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Förord 

Denna uppsats utgör examinationen för kursen Examination i miljövetenskap på 
Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet. Uppsatsen har utförts under vårterminen 
2014 och är ett avslutande moment på utbildningen. 
I detta förord vill vi tacka de personer som möjliggjort detta arbete och som bidragit med stöd 
och konstruktiv kritik. Därmed riktar vi ett stort tack till vår handledare Sofie Storbjörk som 
kontinuerligt under hela kursen har bidragit med konstruktiv kritik för att driva arbetet i rätt 
riktning och förbättra dess innehåll. Dessutom vill vi tacka de informanter vid länsstyrelsen 
Östergötland, Linköpings kommun samt Finspångs kommun som deltagit i intervjuer och 
därmed bidragit med sina kunskaper och perspektiv. 
 
Slutligen vill vi tydliggöra att författarna av denna uppsats ensamma svarar för dess innehåll. 
 
Daniel Jansson & Jakob Melin 
2014-04-16 
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Sammanfattning 

Denna studie inriktar sig på samverkan och tillsynsvägledning mellan länsstyrelse och 
kommuner i Östergötlands län samt dessa myndighetsnivåers samverkan med centrala 
myndigheter mot målet om en likvärdig miljötillsyn i länet. Studiens huvudsakliga syfte är att 
undersöka hur denna myndighetssamverkan påverkar implementering av miljölagstiftning i 
länet. Ett av de miljösamverkansprojekt som har studerats mer ingående är Miljösamverkan 
Östergötland (MÖTA), som är ett samverkansprojekt där samtliga av Östergötlands tretton 
kommuner samt länsstyrelsen deltar. Som metod för att undersöka denna miljösamverkan 
valdes kvalitativa intervjuer, där intervjuer har utförts med handläggare samt miljöinspektörer 
vid länsstyrelsen i Östergötlands län samt Linköpings kommun och Finspångs kommun. För 
att underbygga detta empiriska material har även en vetenskaplig förankring gjorts i forskning 
som behandlar implementering och samverkan mellan myndighetsnivåer inom miljöområdet. 
Studien visar på en i huvudsak positiv bild av miljösamverkan inom Östergötlands län samt 
med de centrala myndigheterna, men belyser även svårigheter för denna samverkan samt 
implementeringen av miljölagstiftningen i länet. Svårigheter som identifieras i denna 
samverkan handlar dels om synkronisering av informationsutbyte mellan 
myndighetsnivåerna, samt problematiken av att länsstyrelsen i sin myndighetsroll både ska 
vara tillsynsvägledande och prövande i tillsynsärenden.  
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1. Inledning 

I Sveriges miljömålsarbete så har den svenska staten olika redskap och styrmedel till sitt 
förfogande, ett utav dessa är lagstiftning och reglerande instrument (Johansson, 2008). Enligt 
Dalhammar (2008) utgör lagstiftningen det troligen viktigaste instrumentet i arbetet med att 
uppnå de nationella miljömålen, och menar att tilltron till ekonomiska samt informativa 
styrmedel har minskat och att det finns ett behov av ytterligare lagstiftningsåtgärder. 
Miljöbalken utgör den nationella lagstiftningen som landets centrala myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner har till uppgift i sina roller som tillsynsmyndigheter att 
implementera på regional samt lokal nivå genom utförandet av miljötillsyn (Naturvårdsverket, 
2013). 
 
