. Han menar även att målstyrningen gör politiken mindre synlig för 
allmänheten eftersom målen blir så övergripande och abstrakta (Rombach, 1991, s 108). 
Slutligen påpekar Rombach (1991, s 107) att de grundläggande förutsättningarna som måste 
finnas för att lyckas med målstyrning sällan uppfylls i den offentliga sektorn. Författaren 
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anser att målen inte är tydliga och det är svårt att förena de krav som demokratin ställer på 
politisk styrning med tjänstemännens ökande inflytande vid formuleringar av mål (Rombach, 
1991, s 107). Andra nackdelar som framkommer ur litteraturen är svårigheterna med att på ett 
rättvisande sätt mäta måluppfyllelse (Drucker, 1976, s 16). Uppföljningens problem består av 
att målen ofta inte är tillräckligt mätbara och kvantifierbara, vilket leder till svårigheter i att 
mäta och utvärdera måluppfyllelsen.  
 
I kontrast mot Rombach argument anser Rodgers och Hunter (1992, s 37) att målstyrning 
fungerar lika bra inom den offentliga som den privata sektorn för att effektivisera arbetet. För 
att lyckas med implementeringen av målstyrningsprogram menar författarna att den viktigaste 
komponenten är ledningens engagemang och stöd (Rodgers och Hunter, 1992, s 27). Busch 
(1998, s 290) däremot anser att de anställdas attityd till målstyrning har stor inverkan på dess 
framgång. Han framhåller att eftersom målstyrning bygger på samarbete är det av betydelse 
hur engagerad personalen är i målen och om arbetet mot målen är stimulerande (Busch, 1998, 
s 295). Den vanligaste orsaken till att målstyrningen misslyckas är ett halvhjärtat försök eller 
endast delvis implementerad målstyrning samt avsaknaden av engagerad och involverad 
ledning (Rodgers och Hunter, 1997, s 36).  

2.1.1Politisk målstyrning av miljöarbetet  
Miljökvalitetsmålen ligger både till grund för och utgör ett handlingsprogram för den svenska 
miljöpolitiken (Miljödepartementet, 2001, s 67). År 1999 antog riksdagen 15 
miljökvalitetsmål för att främja en hållbar utveckling. Därefter tillkom ytterligare ett miljömål 
om ”ett rikt växt- och djurliv” år 2005. Riksdagen har även fastställt tre åtgärdsstrategier som 
ska koncentrera arbetet med miljömålen ytterligare och de handlar om; ”Effektivare 
energianvändning och transporter”, ”Giftfria och resurssnåla kretslopp”, ”Hushållning med 
mark, vatten och bebyggd miljö” (Miljömålsportalen, 2007). Miljömålen och dess delmål 
utgör en sammanhållen målstruktur och meningen är att målen ska kunna utvecklas och 
förändras i takt med nya rön, erfarenheter och kunskaper kring hur miljön kan förbättras. Det 
finns även ett antal kriterier som delmålen ska uppfylla, bland annat att de ska vara tydliga 
och överblickbara, uppföljningsbara på kort och lång sikt, ingå i en heltäckande struktur och 
kunna tjäna som underlag för både regionalt och lokalt miljömålsarbete. Delmålen kan vara 
till ledning vid tillämpning av lagstiftningen inom miljöområdet (Miljödepartementet, 2001, s 
11). De nationella miljömålen ska anpassas till både regional och lokal nivå. Fortfarande har 
emellertid inte alla kommuner antagit lokala miljömål. Problematiken inom miljömålen har 
främst handlat om att det finns luckor i delmålen och att de inte är heltäckande, samt att det 
saknas miljömål inom vissa viktiga områden som exempelvis energifrågan och transporter. 

2.1.2 Rättslig målstyrning av miljöarbetet 
Miljöbalkens mål är ”att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (SFS 1998:808, 1 kap.1§). 
Miljöbalken utgör tillsammans med anknytande föreskrifter de juridiska verktygen, 
rättsreglerna, för att uppnå miljökvalitetsmålen (Miljödepartementet, 2001, s 67). Kopplingen 
mellan miljöbalken och miljöpolitiken uttrycks på följande sätt: ”Miljöbalken innebär en 
anpassning av lagstiftningen till den miljöpolitiska utvecklingen och avsikten är att den bland 
annat ska användas för att uppnå miljökvalitetsmålen.” (Miljödepartementet, 2001, s 67). 
Ännu tydligare blir kopplingen när de nationella miljökvalitetsmålen binds samman med den 
ekologiska hållbara utvecklingen i förarbetena till Miljöbalken samt när de förtydligas och 
konkretiseras i Miljömålsrådets proposition 2004/05:150: ”Miljökvalitetsmålen innebär en 
konkretisering av den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. De ger vägledning om 
hur bestämmelserna i miljöbalken skall tillämpas och utgör ett värdefullt tolkningsunderlag 
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för de myndigheter som skall tillämpa balken.”(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 
2005, s 376). Här syns det tydligt att det finns en koppling till det operativa tillsynsarbetet 
som tillämpar Miljöbalken och miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket (2003, s 20) anser dock 
att tydligast hade det varit om det infördes en hänvisning till miljökvalitetsmålen i 
Miljöbalken. Av citatet framgår även att miljömålen inte är rättsligt bindande utan att de 
främst är tolkningsunderlag. 
 
Miljökvalitetsmålens rättsliga status har uppmärksammats av en del forskare, bland annat 
miljörättsforskaren Staffan Westerlund (2004, s 48) som i sin studie ”Det Svenska 
miljörättsliga underskottet” menar att miljömålen är beroende av ett starkt miljörättsligt läge.  
Westerlund anser att dagens miljöpolitik har höga ambitioner med miljökvalitetsmålen, men 
att det miljörättsliga läget gör att utvecklingen saktas ner. Han nämner legalitetsprincipen som 
ett problem, vilken innebär att myndigheterna inte kan kräva något av någon utan att ha gott 
stöd av lagen (Westerlund, 2004, s 7). Om vi då tittar på tillsynsmyndigheten och 
legalitetsprincipen blir det svårt för myndigheten att kräva något av en verksamhet om det inte 
är understött av miljöbalken eller dess följdförordningar. Detta försvårar i sin tur att ta med ett 
miljömål som underlag för beslut.  
 
Andra forskare som diskuterar miljömålens rättsliga status är Emmelin och Lerman (2004, s 
119) som i sin studie resonerar om miljömålen ”gäller” och menar att det inte är helt klart om 
de faktiskt formellt ska eller ens får tillämpas, helt enkelt om målen utgör en formell bindande 
grund för myndighetsbeslut. Författarna talar även om att miljömålen ska ge stöd vid 
bedömningar men att det inte gäller som ensam grund för bedömningar, och att det därmed 
inte utgör en bindande kravnivå (Emmelin & Lerman, 2004, s 120). De poängterar även att 
innebörden av att använda miljömålen som styrmedel varierar. Författarna härleder det till 
miljömålsrådet som har blandande tankar om att miljömålen skulle ligga till grund för 
tillsynsbeslut, samtidigt som miljömålen i företag skulle kunna ligga till grund för frivilligt 
arbete och att kommunerna skulle inarbeta miljömålen i planer (Emmelin & Lerman, 2004, s 
119). Det märks att miljömålens rättsliga status är omdebatterad och därför är det intressant 
att vidareutveckla dessa resonemang i diskussionen tillsammans med resultatet av hur 
inspektörerna ser på det miljörättsliga perspektivet.  
 
2.2 Det operativa tillsynsarbetet 
Den operativa tillsynen utövas i första hand av länsstyrelserna och kommunerna, vilket 
regleras i 26 kap 3 § i Miljöbalken. Det är främst genom förordningar och uppdrag till 
centrala myndigheter som regeringen styr hur tillsynen organiseras (Rubenson, 2002, s 130). 
Miljötillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och de föreskrifter som har 
kommunicerats med stöd av miljöbalken. Den ska i ”nödvändig utsträckning kontrollera 
efterlevanden av miljöbalken” och dess följdföreskrifter (Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet, 2003, s 14). Tillsynen är därmed ett viktigt redskap i 
processen från mål, hänsyn, tillstånd, inspektion, omprövning, överträdelse och straff. Den 
operativa tillsynen styrs i allmänhet av Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 
där det tydligt står att en myndighet ska avsätta resurser och kompetent personal som 
motsvarar tillsynsbehovet. Detta tillsynsbehov ses över i en utredning som årligen uppdateras 
och för varje verksamhetsår verkställs en tillsynsplan för hur arbetet ska bedrivas. På 
kommunal nivå är den kommunala nämnden ansvarig för den operativa tillsynen och därmed 
ska nämnden fatta beslut om utredningen och tillsynsplanen (Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet, 1998).  
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Den lokala nämndens roll i tillsynsarbetet är att den består av politiker som har beslutanderätt 
och alla ärenden som tjänstemännen handlägger måste godkännas av nämnden. En del beslut 
delegeras ner till tjänstemännen, men nämnden måste enligt kommunallagen alltid fatta beslut 
om saker som t.ex. budget, policydokument, beslut i prioriterade frågor (Setterlid, 2000, s 59-
61). Detta gör att nämnden har en viktig roll för huruvida implementeringen av målstyrt 
tillsynsarbete i en kommun kommer att genomföras eller inte. 
 
Den operativa miljötillsynen innefattar en mängd olika uppgifter som måste göras, bland 
annat i form av inkommande ärenden med klagomål, anmälningar eller tillståndsansökningar. 
Dessa uppgifter beskrivs ofta som den händelsestyrda delen av tillsynen men för att kunna 
bedriva tillsyn utifrån miljömålen, krävs det mer resurser till planerad och prioriterad tillsyn 
istället, dvs. en minskning av den händelsestyrda tillsynen (Naturvårdsverket, 2003, s 10). Det 
är där målstyrd tillsyn kommer in i bilden och ses som ett verktyg för att kunna planera 
verksamheten bättre. 
 
2.3 Naturvårdsverkets TIM-modell  
Hösten 2002 inledde Naturvårdsverket TIM- projektet som står för Tillsyn och Miljömål. Det 
resulterade i en modell (TIM-modellen) för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, se figur 1 
nedan. TIM-modellen är avsedd att både inspirera och effektivisera de operativa 
tillsynsmyndigheternas arbete med att bedriva tillsyn som vägleds eller styrs av de nationella 
miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket, 2003, s 11). I Naturvårdsverkets rapport Modell för 
tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen (2003) är TIM -modellen uppbyggd kring begrepp som 
behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning och utvärdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Modell för tillsyn som är styrd av miljömålen; TIM-modellen (Naturvårdsverket, 2003, s 7). Publiceras 
med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 
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Behovet av tillsyn utformades tidigare av hur många tillsynsobjekt som fanns inom 
kommunen och var inriktad mot att åtgärda utsläpp från verksamheter. Nu föreslår 
Naturvårdsverket (2003, s 15) istället att behovsutredningen ska grundas på behovet av tillsyn 
utifrån ett miljömålsperspektiv, dvs. att utgångspunkten istället är mer fokuserad på 
miljöbalkens syfte, miljökvalitetsmålen och de regionala samt lokala miljömålen. Detta 
påverkar i sin tur tillsynsplanen för vilka objekt som ska vara i fokus för tillsynen och vilka 
områden som ska prioriteras. Behovsutredningen bör fungera som underlag för 
myndigheternas beslut om verksamhetsmål, åtgärder, strategier och insatser för att få 
verksamheten mer målstyrd (Naturvårdsverket, 2003, s 28).  
 
Viktiga delar av behovsutredningen handlar om identifieringen av problemområden utifrån 
miljömålen och viktningen däremellan (Naturvårdsverket, 2003, s 34-35). Vid denna viktning 
kan följande kriterier användas: möjlighet att påverka, allvarlighet, storlek och trend 
tillsammans med poängsättning såsom i pilotprojektet Målstyrd tillsyn i praktiken 
(Andersson, 2004). Vikningen görs för att enklare kunna gradera problemområdenas behov av 
tillsyn och kan ses som ett sätt att strukturera upp prioriteringen, dock är det viktigt resultatet 
analyseras ordentligt för att få en rättvisande helhetsbild (Naturvårdsverket, 2003, s 35). Efter 
denna process görs även en bedömning av vilka tillsynsmetoder som ger bäst resultat 
miljömässigt, samt en bedömning av hur mycket resurser som krävs för att utföra tillsynen 
(Naturvårdsverket, 2003, s 37-38).  
 
Tillsynsplanen har utgångspunkt i tre delar: behovsutredningen, tilldelade resurser och hur 
verksamheten finansieras. Utifrån dessa delar görs en prioritering och planering av tillsynen 
som myndigheten har för avsikt att bedriva under året (Naturvårdsverket, 2003, s 39). De 
tilldelade resurserna påverkar valet av tillsynsmetoder, vilket kan innebära att en metod som 
kräver mindre resurser fast har lägre grad miljönytta väljs framför en resurskrävande 
tillsynsmetod som till högre grad bidrar till att miljömålen nås (Naturvårdsverket, 2003, s 40). 
I tillsynsplanen ska det även ”/.../ framgå mål för varje tillsynsinsats, vem som ansvarar för 
respektive tillsynsinsats, när insatsen ska vara avslutad, vilka resurser insatsen kräver och till 
vem och när resultatet ska redovisas.”(Naturvårdsverket, 2003, s 40). Målen som formuleras 
ska vara tydliga och mätbara för att det senare kunna gå att utvärdera resultatet av den 
miljömålstyrda tillsynen. Uppföljning av problemområdena kan göras genom att förhålla sig 
till indikatorer och nyckeltal. Slutligen görs en utvärdering av hur den genomförda tillsynen 
har fungerat för att se var det finns förbättringspotential (Naturvårdsverket, 2003, s 42-43).  
 
Rapporten från Naturvårdsverket (2003) tar upp flera olika problemområden som berör 
förändringen av hur tillsynen ska prioriteras och vägledas av miljökvalitetsmålen. Några av 
dessa områden handlar bland annat om resurser, hur man frigör tid för målstyrd tillsyn, att det 
krävs enhetlighet, miljömålens rättsliga status, miljöfarliga verksamheters tillstånd, 
avgifternas legitimitet och miljörapporternas status. Naturvårdsverkets rapport tar även upp 
mer i detalj hur TIM-modellen fungerar och bör användas. För mer information om TIM-
modellen läs Naturvårdsverkets rapport Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen (2003) 
som finns att ladda hem på deras hemsida.  
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3. Metod 
Detta avsnitt handlar om hur jag har gått tillväga samt vilka metodiska val som har gjorts för 
studien. Först en beskrivning av kvalitativ intervjumetodik och därefter beskrivs de val som 
har gjorts för studien. Efter det skildras hur studien har genomförts samt hur analysen har 
gjorts och slutligen vilka etiska aspekter som bör tas hänsyn till. 
 
3.1 Val av frågeställningar 
Frågeställningarna till denna studie har växt fram genom mitt intresse för den kommunala 
tillsynen och miljömålen. Under kursen ” Hantering av miljöproblem i nationellt perspektiv” 
fick jag inblick i teorin om målstyrning och intresset för målstyrd tillsyn väcktes. Under 
formuleringen av mina frågeställningar konsulterade jag ansvariga för TIM-projektet vid 
Naturvårdsverket och min handledare om vad som kunde vara aktuellt att inrikta studien 
kring.  
 
3.2 Kvalitativ intervju som metod 
Syftet med studien är bland annat att undersöka hur inspektörerna upplever målstyrd tillsyn 
och att samla in empiriskt material kring ett antal teman. För att undersöka detta har den 
kvalitativa halvstrukturerade intervjun valts som metodik, då den är lämplig ur många synsätt 
för min undersökning. Enligt Lantz (1993, s 21) är den kvalitativa intervjun ett bra verktyg att 
använda sig av när studiens fokus ligger på de intervjuades upplevelser och åsikter kring ett 
antal förbestämda områden. En av styrkorna med den kvalitativa intervjun är möjligheterna att 
hitta nya centrala spår eller företeelser som inte har reflekterats över tidigare (Wibeck, 2006). 
En fördel med den delvis ostrukturerade intervjun är att den rymmer ett stort mått av 
flexibilitet, vilket gör det lättare för undersökaren att under studiens gång ändra inriktning och 
fokus (Bryman, 2002 , s 268). Den halvstrukturerade intervjun har även fördelen att vara 
tillräckligt strukturerad för att kunna jämföra intervjuer med varandra. Nackdelarna med 
kvalitativa intervjuer kan vara att det är svårt att kvantifiera resultaten (Jacobsen, 1993, s 19) 
och att replikera undersökningen. Även problemen med generaliseringen kan vara grund för 
kritik, men enligt Kvale (1997, s 98) så är det den kvalitativa intervjuns detaljrikedom som 
gör den generaliserbar och inte bara hur många intervjuer som gjorts. Dock har denna studie 
inte för avsikt att göra några större generaliseringar utan återger främst synsätt, åsikter och råd 
som uppkommit under intervjuerna.  
 
En kvalitativ intervju är av naturen subjektiv och intervjuarens ambition bör därför vara att 
spegla intervjupersonen istället för att objektivt återge den (Lantz, 1993, s 16). Resultaten av 
en kvalitativ intervju måste vara användbara och kunna generaliseras och därför ställs det krav 
på reliabilitet och validitet. Detta innebär att metoden ger ett tillförlitligt resultat och att 
resultatet är giltigt (Lantz, 1993, s 13). Tillförlitligheten innebär att säkerställa att 
undersökningen har följt gällande regler och att de som varit med i studien får ta del av 
resultatet och bekräftat att forskaren uppfattat rätt (Bryman, 2002, s 258). Att resultatet är 
giltigt innebär att resultatet återspeglar intervjupersonerna och verkligheten samt på ett 
allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som undersökts i studien (Lantz, 1993, s 17). Det 
ställs även krav på att undersökningen och forskningsprocessen ska vara tillräckligt detaljerad 
i uppsatsen, för att granskaren ska kunna bedöma kvalitén på undersökningen (Bryman, 2002, 
s 261). Andra ska helt enkelt kritiskt kunna granska studiens slutsatser (Lantz, 1993, s 13). 
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3.3 Val av kommuner och intervjupersoner 
Vid valet av kommuner som skulle erbjudas att medverka i studien användes följande 
kriterier. Det första kriteriet var att kommunen måste ha arbetat med TIM-modellen under 
någon gång de senaste åren och helst fortfarande arbeta enligt modellen. Det andra kriteriet 
var att välja kommuner inom närområdet, eftersom det är föredragbart att göra intervjuerna på 
plats. Det tredje kriteriet var att ha kommuner ur olika grupper i kommunklassifikationen 
(Sveriges kommuner och landsting, 2007) för att få med en variation av stora och små 
kommuner. För att få en överblick av vilka kommuner som faller in under första kriteriet 
gjordes litteraturstudier och sökning på Internet. Utifrån dessa kriterier gjordes en lista på 
tänkbara kommuner och ett flertal (10 st) kommuner kontaktades med information om studien 
och med en förfrågan om någon miljöinspektör kunde tänkas ställa upp på intervjuer. Jag har i 
den mån det varit möjligt försökt att intervjua en kommun ur varje grupp, dock fanns det 
ingen kommun som passade in på kriterierna och ville ställa upp ur grupperna Glesbygd, 
Mindre än 12500 inv. samt Pendlingskommun. 
 

Kommun Kommungrupp Arbetat med 
TIM i antal år 

Antal år som 
inspektör/chef 

A Storstäder 3 år 5 år 
B Förorts kommuner 3-4 år 19 år 
C Större städer 2-3 år 10 år 
D Större städer 2-3 år 11 år 
E Övriga mer än 25000 inv. 3 år 28 år 
F Övriga mellan 12-25000 inv. 1,5 år 18 år 
G Varuproducerande kommuner 1 år 2 år 

 
Kommunerna kommer i fortsättningen av denna uppsats att benämnas som 
kommun/respondent A, B, C och så vidare. Det var väldigt värdefullt för mig att få intervjua 
personer som utifrån sitt perspektiv har erfarenhet av och kunskap om att arbeta med målstyrd 
tillsyn genom TIM-modellen. Denna studie återspeglar en positiv bild av miljömålstyrd tillsyn 
och det beror till stor del på att responsen från de medverkande kommunerna har varit positiv. 
 
Vid valet av intervjupersoner tillfrågades först personer som tidigare haft insikt i arbetet med 
TIM-modellen. Se Målstyrd tillsyn i praktiken, ett pilotprojekt i D och U län (Andersson, 
2004). Därefter kontaktades miljöcheferna på respektive kommun med förfrågan om någon av 
deras miljöinspektörer kunde tänkas ställa upp på en intervju. På detta sätt kunde miljöchefen 
välja ut den person som har mest insyn i arbetet, men som ändå är inspektör och har hand om 
de praktiska delarna. I två kommuner valde miljöcheferna att ställa upp istället för 
inspektörer, men det påverkade inte resultatet nämnvärt. Antalet intervjuer begränsades 
utifrån givna tidsramar till mellan 6-8 st och blev i slutänden 7 st. 
 
3.4 Formulering av intervjufrågor 
I denna studie konstruerades en intervjuguide med fem teman som bröts ner till relevanta 
frågor utan färdiga svarsalternativ. Intervjuguiden användes för att alla intervjupersonerna 
skulle få svara på ungefär samma frågor och för att ge den intervjuade möjlighet att fritt 
utforma svaren efter eget tycke (Jacobsen, 1993, s 19). Men guiden följdes inte helt och hållet 
utan frågorna kunde återkopplas till intervjupersonens svar eller hoppas över om frågan redan 
var besvarad på en tidigare fråga samt att nya frågor kunde komma upp under intervjuns gång. 
Detta leder till en intervjuprocess som är flexibel och där det finns möjlighet att snappa upp 
nya trådar under intervjuns gång (Bryman, 2002, s 301). Detta gör att studien får en explorativ 
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karaktär, då intervjupersonens svar följs upp och nya infallsvinklar hittas (Kvale, 1997, s 94). 
Guiden som användes vid intervjuerna finns i bilaga 1.  
 