Under de senaste decennierna så har Sveriges miljöpolitiska inriktning gått mot en allt mer 
decentraliserad styrning (Johansson, 2008; Rowe & Fudge, 2003), och förutom länsstyrelser 
och centrala myndigheter så har Sverige 290 kommuner vars miljönämnder har ansvar i att 
utöva lokal miljötillsyn och se till att samhällets aktörer förhåller sig till lagstiftningen 
(Naturvårdsverket, 2013). I den allt mer decentraliserade styrningen så har betydelsen av 
nätverk och samverkande hantering mellan myndighetsnivåer ökat (Johansson, 2008), och 
inom miljötillsynen har detta lett till att regionala samverkansprojekt har upprättats mellan 
tillsynsmyndigheter. Det har dock identifierats svårigheter i att uppnå organisatorisk 
samverkan och kommunikation mellan statliga miljömyndigheter på grund av komplexiteten i 
att hantera sådana interaktiva processer, vilket flera studier tidigare har behandlat (Simeonova 
& van der Valk, 2009; Dovlén, 2004). Vidare framkommer det i forskningen att det behövs en 
kommunikativ ansats som fokuserar på att främja utbytet av information, kunskap och 
uppfattningar mellan de olika administrativa nivåerna av miljömyndigheter för att på så vis 
skapa en bredare förståelse och underlätta samverkan mellan dem. En sådan kommunikativ 
ansats i form av miljösamverkansprojekt har fått alltmer betydelse och utrymme i den 
praktiska miljöförvaltningen. Den är inte tänkt att ersätta miljöförvaltningens kontrollerande 
och föreskrivande roll utan syftar till att skapa en struktur som möjliggör ett socialt och 
kommunikativt utbyte mellan myndighetsnivåerna (Simeonova & van der Valk, 2009). 
 
Inom landets regioner så bedrivs samverkan och vägledning mellan centrala myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner med ambitionen att förbättra miljötillsynen. I 3 kap. 
Miljötillsynsförordningen (2011:13) om tillsynsvägledning beskriver länsstyrelsens och 
centrala myndigheters tillsynsvägledande roll och hur dessa myndigheter skall, inom sina 
vägledningsområden, ge vägledning till kommunerna kring tillämpning av miljöbalken, 
föreskrifter samt EU-förordningar (SFS 2011:13). Länsstyrelsens roll som tillsynsvägledare 
innebär samordning, utredning samt uppföljning av den operativa tillsynen inom länet, samt 
att bidra med stöd och rådgivning till tillsynsmyndigheter såsom länets kommuner 
(Länsstyrelsen Stockholms län, 2014). 
 
I Östergötland har länsstyrelsen inrättat ett samarbete mellan länets tretton kommuner och 
länsstyrelsen kallat Miljösamverkan Östergötland, MÖTA. Denna samverkan syftar till att 
utveckla och effektivisera tillsynen, tillsynsvägledning, kompetensutveckling och samsyn 
mellan kommuner samt miljömålsarbetet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och 
livsmedel (Länsstyrelsen Östergötland, 2014). En sådan samverkan kräver en väl fungerande 
interaktion mellan myndighetsnivåer, där den regionala vägledningen anpassas och tar hänsyn 
till de lokala förutsättningarna och där det kommunikativa utbytet mellan nivåerna är 
tillfredställande för samtliga parter. Från nationell nivå har Naturvårdsverket (2013) 
uppmärksammat problem med att utvärdera den operativa miljötillsynen och skapa sig en 
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nationell överblick, då det är svårt att insamla likvärdig data från tillsynsmyndigheterna. Varje 
kommun inom regionerna är autonom och kan på så vis välja tillvägagångssätt utifrån de egna 
förutsättningarna, vilket innebär en stor variation mellan tillsynsmyndigheterna. Detta bidrar 
även till att det är svårt att uppnå en tillfredsställande samordning och vägledning från 
Naturvårdsverkets sida (Naturvårdsverket, 2013). Det blir därmed intressant att djupare 
studera denna myndighetssamverkan kring miljötillsyn för att identifiera svårigheter och 
möjligheter för interaktionen mellan myndighetsnivåerna. 

1.1 Syfte 

Denna uppsats utgör en studie av hur samverkan mellan kommunala, regionala och centrala 
tillsynsmyndigheter sker för att få en likvärdig implementering av miljölagstiftningen i 
Östergötlands län. Syftet med denna studie är därmed att utforska hur ambitionerna med 
denna myndighetssamverkan påverkar möjligheten till en mer likvärdig miljötillsyn i 
Östergötlands län. 
 