Intervjufrågorna formulerades med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Frågorna baserades på studerad litteratur och genom kommunikation med ansvariga vid 
Naturvårdsverket2, författaren av Målinriktad tillsyn3 och handledaren vid Linköpings 
Universitet4. Under formuleringen av frågorna togs även hänsyn till logisk följd för att 
frågeföljden skulle kännas naturlig för intervjupersonerna (Lantz, 1993, s 64).  
 
3.5 Genomförande av intervjuer 
I denna studie är alla intervjupersoner anonyma eftersom uppsatsen inte syftar till att peka ut 
någon person eller kommun. De intervjuade ses som representanter för sina miljökontor och 
detta påpekades för intervjupersonerna i samband med intervjun. Främst genomfördes 
personliga intervjuer eftersom de ger den intervjuade möjlighet att utveckla sina svar när 
samspelet visar på intresse. Men personliga intervjuer tar mycket tid i anspråk och av den 
orsaken genomfördes även en telefonintervju. Emellertid visade sig telefonintervjun vara 
minst lika betydelsefull för studien som de personliga intervjuerna, trots att det enligt Bryman 
(2002, s 129) kan vara svårt märka om intervjupersonen är osäker i en fråga och att det 
personliga samspelet uteblir.  
 
Intervjuerna genomfördes under en tvåveckors period i slutet av februari år 2007. Längden på 
de personliga intervjuerna varierade mellan 25-60 minuter, men de flesta var drygt 30 minuter 
långa. Alla intervjuer spelades in på band efter godkännande av intervjupersonerna. 
Bandningen gjordes främst för att enklare kunna skriva ut intervjun vid senare tillfälle och 
undvika misstolkningar av svar samt att det är enklare att koncentrera sig på det pågående 
samtalet (Kvale, 1997, s 147). Efter varje intervju skrev jag ner minnesanteckningar över vad 
som sades under intervjun och mina egna intryck. Detta är något som Kvale (1997, s 121) 
rekommenderar eftersom det kan ge bra bakgrund till analysen av materialet. 
 
3.6 Transkription och analys 
När intervjumaterialet var insamlat påbörjades transkriberingarna för att bekanta sig och 
förbättra minnet av intervjuerna. Transkriberingarna gjordes ordagrant och inkluderade extra 
ljud som hummanden, upprepningar, pauser, skratt, m.m. Efter att alla intervjuer hade 
transkriberats gjordes en sammanställning där allt extra ljud togs bort. Sedan utarbetades ett 
dokument med alla intervjusvar uppdelade under respektive fråga samtidigt togs allt som 
bedömdes som irrelevant bort, exempelvis när intervjupersonen gjorde utsvävningar och kom 
bort från ämnet. Citaten som används i resultatavsnittet har tagits direkt från 
transkriberingarna, men har modifierats genom att en del av extra ljudet tagits bort för att öka 
läsvänligheten. Markeringen /.../ används när någon eller några meningar har tagits bort ur 
citatet. Om ord lagts till för att öka läsvänligheten markeras det med hakparenteser []. 
 
 
 
 
 

                                            
2 Anne Wynne och Björn Pettersson vid Naturvårdsverket 
3 Zahrah Lifvendahl, utarbetade broschyren Målinriktad Tillsyn (uppdrag Naturvårdsverket och Socialstyrelsen)  
4 Victoria Wibeck, forskarassistent inom projektet Assessment of ENvironmental GOal achievement under 
uncertainty 
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När sammanställningen av intervjusvaren var klar påbörjades analysen. Först analyserades 
varje intervjufrågas svar individuellt för att dra ut de genomgående ämnena och nyckelorden. 
Vid denna process användes färgkodning och beskrivande ord i kanten av pappret för att 
sedan enkelt kunna skriva ner och gruppera upp de olika åsikterna efter de ämnen som 
framkom. Därefter sammanfattades och grupperades dessa under de teman som fanns i min 
frågeguide. Sedan följde en diskussion av resultatet och analysen för att knyta an till relevant 
forskning inom området. 
 
3.7 Etiska aspekter 
Etiska aspekter är viktiga i forskningsprocessen och en sådan aspekt är informerat samtycke. 
Detta beskriver Kvale (1997, s 107), som intervjupersonens rätt att bli informerad om studiens 
generella syfte, studiens upplägg och vilka möjliga risker det finns för de medverkande.  
I denna studie har alla intervjupersoner fått ett informationsbrev med e-post som beskriver 
studiens generella syfte, de generella frågeområdena samt studiens upplägg. Det har varit helt 
frivilligt att ställa upp i studien och alla har blivit tillfrågade om det går bra att spela in 
intervjun, varpå alla godkände det. Alla medverkande har fått ta del av den färdiga uppsatsen. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras och kommenteras resultatet från intervjuerna. Först handlar det 
om miljömålens implementering i tillsynsarbetet. Därefter följer TIM-modellen som arbetssätt 
och hur prioriteringen har upplevts. Sedan tas fördelar och nackdelar upp med modellen. 
Vidare handlar det om modellens utvecklingspotential och dess framtidsutsikter. Slutligen 
redovisas åsikterna om miljömålens rättsliga status. I vissa av frågorna framhålls 
intervjupersonernas svar som kommun X medan i andra frågor beskrivs de som respondent X, 
detta beror på om svaret är på övergripande eller individuell nivå. 
 
4.1 Miljömålens implementering 
När det gäller implementeringen av miljökvalitetsmålen i tillsynsarbetet visar resultatet att det 
finns skilda meningar. En del kommuner (A,B) talar om ledningen eller nämndens roll och 
menar att de har utbildats i miljömålen och även deltagit i workshops kring värderingar. En 
del (A,B,D) nämner att de har arbetat mycket i arbetsgrupper kring målen och de har haft 
brainstorming för att få igång arbetet och för att få med alla bitar.  

4.1.1 Användning av miljömålen 
Alla kommunerna har använt sig av både nationella och regionala miljömål i sitt arbete. 
Samtliga har använt sig av alla målen mer eller mindre, dock var det vissa mål som sorterades 
ut direkt, exempelvis Storslagen Fjällmiljö på grund av att det målet inte berör de intervjuade 
kommunerna. Många kommuner (A,B,D,E,F,G) har gått igenom alla målen och därefter 
sorterat ut de som är mest väsentliga för dem, dels ur lokaliseringssynpunkt men även utifrån 
vilka arbetsuppgifter som tillsynskontoret har. Kommun C berättar att de har utgått från 
länsstyrelsen och kommunstyrelsens utpekade miljömål som är viktiga för både länet och 
kommunen. En av kommunerna (B) menar att miljömålen visar det tillstånd de vill uppnå och 
att tillsynen är ett sätt att bidra till att det uppnås. Flera av kommunerna (A,B,E,F) menar att 
vissa miljökvalitetsmål har blivit mer prioriterade än andra t ex: Ingen Övergödning, Giftfri 
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Begränsad klimatpåverkan. 
Värt att notera är att de mindre kommunerna (E,F,G) nämner att deras lokala miljömål ännu 
inte är antagna.  

4.1.2 Styrning av tillsynen 
Tre av respondenterna (A,C,E) säger uttryckligen att det är tydligt att det blir mer målstyrning 
i tillsynen nu än vad det var tidigare, medan de andra (B,D,F,G) är mer inne på att det nu blir 
en annorlunda, bättre och klokare styrning av miljötillsynen. Alla nämner att det tydligare 
syns att resurserna verkligen läggs där de behövs och gör mest miljönytta. En respondent 
säger att: 
 

Jag upplever att det blir bättre styrning för att man måste på något sätt prioritera, det måste man 
alltid göra och då är det här ett bra sätt att försöka prioritera sin tillsyn så att den gör störst nytta. 
Och se att det här prioriterar vi bort med gott samvete, för vi tycker att vi gör mer nytta någon 
annanstans. Jag tycker att det är ett bra sätt. (Respondent B) 

 
Respondent C ser flera skäl till att tillsynen är mer målstyrd nu än tidigare och uttrycker det 
på följande vis:  
 

Jag tycker att det blir mer styrning, vilket är jättepositivt. För ibland så kan det, om man ser 
tillbaks i tiden när det var gamla miljöskyddslagen till exempel eller alldeles i början när 
miljöbalken kom, att man gjorde saker och ting som visserligen förde miljöarbetet framåt, men det 
kanske inte var så strukturerat och man kanske inte fick den här feedbacken /.../ Det var svårare att 
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se ett resultat. Nu är det lättare i och med att man har mer styrt. Vi ska göra det här och det här 
avgränsade området och vi har nyckeltal för att kunna följa upp om vi verkligen uppnådde det vi 
skulle göra. Det är jätteskönt för oss inspektörer att verkligen känna att vi har gjort det vi skulle 
göra. Vi har gjort ett bra jobb och få det där kvittensen, så man känner sig stimulerad i sitt jobb 
och får lite feedback. 

 
Citatet framhåller några grundläggande bitar för målstyrning som handlar om återkoppling 
och medarbetarnas nytta av att arbeta mer målstyrt. 

4.1.3 Respons från nämnden och från verksamhetsutövarna 
Majoriteten av respondenterna (A,B,C,D,E,G) känner att nämnden är positiv till den nya 
metoden för planeringen av tillsynen. Men respondent F anser att de inte har fått någon vidare 
respons från nämnden och de känner att nämnden inte riktigt förstår vad de gör och är 
ointresserade. En orsak till detta är att kommunen är liten med små resurser och att det 
strategiska miljöarbetet inte är prioriterat. Flera av respondenterna (A,B,C) säger att nämnden 
är informerad och intresserad av projekten. Respondent E menar att deras nämnd har stöttat 
dem i arbetet och att det är därför som de har fortsatt arbeta med målstyrd tillsyn. Två 
respondenter (D,E) uttrycker att nämnden tydligare ser vilka områden som behöver prioriteras 
utifrån viktningen och att de ser systemet som mer objektivt än tidigare. Respondenterna 
känner att det blir mer vetenskapligt och mindre färgat av åsikter vid prioriteringarna i den 
nya modellen än tidigare och att det har positiv inverkan på nämnden. Detta framgår även 
senare under området 4.2.2 Viktningen. 
 
När det gäller verksamhetsutövarnas respons är det endast fyra av kommunerna (B,C,D,E) 
som har svarat. En av dem (B) anser att verksamhetsutövarna inte är medvetna om 
förändringen, medan tre (C,D,E) tror att verksamhetsutövarna kan ha märkt av det i viss mån. 
Respondent D och E är inne på att förändringen kan ha märkts främst genom att 
verksamheterna har fått fler eller färre besök, men även genom att inspektörerna frågar andra 
frågor än tidigare, exempelvis att de frågar om historiska föroreningar istället för att gå och 
titta på hur verksamheten förvarar sitt farliga avfall. Respondent C tror att 
verksamhetsutövarna känner av förändringen på följande sätt: 

 
Vi har ett annat angreppssätt när vi ska utöva tillsyn, så att vi planerar en insats, vi kanske till och 
med börjar insatsen med att skicka ut information, eller kalla alla berörda tillsynsobjekt till ett 
möte. Man kanske också har efterföljande möten som redovisar resultaten. Det kan bli 
projektrapporter och så vidare och det är väl framförallt på det viset som verksamhetsutövarna 
känner av att det är lite mer strukturerat arbetssätt. Sen vet jag inte riktigt om de känner att det hör 
ihop med miljömålen. Men från vår sida sett så är det ju ändå, det hänger ihop. Vi använder andra 
verktyg och lägger upp tillsynen på ett annat sätt genom att vi planerar på ett annat sätt, utifrån 
miljömålen. 