Den regionala tillsynsmyndigheten som åsyftas i denna studie är länsstyrelsen. Studien tar sin 
empiriska utgångspunkt i Östergötlands länsstyrelse och två kommuner i Östergötlands län. 
Kommunerna utgörs av Linköpings kommun samt Finspångs kommun, där Linköping 
representerar en stor kommun i länet, och Finspång en mindre. Den samverkan som sker med 
centrala myndigheter utgår i första hand utifrån aktörerna i Östergötlands perspektiv, men 
ambitionen är även att de centrala myndigheternas perspektiv lyfts fram genom skriftlig 
dokumentation via myndighetsrapporter som behandlar tillsynsvägledning. Trots att denna 
studie utgår från miljösamverkan i Östergötlands län är förhoppningen att resultatet är av 
relevans för liknande miljösamverkansprojekt mellan kommunala, regionala och centrala 
myndighetsnivåer i andra län i Sverige. 

1.2 Frågeställningar 

- Vad vill de olika myndighetsnivåerna uppnå med miljösamverkan och 
tillsynsvägledning? 

- Vilka svårigheter och möjligheter finns för miljösamverkan och tillsynsvägledning 
mellan olika myndighetsnivåer? 

- Vilka förbättringsförslag finns när det gäller miljösamverkan och tillsynsvägledning 
mellan olika myndighetsnivåer? 

- Hur påverkar miljösamverkan och tillsynsvägledning implementeringen av 
miljölagstiftningen i Östergötlands län? 

1.3 Avgränsningar 

Studien är inriktad på miljösamverkan och tillsynsvägledning i Östergötlands län. 
Anledningen till denna geografiska avgränsning är dels att länsstyrelsen i Östergötland har 
samordnat sitt samverkansarbete till Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, vilket blir ett 
relevant samverkansprojekt att utgå från i denna studie, dels (eftersom liknande 
samverkansprojekt finns i andra län i landet) av en närhetsprincip där logistiska och 
tidsmässiga skäl gör att kontakten med informanter till intervjustudien underlättas. Som 
tidigare nämnts utgår även studien från aktörerna i Östergötlands läns samverkan med 
centrala myndigheter, men av tidsmässiga och logistiska skäl har representanter från dessa 
myndigheter uteslutits från intervjustudien. Vidare innefattar studiens avgränsning 
länsstyrelsen samt två kommuner inom Östergötlands län, Linköpings kommun samt 
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Finspångs kommun, som genom sitt deltagande i den regionala miljösamverkan och 
tillsynsvägledning besitter den erfarenhet och kunskap som studiens syfte och frågeställningar 
ämnar undersöka. Valet av dessa kommuner motiveras i att de representerar en 
befolkningsmässigt större respektive mindre kommun i länet, vilket medför en variation i 
perspektiv och förutsättningar. 

2. Vetenskaplig förankring 

Den vetenskapliga förankring som ligger till grund för denna studie fokuserar på svårigheter 
som kan uppstå vid implementering mellan myndighetsnivåer, där Barrett (2004) utgör en 
grundsten. Studerandet av implementering, som innebär studerandet av 
politiska/administrativa intentioners omsättning i praktiken, har länge varit ett etablerat fält 
inom stadsvetenskapen (Barrett, 2004). Barrett sammanfattar flera decenniers 
implementeringsstudier och sammanställer fyra punkter som utgör de vanligaste 
problemområdena vid implementering, dessa punkter är följande; 
 
1. Otydliga mål möjliggör skilda uppfattningar och tolkningar av det som skall implementeras 
bland de involverade aktörerna, vilket leder till godtycke och handlingsfrihet. 
2. En mångfald av medverkande aktörer vid implementeringen, som medför kommunikations- 
och synkroniseringsproblem mellan dessa länkar i implementeringskedjan. 
3. Inter- och intra-organisatoriska skillnader av värderingar och intressen mellan aktörerna; 
problem med skilda perspektiv och prioriteringar som påverkar tolkningar och motivering till 
implementeringen. 
4. Autonomi hos de inblandade aktörerna som ska utföra implementeringen, vilket begränsar 
möjligheten för administrativ kontroll. (Barrett, 2004) 
 
Dessa fyra punkter som Barrett (2004) beskriver riktar sig till stor del mot problematiken som 
kan uppstå i samverkan, kommunikation och interaktion mellan de involverade aktörerna vid 
implementering. Vi anser därmed att dessa problemområden som punkterna utgör är relevanta 
att relatera till vid analysen av denna studies resultat. Vidare så har även specifika studier 
inom miljöområdet dokumenterat problem med samverkan och kommunikation mellan 
aktörer och myndighetsnivåer inom miljöområdet. Simeonova & van der Valk (2009) belyser 
vikten av kommunikation, nätverkande och konsensusskapande mellan aktörer vid 
implementering av miljöåtgärder. De menar att en kommunikativ ansats bidrar till samverkan 
mellan aktörer, och att detta kan användas för att förbättra implementeringen och bidra till att 
minska skillnaderna mellan och inom fragmenterade organisationer. En sådan kommunikativ 
ansatts innebär enligt Simeonova & van der Valk (2009) att man inom samverkan fokuserar 
på att underlätta utbyte av information och åsikter mellan involverade aktörer, för att på så vis 
förbättra förståelsen mellan dessa aktörer.  I sin studie är Simeonova & van der Valk (2009) 
dock inriktade på sektorsövergripande samverkan mellan skilda enheter inom myndigheter på 
samma administrativa nivå, vilket skiljer sig från vår studie som undersöker samverkan 
mellan olika miljöskyddsenheter på olika administrativa nivåer. Denna skillnad gör det dock 
intressant att med hjälp av Simeonova & van der Valk (2009) undersöka om liknande 
svårigheter går att identifiera i denna studie. 
 
Till den vetenskapliga förankringen för denna studie så har det inte gått att identifiera någon 
tidigare forskning som specifikt behandlar miljötillsynsperspektivet i Sverige, men istället har 
forskning som behandlar samverkan mellan kommuntjänstemän i miljö- och hållbarhetsfrågor 
identifierats. Denna forskning har bl.a. betonat vikten av att studera kopplingen mellan 
intention och praktik i det svenska miljöarbetet. Dovlén (2004) studerar samverkan och 
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interaktion med fokus på svårigheter och möjligheter för tjänstemän med olika expertområden 
som arbetar med implementering av hållbar utveckling inom den kommunala nivån, där det 
identifieras en tydlig lucka mellan teoretisk planering och praktiskt utförande. Dovlén (2004) 
har det teoretiska förhållningssättet att en planeringsprocess kan ses dels som en process där 
en mängd perspektiv samverkar för att skapa en gemensam mening tillsammans, men denna 
samverkan innebär samtidigt att olika perspektiv ställs mot varandra i en konflikt där de 
konkurrerar om att framhäva sina tolkningar och förutsättningar. Detta betonar betydelsen av 
förhållandet mellan de involverade aktörerna i kommunikativa samverkansorganisationer, 
vilket är en relevant aspekt för denna studie.   
 
Lokala aktörers betydelse för miljöförvaltning är något som har ökat betydligt sedan 
Riokonferensen, även kallad “Earth Summit”, 1992 (Eckerberg & Joas, 2004). Antagandet av 
Agenda 21 är en av de faktorer som har haft en betydande inverkan på lokala aktörers 
miljöförvaltning. En utveckling har därefter skett som har medfört en ökad betydelse för 
lokala aktörers, som exempelvis kommuners, miljöförvaltning i förhållande till 
miljöförvaltning på en central myndighetsnivå. I Sverige har en utveckling mot en ökad 
autonomi för landets kommuner skett ända sedan 1970-talet, bland annat när det gäller 
miljöförvaltning (Rowe & Fudge, 2003). Denna utveckling medför en angelägenhet att kunna 
förstå kommuners olika förutsättningar när det gäller miljöförvaltning som exempelvis 
miljötillsyn samt hur samverkan sker mellan dessa och övriga myndighetsnivåer.  
 