 
Citatet åskådliggör hur den nya metoden kan upplevas av verksamhetsutövaren och visar även 
att miljömålens inverkan på tillsynsarbetet inte tydliggörs för verksamhetsutövarna, vilket 
även framkommer ur respondent D och E:s intervjusvar. 
 
4.2 Arbetssättet med TIM-modellen 
De flesta (B,D,E,F) kommuner har följt modellen i det stora hela, även om en (B) påpekar att 
de kanske rationaliserar på vissa hörn. Några (A,B,E) anser att de har haft TIM-modellen som 
inspiration eller utgångspunkt och sedan anpassat modellen till den lokala nivån för att få det 
att fungera och passa deras kommun. Kommun C har inte orkat med att följa den fullt ut 
eftersom de ser modellen som ganska fyrkantig och arbetsam. Tre kommuner (C,F,G) känner 
att det finns ett visst motstånd inom organisationen och att de fortfarande är kvar i det gamla 
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synsättet med hur många tillsynsobjekt som finns och att de begränsas av det. Problematiken i 
att tänka på ett nytt sätt och att ändra rutinerna är något som kommunerna C, D och G tar upp 
till diskussion och de menar att det kan vara svårt att få igenom ett nytt perspektiv på hur 
tillsynen planeras och vad som prioriteras. Ingen av kommunerna nämner något som har varit 
lätt. Fyra av kommunerna (A,B,E,F) anser att viktningen har varit problematisk under 
implementeringen medan tre av kommunerna (C,D,G) ser det nya tankesättet som svårast. 

4.2.1 Planering och prioritering 
Det nya planeringssättet upplevs av de flesta (A,B,C,E,F) som positivt och bra. Men några 
(D,G) påpekar att det var lite gny i början och att utgångsläget är olika för medarbetarna, 
vilket gör att vissa har svårare att anpassa sig till det nya synsättet. Två respondenter (D,E) 
framhåller att när grunden väl är klar och allt är gjort en gång, så blir det mycket lättare att 
fortsätta arbeta med modellen. Då behövs endast uppdateringar och omvärldsanalyser göras 
för att se om något förändrats sedan förra planeringen gjordes. Detta innebär enligt dem att 
arbetet blir lättare och lättare samt att metoden får större acceptans hos medarbetarna. Andra 
åsikter som framkommer i intervjuerna är bland annat att planeringen underlättar arbetet 
eftersom det är tydligare formulerade insatser, med syfte och avgränsningar, som underlättar 
återkoppling.  
 
Den nya prioriteringsordningen som TIM-modellen innebär ser alla kommuner positivt på. De 
flesta framhåller saker som bättre underlag, stöd för prioriteringar, tydligare arbetsfördelning, 
mer miljönytta än tidigare, större genomslagskraft och möjligheten att koncentrera resurser 
för att få mer kraftsamling kring problemområden. Respondent E uttrycker det nedan: 
 

Förra året blev det lite tydligare att vi jobbade hela året med de problemområdena, men det blev 
också så att vi kan koncentrera vårt arbete till lite färre områden och lägga ner resurserna på dem. 
Det känns väldigt bra att man kan kraftsamla sig och komma någonvart med som exempel det här 
med enskilda avlopp, att man verkligen jobbar lite mer intensivt och att man sen efter några år kan 
gå vidare med andra saker. Det upplevdes kanske inte att det var småplottrigt tidigare, men det blir 
mer av en kraftsamling kring vissa viktiga områden. 

 
Citatet tydliggör vissa skillnader jämfört med hur prioriteringen var upplagd tidigare, det 
framgår att resultat är enklare att nå när tillsynen kan koncentreras till ett fåtal 
problemområden, istället för att kämpa på flera håll samtidigt. Därigenom nås en högre grad 
av miljönytta. 

4.2.2 Viktningen  
De flesta (B,C,D,E,F) har använt sig av TIM-modellens viktningsmetodik med poängsättning 
utifrån problemområdets allvarlighet och storlek, möjlighet att påverka genom tillsyn samt 
trenden inom området. Två kommuner (A,G) har valt att betona andra delar i sina viktningar 
som till exempel påverkansfaktorer och farlighetsbedömning. Betydelsen av att i 
bedömningen skriva ner grunden för viktningen och att kommentera anser respondent E vara 
viktigt för att i framtiden kunna göra ändringar i viktningen om omvärldsanalysen tyder på 
förändringar. Att viktningen görs i grupper och att alla grupper tittar på varandras 
bedömningar är även något som nämns av de flesta respondenterna (A,B,D,E,F). Några (B,C) 
påpekar att det är lätt att det blir subjektiva bedömningar, men att de försöker förebygga det 
genom att alla tar del av varandras viktningar. En annan respondent (D) framhåller att ”De 
[nämnden] har väl tyckt att det har känts som att det är mer objektivt det här systemet mot 
vad det var tidigare”. Några respondenter (A,C,D) framhåller ledningen eller nämndens roll i 
att prioritera målområden medan andra (B,E) menar att det är främst viktningen av de olika 
områdena som styr var resurserna läggs. Det svåra med viktningen anser respondent B vara att 
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få den väl underbyggd och vetenskaplig, medan respondent D ser problem med att tydligt se 
vilket område som egentligen är allvarligast vid avvägningen. 
 
4.3 Fördelar och nackdelar med modellen  
Resultatet visar tydligt på att nästan alla respondenterna (A,B,C,D,E,F) anser att den främsta 
fördelen är att det blir en tydligare prioritering. Tre (D,E,G) menar att det är bra att resurserna 
läggs där de mest behövs och gör mest miljönytta. Respondent A menar att fördelen är att det 
är en noggrann logisk modell där alla värderingar görs på samma sätt, men att det är viktigt att 
komma ihåg att det endast ger en grov bild av verkligheten. En annan respondent (B) anser att 
det är en bra metod att jobba mot miljömålen och att ha dem som en ledstjärna. Några (B,C,E) 
nämner även att det bidrar till arbetsglädjen att veta vad man jobbar mot och ha ett tydligt 
mål. Respondent C uttrycker det på följande sätt:  
 

Du ser målet och du ser vägen till målet och så har du indelat det i små projekt där du kan kvittera 
att nu har vi gjort det här. – Gu så bra, Gu så skönt! Man känner sig nöjd som inspektör, nämnden 
är nöjd och förhoppningsvis är verksamhetsutövarna också nöjda med att man känner att, nämen 
nu har vi gått igenom det här och vi har nått framåt. 

 
Flera av respondenterna (B,C,D,E,G) har svårt att se några direkta nackdelar med modellen, 
men enligt några (B,E,F) kan den upplevas som tidskrävande och omständlig. En av 
respondenterna (A) påpekar att modeller aldrig är hundra procentiga utan har inbyggda fel 
som man måste vara medveten om, det går inte att värdera allt i siffror. Respondent D menar 
att en liten nackdel kan vara att modellen inte visar lika tydligt på underbemanning, utan man 
måste lära sig att prioritera med de resurser som finns. Modellen visar däremot på hur mycket 
som kan bortprioriteras.  
 
Tids- och resursåtgången anser alla kommuner är stor till en början. Samtidigt ser de flesta 
(A,C,D,E,F) det som en investering, som kommer att betala tillbaka sig så småningom när 
tillsynen blir effektivare och planeringen bättre. De andra (B,G) ser det som en pågående 
process som tar tid vilket  kan bero på att synsättet ändras. Tidsaspekten ser respondent C på 
följande vis:  
 

Det går åt mer tid för att planera utifrån miljömålen än tidigare och det är inte konstigt för du 
måste fundera på ett annat sätt. Just det här, Var gör du mest nytta? Men det har du tillbaks i 
slutändan. Ju bättre du planerar, desto smidigare löper din tillsyn och ju snabbare uppnår du målet. 

 
Citatet ger en tydlig bild över det nya tankesättets påverkan på tidsåtgången och ger en samlad 
bild av effektiviseringsmöjligheten som de flesta av kommunerna ser som en fördel.  
 
4.4 Utvecklingsbehov  
Flera av respondenterna (B,C,E,G) anser att det finns behov av att utveckla viktningsdelen av 
modellen. Det framgår även ovan av vad kommunerna ser som svårast med modellen5. 
Viktningen behöver justeras eftersom den, enligt respondent G, är för enkel samtidigt som 
modellen är så omfattande att den blir för komplex för att orka användas.  
 
Ett annat område med utvecklingspotential är, enligt respondenterna (B,E), uppföljningen. 
Det är svårt att se vad tillsynen bidrar till för att uppnå miljömålen och de känner att 
uppföljning saknas i modellen. Två lösningar nämns, dels enligt respondent B, som menar att 
det bör ske en viss uppföljning genom att planeringen följs upp och ser om de tänkta 

                                            
5 Se avsnitt om arbetssättet med TIM-modellen. 
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projekten blir genomförda i tid och om de nått ut till alla berörda verksamhetsutövare. Dels, 
enligt respondent E, som menar att modellen skulle vinna på att skapa ett enkelt sätt för 
kommunerna att få fram nyckeltal för de områden som berörs av arbetet, för att sedan 
användas i utvärderingsarbetet. 
 
Alla kommunerna är överens om att det behövs en förenklad modell för både stora och små 
kommuner, men hur den ska se ut har de svårt att svara på. En förkortad, tydligare och mer 
strukturerad modell som ska upplevas som relativt enkel, gärna med steg för steg vägledning 
är några av önskemålen från kommunerna. Även fler praktiska exempel efterfrågas. Några 
förslag till förenkling kommer även upp till diskussion, bland annat respondent A som menar 
att mindre kommuner kan inrikta sig på den regionala nivån och utgå från länsmodeller som 
kan brytas ner till kommunal nivå. Respondent B anser att det gäller att visa att det är möjligt 
att ta sig igenom modellen och börja utifrån sina egna förutsättningar. Det bör vara en enkel 
modell som alla kan ta till sig och som lätt går att bygga vidare på allteftersom arbetet går 
framåt. En väg att gå för att förenkla processen för mindre kommuner är att agera som stöd åt 
de kommuner som vill implementera modellen anser respondent D. Det blir mer 
erfarenhetsutbyte på så sätt. Behovet av en förenklad modell uttrycker respondent C på 
följande sätt:  
 

Jag tror att det behövs förenklade modeller och frågan är om det egentligen bara är för mindre 
kommuner. Jag tror att det behövs en lite enklare modell som alla kan ta till sig och sen kan man 
bygga på den, där man känner att man skulle behöva bygga på den sen. Utan mer att få alla att 
tänka och planera på det här sättet borde vara det första målet och för att kunna få alla att göra det 
inklusive stora kommuner så tror jag att vi behöver ha en lite enklare modell. 