I en intervjustudie kring kommunalt miljö- och hållbarhetsarbete lyfter Håkansson (2005) 
fram ytterligare ett perspektiv av betydelse för denna studie. I Håkanssons studie intervjuades 
miljöchefer på tre olika kommuner som hanterar tillsynsfrågor. Vad som bland annat 
framkom i studien är att det finns en väsentlig skillnad i de förväntade resultat som 
miljölagstiftningen skall utmynna i gentemot det faktiska miljöarbetet på kommunal nivå kan 
uppnå. Detta beror främst på en brist gällande förståelsen för de olika förhållanden som råder 
för kommunerna när det gäller miljöarbetet. Utfallet av implementeringen av statliga direktiv 
i den kommunala tillämpningen av miljölagstiftningen skiljer därför kommunerna emellan 
beroende på de förhållanden såsom traditioner, arbetssätt och kommunala förhållanden som 
råder i de olika kommunerna enligt Håkansson (2005). Utifrån detta framhålls det faktum att 
det finns statliga direktiv som reglerar miljöarbetet som sådant att detta i sig inte garanterar att 
det kommunala miljöarbetet blir framgångsrikt. Detta faktum belyser vikten av att studera 
implementeringen av dessa statliga direktiv och att därigenom identifiera svårigheterna 
gällande denna aspekt. Här framgår därför en tydlig koppling till Barretts (2004) studie kring 
olika faktorer som skapar problem vid implementering, som i detta fall gäller 
miljölagstiftning, mellan olika myndighetsnivåer. 
 
I en rapport utförd av ett forskarlag lett av forskare från Stockholms universitet1 inom 
forskningsprojektet “Effektiv miljötillsyn” (EMT), ett projekt som är finansierat av 
Naturvårdsverket, belyses hur den omfattande och komplexa miljölagstiftningen medför ett 
stort tolkningsutrymme och att detta i sin tur bidrar till att tillsynsmyndigheterna har ett 
inflytande på miljölagstiftningens implementering (Naturvårdsverket, 2013). Samtidigt 
poängteras vikten av en ökad förståelse för tillsynsmyndigheternas olika förutsättningar, 
struktur på organisation och sätt att arbeta med tillsynsfrågor. Detta är av största vikt för att 
kunna öka rättsäkerheten när det gäller tillsynsarbetet i kommunerna. Behovet av en väl 
fungerande vertikal tillsynsvägledning från centrala myndigheter gentemot kommuner torde 
därmed vara av stor vikt, dels för att få en ökad förståelse för kommunernas olika 
                                                           
1
 Forskarlaget inkluderar även forskare från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
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förutsättningar, dels för att öka rättssäkerheten för det faktiska tillsynsarbetet inom 
kommunerna. 
 
Ovanstående exempel på tidigare forskning kommer att användas för att fördjupa 
diskussionen kring det empiriska materialet från vår studie som syftar till att undersöka 
möjligheter samt svårigheter för samverkan, kommunikation och interaktion som sker mellan 
Östergötlands miljötillsynsmyndigheter i deras arbete med att på ett likvärdigt sätt 
implementera miljölagstiftningen på regional samt lokal nivå. Den tidigare 
implementeringsforskning som presenterats här hänvisas därmed till i analysen av denna 
studies empiriska material samt i den avslutande diskussionen. Förhoppningen är därmed att 
försöka ge förklaring till empirins innebörd och att besvara studiens frågeställningar. 

3. Metod 

3.1 Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer 

Då denna studiens primära syfte är att komma åt personliga upplevelser och uppfattningar av 
miljösamverkan och kommunikationen mellan myndighetsnivåerna, så krävs en metod som 
möjliggör en djupgående analys av dessa personliga upplevelser och uppfattningar. En sådan 
metod är kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale (1997) är syftet med den kvalitativa intervjun att 
förstå den intervjuades livsvärld, de centrala teman som dennes livsvärld innefattar och 
förhåller sig till. I forskningssammanhanget så är den kvalitativa intervjun orienterad kring ett 
ämne som är av intresse för intervjudeltagarna, och den resulterande intervjun kan sedan 
analyseras med hänsyn till hur ämnet innefattas i den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). 
Utifrån denna studies syfte så är frågeställningarna riktade att fokusera på den intervjuades 
professionella upplevelser, uppfattningar och erfarenheter. Därav är det inte 
intervjupersonernas livsvärld utan deras yrkesvärld som ställs i fokus. 