 
Två respondenter (B,D) anser att en begränsning med modellen är att den enbart bygger på 
miljömålen, som endast är en del av tillsynsverksamheten. De vill få med de andra områdena 
och försöker hitta mål att arbeta mot även där och verkligen få en målstyrd tillsyn. 
 

Det som har varit svårast för oss, det är att modellen helt bygger på miljöbalkens område. Det är 
att alla miljömålen i princip utifrån miljöbalken och vi jobbar med en hel del annat som inte är i 
Miljöbalken. Livsmedelslagen, djurskyddslagen, tobakslagen, till exempel strålskyddslagen och 
det har varit lite problematiskt att anpassa TIM-modellen till de här andra lagstiftningarna, 
eftersom vi inte har tydliga mål där. (kommun D) 

 
I citatet ovan påvisas tillsynens alla områden som inte riktigt passar in i TIM-modellen och 
tydliggör problematiken kring att alla områden inte täcks in, några hamnar utanför. Det blir 
tydligt att det efterfrågas en mer generell modell mot målstyrd tillsyn som inte bara hanterar 
miljöområdet inom tillsynen. 

4.4.1 Framtid 
I framtiden tror några av respondenterna (A,B,E) att det kommer att bli mer fokus på 
verksamheternas egenkontroll. Respondent A menar att inspektörerna kan komma att fungera 
som miljörevisorer för företag med miljöledningssystem och först titta på hur systemet är 
upplagt och därefter se om det stämmer överens med verksamhetens praktiska arbete. 
Inspektörerna kan helt enkelt granska det systematiska miljöarbetet i den mån det finns hos 
verksamheterna. Respondenterna B och E är mer inne på att stötta företagens egenkontroll 
genom bland annat informationsinsatser, samt att lägga över ansvaret på verksamhetsutövarna 
att agera och miljöförbättra verksamheterna. Informationsåtgärder, sedan får företagen visa att 
de följer miljöbalken genom sin egenkontroll, dvs. det blir mer kontroll istället för 
inspektioner, på samma sätt som inom livsmedelsområdet. 
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Andra framtidsutsikter från respondenterna B och F är att detaljkontrollen behöver minskas 
och helheten bör ses över. Respondent F menar att inspektörerna behöver koncentrera sig på 
endast ett fåtal åtgärder som ger de stora miljöförbättringarna och som verkligen behöver 
åtgärdas, samtidigt som de kan hoppa över detaljnivån. Detta för att få det till en mer 
hanterbar nivå för verksamhetsutövarna. Vid prioriteringen av åtgärder fungerar miljömålen 
som guide och ger en bra bild. Respondent C anser att tillsynen behöver komma bort från att 
vara styrd av avgifter och att istället genom modellen snabbt kunna identifiera områden för 
insatser och på så sätt nå målen snabbare än tidigare. 
 
Ett område som de flesta av respondenterna (B,C,D,E,F,G) tar upp mer eller mindre spontant 
när det gäller utveckling och framtid av TIM-modellen, handlar om riskvärdering eller 
riskklassificering. Två av respondenterna (C,F) anser, att det är svårt att anpassa 
riskvärderingen till miljösidan och att det behövs vägledning. De andra fyra respondenterna 
(B,D,E,G) ser potential i riskvärdering och tror att det kommer att komma mer i framtiden. 
Respondent B menar att det är en viktig del och en bra input i modellen som hjälp vid 
viktningen. Respondent D är även inne på det spåret och menar att det kanske går att säga lite 
mer om riskerna i samband med trenden för problemområdet vid viktningen. Citatet nedan 
skildrar ett potentiellt samarbete som kan leda till införandet av riskvärdering i alla 
kommunala tillsynsområden.   
 

Livsmedelslagen har krav på att man ska jobba med riskvärdering, varje enskilt objekt ska 
riskvärderas. Hur stor risk är det att det blir matförgiftningar eller annat just på den verksamheten 
och det är ett helt annat sätt att jobba. Så att där har man inte kunnat alls jobba med TIM-
modellen. Det kommer väl förmodligen gå åt det hållet även på djurskyddslagen, att man ska 
jobba med riskvärdering av varje tillsynsobjekt och det är en helt annan metodik. Det är väl 
någonting då man har potential för utveckling av TIM-modellen det är att anpassa den mot de här 
riskvärderingsmodellerna som djurskyddsmyndigheten och jordbruksverket vill att man ska jobba 
mot. (Kommun D) 

 
De andra respondenterna (E,D,G) är mer inne på vad riskklassificering av verksamheter skulle 
göra för avgifterna och taxan. Respondent E menar att man kanske i framtiden kan anpassa 
avgifterna till verksamheternas risker genom att först fundera på vilka typer av verksamheter 
det är störst risker med och vilka som behöver mer tillsynsinsatser och sedan se till att de 
betalar mer. Respondent G uttrycker det på följande vis: 
 

Livsmedelsmodulen tilltalar mig, den är enkel och det är ett oerhört starkt incitament för att sköta 
sig. Just det här att missköter du dig, då fördubblas avgiften i varje steg och så finns det fyra steg. 
Och sköter du dig riktigt illa så blir det snuskigt dyrt. 

 
Citat klargör hur riskklassificeringen kopplat till avgifter, skulle kunna motivera företagen att 
sköta sig bättre och gynna dem som redan arbetar för att minska sin miljöbelastning. 
 
4.5 Miljömålens rättsliga status 
När det gäller miljökvalitetsmålens rättsliga status och hur man använder sig av dem, finns det 
skilda meningar mellan respondenterna. Fyra av dem (B,C,D,E) menar att de inte skulle ställa 
krav eller formulera beslut med miljömålen som grund, utan att i de enskilda fallen är det bara 
miljöbalkens paragrafer som styr. Samtidigt som två andra av dem (F,G) inte ser några 
problem i att skriva beslut som tar stöd i miljökvalitetsmålen. Respondent F menar att 
lagstiftningen och miljömålen behöver prövas rättsligt och anser att många inspektörer är 
rädda för att göra ”fel” och att det är därför så få använder sig av miljömålen som stöd i 
beslut. Mer rättspraxis efterfrågas av respondent A, framförallt inom avfalls- och 
energianvändningsfrågor, där det för tillfället finns väldigt få riktlinjer att gå efter. Citatet 
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nedan illustrerar ett vanligt synsätt bland inspektörerna och visar på att miljömålen enligt min 
mening inte utnyttjas till fullo. 
 

Då är det klart att man ställer krav i det enskilda fallet och tar Miljöbalken eller vilken lagstiftning 
det nu än är till hjälp om det behövs. Då ställer man inte krav kanske utifrån miljömålen, utan då 
använder man miljöbalken eller vad det är frågan om i det enskilda fallet och kanske går hårt åt så. 
Utan jag ser mera att Miljömålen de svävar där uppe någonstans, och det är ändå bra att ha framför 
ögonen när man prioriterar den riktade tillsynen. (Kommun B) 

 
Några av respondenterna (B,C,D) ser miljökvalitetsmålen som vägledande, både när det gäller 
prioriteringar mellan hänsynsreglerna och av tillsynens områden. En respondent (C) 
framhäver att miljömålen kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att förklara för 
verksamhetsutövarna varför de ska följa lagstiftningen. Citatet nedan från kommun C visar 
tydligt på ett fördelaktigt sätt att använda sig av miljömålen: 
 

Det här är miljömål som hela Sverige har ställt upp på och det här måste ni jobba för att uppnå. 
Man kan ta avstamp i dem för att förklara lagtexten och lagparagraferna, som kan tyckas vara lite 
obegripliga när man har kommit ner på detaljnivå. Så ur pedagogisk synvinkel är det oerhört bra 
med de här lite mer strukturerade miljömålen och ju mer man kommer ner i detaljrikedom i målen, 
alltså från dom nationella, till de regionala till de lokala, desto bättre argumentation och bättre 
avstamp får man i sitt tillsynsarbete gentemot företagen. 

 
Vissa (C,G) anser att det finns en bra koppling mellan miljömålen och miljöbalken, medan 
andra (D,E) tycker att miljömålen och miljöbalken inte riktigt är i samklang och att en tydlig 
koppling saknas däremellan. Några (A,C) påpekar att lagstiftningen i sig inte kommer kunna 
klara av alla miljöproblemen och uppnå miljömålen, utan att det krävs att andra arbetssätt och 
styrmedel i samhället används för att kunna hantera miljöproblemens komplexitet. 
Tillsynsmyndigheten är inte ute efter att sätta dit folk för brott, utan jobbar för att förbättra 
miljön och främja en hållbar utveckling, det står tydligt i Miljöbalkens portalparagraf menar 
respondent D. Det finns en vinst med att målen är frivilliga och detta är något som respondent 
G uttrycker tydligt i citatet nedan. 
 

Jag tror att det finns en vinst med att man har en del saker som är frivilliga, för det ger ett utrymme 
för människor att känna sig duktiga och lite så och sträcka på sig och det tror jag är nödvändigt för 
att man ska få arbetet att fortsätta framåt. Så att man måste ha både och, du kan inte bara ha 
tvingande mål. 

 
Här synliggörs den upplevda friheten i att miljömålen inte är tvingande och perspektivet att 
allt inte går att regleras. Det är tydligt att åsikterna går isär när det gäller miljömålens rättsliga 
status och det tyder på osäkerhet vid tillämpningen av dem. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt analyseras resultatet och diskuteras utifrån befintlig forskning.  
 
5.1 Miljömålens implementering 
När det gäller användningen av miljömålen visar resultatet att alla kommuner har känt att det 
är viktigt att se över alla nationella och regionala miljömål till en början, men att vissa 
miljömål blivit diskvalificerade redan från start främst pga. kommunernas geografiska 
förutsättningar. Exempelvis har ingen av de intervjuade kommunerna någon fjällmiljö varför 
det miljömålet automatiskt togs bort. De faktorer som påverkar prioriteringen av miljömål 
enligt respondenterna handlar främst om vad som anses som viktiga miljöproblem i 
kommunen, lokaliseringssynpunkter samt vad som faller inom ansvarsområdet för 
tillsynskontoret. Enligt en studie av von Borgstede (2006, s 127) har även andra faktorer visat 
sig kunna påverka prioriteringen. Exempelvis kan orsaken till att vissa miljömål blir mer 
prioriterade än andra bero på att de faller under områden som kommunen länge haft ansvar för 
och är vana att arbeta med. Jag tolkar även resultaten som att vissa respondenter anser att den 
politiskt tillsatta nämnden har stor roll för prioriteringen av miljömålen medan andra 
framhåller viktningens roll vid prioriteringen. Framförallt tyder resultatet på att det finns 
många olika faktorer som påverkar bedömningen av vilka miljömål som prioriteras inom 
kommunen.  
 
Resultatet visar att de miljömål som prioriterats mest i de medverkande kommunerna är 
följande; Ingen Övergödning, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet och Begränsad klimatpåverkan. Det är intressant att just dessa har valts ut och blivit 
högt prioriterade, eftersom det generellt sett är samma mål som ansågs vara viktigast i 
CEFOS:s6 undersökning (von Borgstede, 2006, s 127). Detta kan tyda på att dessa mål har 
legitimitet bland kommuninnevånarna att arbeta med och att det finns mycket att göra inom 
de områdena. Det kan även bero på att dessa mål är tydligare formulerade och har klara 
delmål som går att följa upp, dvs. resultaten av insatserna blir tydliga för alla. 
 
De mindre kommunerna i denna studie nämner att deras lokala miljömål inte är antagna än 
och det framgår även ur resultatet att åtminstone en av de mindre kommunerna känner att de 
varken har politiskt stöd eller tillräckligt med resurser. Detta stöds av Bretzer et al (2006, s 9) 
som menar att orsaken till att mindre kommuner inte hunnit lika långt fram med det arbetet, 
ofta beror på låg politisk prioritering och att de inte har lika stor kapacitet att ta sig an dessa 
frågor. Det är förståeligt att mindre kommuner med små resurser prioriterar de obligatoriska 
uppgifterna i första hand, medan miljömålsarbetet kommer i andra hand, vilket kan försvåra 
för mindre kommuner att införa de nationella miljömålen i arbetet. Skillnaderna mellan större 
och mindre kommuners möjligheter att genomföra miljömålspolitiken tas även upp av Bretzer 
et al (2006, s 10), som föreslår att staten bör se över hur de mindre kommunerna kan stödjas 
ytterligare i sitt miljömålsarbete, för att klyftorna mellan stora och små kommuner inte ska 
öka. Just möjligheten att ha miljöstrategiskt arbete är troligtvis mindre bland små kommuner 
och i dagens samhälle syns tendenser att kommuner samarbetar mer och slår ihop 
miljötillsynen, för att i alla fall uppnå det som lagen kräver. Detta kan tyda på att miljöarbetet 
på de mindre kommunerna ibland nedprioriteras till fördel för andra intressen som exempelvis 
ekonomiska och välfärdfrågor. Detta stöds av Naturvårdsverkets (2006, s 35) rapport om 
kommunernas miljömålsarbete.  
 
                                            
6 Centrum för forskning om offentlig sektor 
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Inom den kommunala organisationen är det den ansvariga nämnden som oftast utgör 
”ledningen” för den operativa tillsynen. Därför var det intressant att se att majoriteten av 
respondenter känner att deras nämnd har en positiv inställning till målstyrd tillsyn. De flesta 
berättar även att deras nämnd är informerad och intresserad av det nya arbetssättet. En 
respondent uttrycker väldigt tydligt att nämndens stöd är den främsta anledningen till att de 
fortsatt arbeta enligt modellen. Den minsta kommunen uttrycker enligt min tolkning 
frustration över att de inte har ledningens stöd, men påpekar samtidigt att de ändå kommit en 
bra bit på vägen tack vare en eldsjäl på kontoret. Men då är frågan om det räcker med en 
eldsjäl för att lyckas med målstyrd tillsyn, när ledningens stöd saknas? Detta resonemang kan 
relateras till Rodgers och Hunters (1992, s 27) studie där de framhäver att ledningens stöd och 
engagemang är nyckeln till framgång när det handlar om målstyrning. Även Rombach (1991, 
s 52-53) uttalar sig om ledningens stöd och menar att det inte alltid är ledningen som vill 
målstyra, eftersom det inte är helt förenligt med budgetstyrning och de ettåriga planeringarna 
inom de offentliga förvaltningarna. Detta anser jag visar på hur stor betydelse det verkligen 
har, att nämnden är med på noterna vid införandet av målstyrd tillsyn. Om teorin stämmer 
borde de flesta av kommunerna ha goda förutsättningar för att lyckas, eftersom de har 
nämndens stöd. 
 
När det gäller styrningen av tillsynen mot miljömålen, visar resultatet tydligt att de flesta 
känner av att arbetet är mer målstyrt nu jämfört mot tidigare och samtliga nämner att 
resurserna verkligen läggs där de behövs och gör mest miljönytta. Detta är intressant att se 
eftersom bättre styrning av resurserna är en av fördelarna med målstyrning som Svensson 
(1997, s 31) pekar ut i sin bok om målstyrning i praktiken. Det tolkar jag som ett 
framgångstecken för målstyrd tillsyn och TIM-modellen, eftersom det borde innebära att 
resurserna används på ett effektivare sätt, vilket är ett av syftena med TIM-modellen. 
 
5.2 TIM-modellen som arbetssätt 
I frågan om hur respondenterna upplever arbetssättet med målstyrd tillsyn framkommer det att 
några av respondenterna upplever att det finns ett visst motstånd inom organisationen och att 
de därför till viss del är kvar i det gamla synsättet. Det framgår även att hälften av 
respondenterna ser det nya tankesättet som svårast vid implementeringen av arbetssättet. Det 
handlar främst om att gå ifrån gamla rutiner och en planering styrd av klassificeringen av 
verksamheterna, till att istället ha ett antal mål kopplade till prioriterade problemområden som 
den planerade tillsynen inriktas mot. Svårigheten ligger enligt respondenterna i att anlägga ett 
nytt perspektiv bland inspektörerna. En studie av Johansson et al (2005, s 14-15) visar att 
svårigheterna kan bottna i motståndet mot att inordna sig i ett nytt system på en mer 
tankemässig nivå än rent praktiskt. Författarna menar att det tar tid att förankra en ny struktur 
med mål som stöttas av miljöbalken (Johansson et al, 2005, s 15). Jag anser att det ligger en 
hel del sanning i detta påstående och förmodligen kommer denna svårighet att minska 
efterhand i takt med att modellen och målstrukturen blir mer accepterad hos medarbetarna. 
 
Det framgår ur resultatet att den andra hälften av respondenterna ser viktningen som en av de 
svåraste bitarna med modellen och arbetssättet. Det svåra anses vara att få till den 
vetenskapliga förankringen och att urskilja vad som är allvarligast. En annan svårighet med 
viktningen kan vara att se och poängsätta trenden enligt en rapport från ett pilotprojekt inom 
TIM-modellen (Andersson, 2004, s 4). Det är intressant att dessa aspekter tas upp eftersom 
viktningen av problemområden är en central del i TIM-modellen och även inom 
målstyrningen, då det handlar om ett systematiskt angreppssätt för att få fram en prioritering 
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av problemområden. Om denna del upplevs som svår kan det vara en anledning till att arbetet 
blir tidsödande och besvärligt. Detta tyder på att inom viktningen finns utvecklingspotential 
för modellen, vilket diskuteras under rubriken Utvecklingsbehov och framtid.  
 
När det gäller viktningen finns det enligt respondenterna även saker som har underlättat 
arbetet och lett till mindre subjektiva bedömningar. Det handlar framförallt om att jobba i 
grupper kring miljömålen och att alla vid miljökontoret tar del av gruppernas viktningar men 
även om att hela tiden skriva ner grunden för bedömningen. Fördelen med grupparbetet är att 
det medför en ökad insikt i miljömålen och i varandras tillsynsområden. Det ger också 
möjlighet till en mer kritisk granskning eftersom bedömningarna måste kunna motiveras vid 
en diskussion. Under viktningen får inspektörerna verkligen möjlighet att använda sina 
teoretiska kunskaper inom miljöområdet tillsammans med sina personliga erfarenheter av 
tillsynsarbete, till att påverka var insatser bör göras för att få störst miljönytta. Det borde ge 
motivation att kunna påverka sin arbetssituation och att gemensamt komma överens om 
viktiga mål. Det handlar enligt min uppfattning delvis om deltagande i beslutsprocessen, 
något som bland annat Rodgers och Hunter (1992, s 27) anser vara en mycket viktig del i 
målstyrning.  
 
Den nya planeringen av tillsynen uppfattas som positiv och bra av de flesta respondenter. Det 
framkommer att arbetet blir lättare allteftersom tiden går och att insatserna blir tydligare 
formulerade med både syfte och avgränsningar, vilket underlättar responsen. Detta tyder på 
att mängden arbete som planeringen initialt kräver minskas med tiden. När det handlar om 
prioriteringar ser alla kommunerna positivt på den nya prioriteringen som TIM-modellen 
innebär och framhäver flertalet fördelar med metodiken. Bland annat att det ger bättre 
underlag och stöd för prioriteringar. Inom miljötillsynen måste prioriteringar göras på ett eller 
annat sätt eftersom resurserna ofta är mindre än behovet. En av grunderna i målstyrningen 
handlar just om prioriteringar och att dels sätta prioriteringar, men även att ta riskfyllda beslut 
om vad som kan bortprioriteras. Det som bortprioriteras blir enligt Drucker (1976, s 14) oftast 
saker som inte alls blir gjorda och därför måste beslutsfattarna ha det i åtanke vid 
prioriteringarna. Resultaten visar att respondenterna anser att den nya prioriteringen leder till 
mer miljönytta än tidigare och det är bra att koncentrera resurserna till några områden för att 
få till en kraftsamling och kunna visa på resultat. Det ser jag som ett tecken på att 
prioriteringen har lyckats och att metoden fungerar i det avseendet, vilket är ytterligare en 
indikation på att målstyrningen fungerar inom miljötillsynen.  
 
5.3 Fördelar och nackdelar 
De fördelar som framträder mest i resultatet är att prioriteringen blir tydligare7 och att det 
bidrar till högre arbetsglädje att veta vad man jobbar mot och att ha tydliga mål. Detta tyder 
på att flertalet av respondenterna trivs med det nya arbetssättet och att attityden till målstyrd 
tillsyn generellt sett är positiv. Att respondenterna nämner just arbetsglädjen i att sträva mot 
ett gemensamt mål är värt att ta upp till diskussion. Att medarbetarnas attityd till målen har 
stor betydelse för målstyrningens framgång tar Busch (1997, s 295) upp i sin studie. Han 
menar att om en person har positiv inställning till målen och tror att de är överkomliga så ökar 
produktiviteten av dennes eget arbete och därmed ökar tilltron till målstyrning som styrmedel 
(Busch, 1997, s 295). När Rombach (1991, s 39) beskriver nyttan med målstyrning kommer 
även han in på ämnet kring anställda som försöker nå mål och att tydliga mål höjer 
produktiviteten, men han kommer även med kritiken att dessa positiva effekter kan utebli om 
målen inte är klara och tydliga. Min tolkning av dessa fakta är att hos de flesta av 

                                            
7 Se ovan diskussion om prioriteringar 
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respondenterna har de har lyckats med att formulera de uppsatta målen tillräckligt tydligt 
eftersom målstyrningens positiva effekter redan syns. 
 
När det gäller nackdelar ser de flesta av respondenterna inte så många hinder, men några 
nämnde en del som de kallade ”mindre” nackdelar med modellen. Dessa berörde främst att 
TIM-modellen är lite omständlig, invecklad och tidskrävande samt att ingen modell är 
komplett eller hundra procentig. Det är anmärkningsvärt att inte fler nackdelar med modellen 
framkom ur resultatet, men det kan bero på att modellen ännu inte använts i mer än på sin 
höjd tre år. Resultatet tyder emellertid på att en förenkling av modellen är önskvärt.8 Tids- 
och resursåtgången för modellen ser flera av respondenterna som stor, till en början, men de 
flesta nämnde att det blir enklare allteftersom. De ser det som en investering som kommer att 
göra arbetet mer effektivt så småningom. Det är intressant att respondenterna ser modellen 
och arbetet som de lagt ner som en investering inför framtiden, för det antyder att de verkligen 
ser det som ett steg i rätt riktning och inte bara som ett nytt påtvingat system.  
 
5.4 Utvecklingsbehov och framtid 
När det handlar om TIM-modellens utvecklingspotential finns det flera aspekter som tas upp 
av respondenterna. Flertalet nämnde viktningens utvecklingsbehov och en av respondenterna 
menade att viktningen är för enkel samtidigt som den är så omfattande att den blir komplex. 
Jag tolkar det som att viktningen behöver fler parametrar för att få en förbättrad bild av vad 
som behöver prioriteras, samtidigt som färre områden omfattas av viktningen. En parameter 
som kan ses över är trenden och kanske utveckla den till att inkludera risker. En annan aspekt 
som respondenterna känner utgör en begränsning för modellen är att den inte inkluderar andra 
tillsynsområden, utan att den är endast anpassad till den specifika miljötillsynen och till 
miljömålen. De vill se mer målstyrd tillsyn inom alla av tillsynens områden, en gemensam 
modell där prioriteringarna görs utifrån mål. Men samtidigt anser jag att modellen faktiskt är 
användbar även för andra områden, om den bara anpassas till förutsättningarna för de andra 
tillsynsområdena. Men det finns en poäng i att inkludera alla tillsynsområden i en och samma 
modell eftersom tillsynsmyndigheten ofta planerar för alla områdena i en och samma 
tillsynsplanering. Därför finns det absolut ett behov att utveckla modellen på denna front. 
 
När det gäller utvecklingspotential för TIM-modellen nämner respondenterna uppföljningen 
som en viktig bit. Min tolkning av resultatet är att det skulle gynna uppföljningen om det 
fanns ett enkelt sätt att skapa nyckeltal för miljömålen och projekten samt att följa upp om 
planeringen följdes. Uppföljningen är en viktig del av målstyrningen och enligt Rombach 
(1991, s 49) är det ofta svårt att mäta resultaten inom den offentliga sektorn, eftersom de har 
en benägenhet att utvärdera insatserna istället för själva resultatet. Ett annat problem med 
uppföljningen kan vara att om det finns höga krav på mätbarhet kan det påverka 
målsättningen och göra att målen endast inriktas mot det som går att mäta (Rombach, 1991, s 
50). Men om uppföljningen bestod av dels projektutvärdering och dels nyckeltal för målen, 
borde en del av dessa problem minskas, enligt min uppfattning. Detta gör att det finns en stor 
utvecklingspotential i att utforma ett enkelt sätt för kommunerna att göra nyckeltal, som kan 
knytas till problemområdena som prioriteras i planeringen, dvs. nyckeltal som följer upp 
målen. 
 
Det framkom även i intervjuerna att alla kommuner är överens om att en enklare modell 
behövs och inte bara för mindre kommuner utan för alla. På den punkten är respondenterna 
konstruktiva i sin kritik och ger följande tips: inrikta fokus på den regionala nivån och bryt 

                                            
8 Se nedan under Utvecklingsbehov.  
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ner målen till kommunal nivå; visa att det är möjligt genom goda exempel på kommuner som 
implementerat målstyrd tillsyn med olika förutsättningar; agera som stöd åt de kommuner 
som vill börja arbeta med modellen och samarbeta mer mellan kommuner; utforma en enkel 
vägledning med steg för steg i tillvägagångssättet under införandet av TIM-modellen. Flera av 
dessa råd tolkar jag som sätt för att få till mer erfarenhetsutbyte, och önskemål om att få 
tillgång till mer vägledning från den centrala myndigheten. Rådet om att visa goda exempel är 
något som precis har gjorts av Naturvårdsverket i samarbete med Socialstyrelsen när de 
arbetade fram broschyren Målinriktad tillsyn som kom ut i december 2006. Men det är möjligt 
att alla respondenterna ännu inte har hunnit titta igenom den, eftersom intervjuerna till denna 
studie gjordes i februari 2007. 
 
När det gäller miljötillsynens framtid är det flera aspekter som tas upp av respondenterna. De 
tror att egenkontrollen kommer få ökad betydelse och att detaljkontrollen kommer att minska 
samt att riskvärdering av verksamheter har potential. Detaljkontrollen borde minska om 
miljömålen börjar användas även i tillsynen och inte bara vid planeringen. Egenkontrollen har 
betydelse, eftersom det handlar mer om kontroll än om inspektion. Dessa aspekter, anser jag 
därför borde tas i beaktning vid en vidareutveckling av TIM-modellen, då det handlar om 
vilka tillsynsmetoder som kan få genomslag framöver.  
 
Riskvärdering är något som tas upp av respondenterna och de har skilda meningar om det 
finns potential eller inte med att ta med det i TIM-modellen. Några påpekar svårigheterna med 
att applicera riskvärdering på ett komplext område som miljötillsyn, medan andra ser 
möjligheter i att inkludera riskvärdering i viktningen, exempelvis vid uppskattningen av 
trenden där riskerna kan tydliggöras. Riskvärdering handlar i grunden om sannolikheten att 
något inträffar och konsekvenserna av händelsen och enligt Ammenberg (2004, s 293-294) 
finns det alltid behov av att jämföra och värdera risker för beslutsunderlag till prioriteringar. 
Men när det handlar om miljöfrågor är det ofta svårt att bedöma händelsers sannolikhet och 
dess konsekvenser och dessutom är orsakssambanden ofta osäkra (Bengtsson, 2004, s 22). 
Värderingen av risker byggs också upp av tolkning, kunskap och uppfattning av risken 
(Ammenberg, 2004, s 296), vilket enligt min mening kan göra riskvärderingen subjektiv. Att 
riskvärdering tas upp av respondenterna kan bero på att de har sett livsmedelstillsynens 
riskklassificering av verksamheter, som en lyckad modell för att få in risktänkandet i 
planeringen och att de saknar den biten i TIM-modellen. I samband med riskvärderingen 
nämns även andra tillsynsområden där riskvärdering är på framåtmarsch. Detta tolkar jag som 
att det är dags för lite erfarenhetsutbyte sinsemellan de centrala myndigheterna kring risker 
och dess värderingar, för att få fram en gemensam modell som kan användas på alla 
tillsynsområden. Uppfattningen stöds av Johannesson et al (1999, s 280) som i sin studie 
menade att myndigheterna kan lära av varandra för att förbättra effekten av riskhantering. 
 
5.5 Det miljörättsliga perspektivet 
Miljömålens rättsliga status är en fråga som dyker upp när tillsynsmyndigheten enligt TIM-
modellen ska bedriva tillsyn med miljömålen i fokus, eftersom tillsynen i sig är väldigt 
lagbunden. Därför är det intressant att resultaten påvisar att respondenternas syn på den 
miljörättsliga biten av den miljömålstyrda tillsyn inte är enhetlig, utan åsikterna går isär. 
Framförallt när det handlar om att kunna ställa krav utifrån eller ta stöd i miljökvalitetsmålen 
vid formulering av beslut, är respondenterna oense, vilket kan tolkas som att det finns en 
osäkerhet kring miljömålens användning. Resultatet får stöd av Naturvårdsverkets (2003, s 
18-19) rapport om TIM-projektet, där de även påpekar att denna osäkerhet dessvärre kan 
innebära att miljökvalitetsmålen inte får tillräckligt genomslag vid rättstillämpning.  
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Det är anmärkningsvärt att åtminstone två av respondenterna anser sig kunna ta stöd i 
miljömålen vid formulering av beslut, medan de andra inte skulle kunna tänka sig det. Detta 
för tankarna till Westerlunds (2004, s 7) studie inom den svenska miljörätten, där han 
diskuterar legalitetsprincipens betydelse för miljöpolitikens genomförande och därmed 
miljökvalitetsmålen. Legalitetsprincipen innebär att en myndighet inte kan kräva något av 
någon, utan att ha gott stöd av lagen och därmed borde det bli en problematisk faktor för den 
tillsynsmyndighet som vill ha miljömålen som underlag eller stöd för sina beslut och krav.  
Det framgår nämligen av de vaga formuleringarna i Miljömålsrådets proposition 
2004/05:1509 att miljökvalitetsmålen ska användas som vägledning och tolkningsunderlag, 
och därmed tolkar jag, med många andra, det som att miljömålen inte är rättsligt bindande. 
Just detta att miljömålen inte är rättsligt bindande är något som skapar legalitetsproblem enligt 
Carlman & Westerlund (2007, s 23). Emmelin & Lerman (2004, s 120) uttrycker det tydligt i 
citatet nedan: 
 

Målen skall uppnås av Sverige och därmed gäller de för alla och alltid. Men i juridikens värld 
gäller ett mål – i betydelsen tillämpas som beslutsgrund vid en prövning enligt en viss lagstiftning 
– bara i den grad som lagstiftningen föreskriver eller medger det. /.../ Målen gäller således inte 
heller i miljöbalken som ensam grund för bedömningarna; de utgör därmed inte en bindande 
kravnivå.  

 
Min tolkning är att miljömålens rättsliga status innebär att de två respondenterna som ansåg 
sig kunna ta stöd miljömålen vid beslut, borde stöta på en del problem med att kunna göra 
sina beslut helt legitima, förutsatt att de inte även använder paragrafer från miljöbalken.  
 
Miljömålens legitimitet diskuteras även av Emmelin & Lerman (2004, s 107) som menar att 
miljömålen har en formell demokratisk legitimitet eftersom de är beslutade och antagna av en 
enig Riksdag. Men målens genomslagskraft är även beroende av andra aspekter som att 
genomföraren måste förstå besluten, kunna och vilja genomföra besluten. Författarna menar 
att aspekterna att förstå och acceptera målen handlar om rättssäkerhet och att den drabbade 
måste förstå varför (Emmelin & Lerman, 2004, s 107). Detta kan återigen kopplas till 
tillsynsmyndighetens möjlighet att använda miljömålen som underlag eller komplement till 
beslut. Istället för att enbart använda sig av lagparagrafer som allmänheten kanske inte förstår, 
så kan inspektörerna vara lite mer pedagogiska och använda miljömålen som förklaring av 
paragraferna och påpeka på att miljömålen gäller alla. Detta synsätt framgår även i resultatet.   
 
Respondenterna har skilda meningar när det gäller kopplingen mellan miljömålen och 
miljöbalken. Några anser att det finns en bra koppling medan andra saknar en tydlig koppling. 
Detta kan relateras till Naturvårdsverket (2003, s 20) som i rapporten om TIM-projektet hade 
önskemål om att det skulle införas en hänvisning till miljömålen i miljöbalken för att 
tydliggöra sambandet. Men någon hänvisning infördes troligtvis inte, eftersom nu några år 
senare, menar Carlman & Westerlund (2007, s 23) att det fortfarande saknas en tydlig 
koppling mellan miljömålen och miljöbalken. Denna studies resultat tillsammans med 
nuvarande forskning inom området speglar problematiken som finns kring miljömålen inom 
det rättsliga området. Dels att det tycks saknas koppling mellan miljömålen och miljöbalken, 
men även att det tycks råda en viss förvirring om hur miljömålen bör tillämpas inom 
miljötillsynen. Detta kan i förlängningen leda till att miljömålen inte uppnås.  
 
 
 

                                            
9 Se citat i Bakgrunds avsnittet. 
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6. Slutsatser med två perspektiv 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna som är baserade på resultatet, analysen och 
diskussionen. Avslutningsvis ges förslag på vidare studier och egna reflektioner. 
 
Syftet med uppsatsen var att studera hur målstyrd miljötillsyn fungerar i praktiken på 
kommunal nivå. Min övergripande slutsats är att generellt sett verkar TIM-modellen fungera 
bra som målstyrningsverktyg för tillsynsplaneringen och många av målstyrningens fördelar 
syns i resultatet. Slutsatserna nedan är främst grundade i empirin från studien och syftar till att 
ge rekommendationer och därför är de är indelade i två grupper. En är riktad mot kommuner 
med råd och tips, medan den andra är inriktad mot Naturvårdsverket och modellens 
utvecklingsmöjligheter.  
 
 
6.1 Framgångsfaktorer och råd att tänka på för kommuner 
 
Det finns både ett antal framgångsfaktorer och ett antal svårigheter som är bra att känna till 
för kommuner som planerar att införa miljömålstyrd tillsyn10. Fördelen med miljömålstyrd 
tillsyn är framförallt en tydligare prioritering och styrning av resurserna till insatser i 
problemområden, som ger mer miljönytta idag än tidigare. Modellen ger även bra underlag 
och stöd för de prioriteringar som görs. En annan fördel med målstyrning är att det bidrar till 
arbetsglädjen när medarbetarna vet vad de jobbar mot och har tydliga mål. Nedan listas några 
råd till kommuner som funderar på att implementera miljömålstyrd tillsyn i sin verksamhet.  
 

- Det är oerhört viktigt att den ansvarige nämnden aktivt stödjer implementeringen av 
miljömålstyrd tillsyn och att de är informerade i vad metodiken innebär. Deras stöd 
kan vara avgörande för om implementeringen lyckas eller inte.  

 
- Använd TIM-modellen som utgångspunkt och anpassa gärna till den egna kommunen. 

Första gången behovsutredningen och tillsynsplaneringen görs kommer det inte vara 
helt enkelt och det kommer att behövas stor arbetsinsats, men allteftersom tiden går 
blir arbetet lättare och lättare, då det i stort sett bara behövs uppdateringar och 
omvärldsanalyser. Resultatet visar att flertalet kommuner ser tiden och resurserna de 
lägger ner i början som en investering som kommer att resultera i effektivare 
tillsynsarbete. 

 
- Det som kan upplevas som svårt i början är framförallt viktningen och det nya 

tankesättet som modellen innebär. Därför är det viktigt att arbeta i grupper så att alla 
är med och förstår vad och varför prioriteringen görs på ett visst sätt. Det är en bra idé 
att ha en arbetsledare som är med vid alla gruppers viktningar för att se till att de blir 
gjorda på samma sätt, eftersom det minskar subjektiviteten. Det är även viktigt för det 
fortsatta arbetet att skriva ner grunden för bedömningarna som görs i viktningen för att 
framöver kunna göra omprioriteringar om förutsättningarna ändras. 

 
- Miljömålen kan dels användas som vägledande vid tillämpning av hänsynsreglerna i 

Miljöbalken och dels som pedagogiskt verktyg för att förklara lagparagrafer på ett 
enklare sätt för verksamhetsutövare. Dock bör det övervägas om beslut ska baseras på 
miljömålen, eftersom dess rättsliga status inte är helt klarlagd.  

                                            
10 Ett tips är att även titta i broschyren Målinriktad tillsyn från Naturvårdsverket. 
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6.2 Naturvårdsverket – TIM-modellens utvecklingspotential 
 
Studien visar att det finns en del områden som TIM-modellen behöver utveckla för att 
underlätta användning och göra den mer användbar. Nedan kommer förslag på områden som 
kan ses över samt tips och idéer på hur modellen kan förenklas. 
 

- Viktningen kan vinna på att ha fler parametrar för att få en mer ingående bild av vad 
som behöver prioriteras, samtidigt som omfattningen behöver minskas så att färre 
områden viktas. En parameter som kan ses över är trenden och utveckla den till att 
inkludera risker eller en ny parameter med riskvärdering. 

 
- Visa på att modellen även kan användas på andra områden inom tillsynen, så att det 

blir mer åt målstyrd tillsyn istället för enbart miljömålstyrd. En generell modell inom 
alla tillsynsområden borde gynna tillsynsplaneringen och även miljömålen, då det kan 
vara lättare att införa ett system istället för flera olika.  

 
- Förenkla modellen genom att ta vara på följande råd från kommunerna; visa att det är 

möjligt genom goda exempel på kommuner som implementerat målstyrd tillsyn med 
olika förutsättningar; erfarna kommuner kan agera som stöd åt de kommuner som vill 
börja arbeta med modellen; främja utökat samarbete mellan kommuner; utforma en 
enkel vägledning med steg för steg beskrivning av tillvägagångssättet under införandet 
av TIM-modellen.  

 
- Det finns önskemål om mer erfarenhetsutbyte och att få tillgång till mer vägledning 

vid behovsutredningen från den centrala myndigheten.  
 

- Riskvärdering och dess möjligheter för miljötillsynen bör utredas och ett utökat 
samarbete mellan de centrala myndigheterna kan bidra till en samsyn på hur 
tillsynsavgifterna kan anpassas till den nya målstyrda tillsynen. Ett förslag från en 
kommun är att ta ut avgift beroende på hur stor risk verksamheten utgör för miljön 
samt att avgiften är anpassad till att belöna de som sköter sitt miljöarbete. 

 
- Miljömålens rättsliga status och användningen av målen vid det praktiska 

tillsynsarbetet är inte helt klarlagt. Det råder fortfarande osäkerhet vilket gör att målen 
inte får tillräckligt genomslag vid rättstillämpning. Därför bör miljömålens rättsliga 
status diskuteras vidare. 

 
6.3 Förslag på vidare studier och avslutande reflektion 
Det hade varit intressant att studera vidare inom några av de områden som framkommit under 
studiens gång. Ett område som är värt att studera vidare är hur riskvärdering fungerar inom 
livsmedelstillsynen och att undersöka hur det skulle kunna appliceras på miljötillsynen. Ett 
annat intressant område handlar om små kommunernas möjligheter att arbeta dels 
miljöstrategiskt och dels med miljömålstyrd tillsyn. Utifrån denna studie hade det varit 
intressant att fortsätta studera frågan om TIM-modellens möjligheter att förenklas. Denna 
studie återspeglar som sagt en positiv bild av miljömålstyrd tillsyn som till stor del beror på 
att responsen från de medverkande kommunerna har varit mycket positiv. Om TIM-modellen 
förenklas kommer den ha stor potential att bli ett uppskattat arbetssätt och kan bidra till att 
miljömålen uppfylls.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide till inspektörerna 

Dessa frågor ställs till dig i egenskap av miljö- och hälsoskyddsinspektör och representant för 
miljökontoret. Men till att börja med vill jag fråga lite om din bakgrund.  
 
Bakgrund  

- Vad har du för bakgrund/jobbat med tidigare? 
- Hur länge har du arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör? 
- Hur länge har du arbetat med målstyrd tillsyn (TIM-modellen)? 

 
Miljömålens implementering i tillsynsarbetet 

- Hur har det fungerat att implementera miljökvalitetsmålen i tillsynsplaneringen? 
o Vad har varit lätt respektive svårt? 
 

- I vilken del av processen med målstyrd tillsyn befinner sig erat kontor för tillfället? 
o Utredning, planering, införande, genomförande, mfl. 
 

- Hur har ni använt er av miljökvalitetsmålen?(och era lokala miljömål?) 
o Har ni använt er av alla eller valt ut några specifika miljömål?  

 Om bara några miljömål, i så fall varför och vilka konsekvenser har ni 
sett?  

o På vilket sätt anser du att miljökvalitetsmålen berör verksamheten?  
o Hur har viktning mellan olika mål skett (prioritering)?  
 

- Upplever du att det blir mer eller mindre styrning av miljötillsynen?  
o Varför och på vilket sätt? 

 
- Har ni fått respons från verksamhetsutövare och nämnden under arbetet med TIM-

modellen?  
o Positivt eller negativt? På vilket sätt? 
 

Arbetssättet med TIM-modellen 
- Hur har ni arbetat med TIM-modellen? 

 
- Till vilken grad upplever du att modellen har följts? 

 
- Hur upplever du och dina kollegor det nya planeringssättet?  

o Att ha miljökvalitetsmålen som prioriteringsgrunden? 
 

- Hur upplevs prioriteringsordningen under arbetet med TIM-modellen?  
o Blev den annorlunda? I så fall, på vilket sätt?  

 
- Vilka delar av modellen har varit enkla respektive svåra att ta sig igenom?  

o Varför i så fall? 
 
- Hur har du och/eller dina kollegor tidigare arbetat med tillsynsplanering & miljömål?  

o Reflekterat över dessa frågor tidigare? 
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Fördelar och Nackdelar  
- Vilka fördelar och nackdelar ser du och dina kollegor att det finns med TIM-

modellen? 
o Hur har du upplevt tids- och resursåtgången?  

 
Utvecklingsbehov och framtid 

- Hur ser du på TIM- modellens utvecklingsbehov? 
o Vilka delar av modellen kan behöva utvecklas? 
o Finns det delar som saknas eller kommer ur fokus med TIM- modellen? 
 

- Kan det finnas behov av en förenklad modell till mindre kommuner?  
o Hur skulle den se ut i så fall? 
 

- Hur kan den framtida miljötillsynen se ut?  
 
Miljörättsliga perspektivet 

- Hur ser du och dina kollegor på den miljörättsliga biten av målstyrd miljötillsyn? 
o Om problem i så fall varför och på vilket sätt?  
o Dvs.  relationen mellan frivilliga mål och en tvingande tillsyn.  
 

- Hur ser du på relationen mellan legalitetsprincipen och miljökvalitetsmålen? 
o Faktumet att miljökvalitetsmålen inte är rättsligt bindande? 
o Utgör det möjligheter eller hinder för er? 
 

Övrigt 
- Finns det något som jag inte har frågat om som du skulle vilja ta upp? 
- Vill du ha uppsatsen skickad till dig när den är klar? 
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