3.2 Urval av informanter 

Enligt Dalen (2007) är det viktigt att en grundlig redogörelse för urvalet av informanter finns 
med i en intervjustudie. Detta möjliggör för läsaren att bedöma giltigheten av de resultat som 
redovisas i intervjustudien. Vidare är urvalet av informanter en särskilt viktig process vid 
kvalitativa intervjuer då antalet informanter inte får vara för stort då genomförandet och 
bearbetningen av intervjuerna i många fall är en tidskrävande process. Antalet intervjuer får 
heller inte vara för litet då intervjumaterialet måste vara tillräckligt omfattande för att 
möjliggöra tolkning och analys. 
 
Valet av informanter i denna intervjustudie grundas i kriterier om att informanten ska besitta 
erfarenhet av samverkan och vägledning mellan myndighetsnivåer angående miljötillsyn. 
Intervjustudiens distribution av informanter är därför fördelad genom två handläggare vid 
miljöskyddsenheten på länsstyrelsen Östergötland, två miljöskyddsinspektörer vid Linköpings 
kommun, samt två miljöskyddsinspektörer vid Finspångs kommun. I ett tidigt skede av 
studien så kontaktades en tjänsteman vid länsstyrelsen i Östergötlands län för att få 
rekommendationer om lämpliga informanter till intervjustudien. Miljöinspektörerna på 
Linköpings kommun utvaldes på rekommendation av denne tjänsteman på länsstyrelsen då 
dessa ansågs ha stor erfarenhet av det ämnesområde som är aktuellt i denna studie. Detta 
föranledde i sin tur oss till att kontakta dessa. Då studien syftar till att belysa varierande 
perspektiv inom länet så kontaktades även två miljöinspektörer vid Finspångs kommun, som 
utgör en befolkningsmässigt mindre kommun än Linköping. Vidare valdes Finspångs 
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kommun som lämplig ur en logistisk synpunkt. Anledningen till att dessa två inspektörer 
utvaldes för intervjustudien var att vi vid kontakt via e-post med miljökontorets administratör 
vidarebefordrades till dessa två inspektörer varpå kontakt togs med dessa. Möjligtvis hade 
andra miljöinspektörer inom dessa kommuner varit lika relevanta att intervjua, men eftersom 
de inspektörer som kontaktades visade ett intresse och hade erfarenhet av det studien riktas 
mot så ansågs de utgöra ett relevant urval. Anledningen till att två informanter från respektive 
myndighet intervjuades var att få varierande perspektiv till studien. Vidare ansågs detta antal 
informanter vara rimligt utifrån intervjustudiens tidsmässiga begränsning. 
Sammantaget innebär detta att informanterna dels representerar handläggare på länsstyrelsen i 
Östergötlands läns miljöskyddsenhet, som skall agera vägledande till miljöskyddsenheter 
inom länets kommuner, dels informanter som representerar den operativa miljötillsynen och 
mottagare av tillsynsvägledning inom de utvalda kommunerna.  Informanterna från 
länsstyrelsen bidrar därav med den vägledandes perspektiv, och informanterna från vardera 
kommun bidrar med den vägleddes perspektiv. 

3.3 Intervjuguide 

En intervjuguide utformas för att ge ett underlag samt struktur till intervjun. Användandet av 
en intervjuguide rekommenderas vid användandet av en semi-strukturerad intervjuform 
(Dalen, 2007). Hur specifik intervjuguiden är och hur styrande den är för intervjun beror på 
vad för typ av intervju som genomförs. Den semistrukturerade intervjun är den vanligaste 
intervjuformen och vid en sådan intervju är samtalet inriktat på specifika ämnen vilka har 
valts ut i förväg av intervjuaren (Dalen, 2007). Vid användandet av denna intervjuform där 
utrymme finns för informanten att utveckla sina svar och vidare reflektera över ämnet så blir 
även intervjuguiden av en öppnare, halvstrukturerad form (Kvale, 1997). Guiden innefattar de 
ämnen som ska diskuteras och rymmer ett antal noggrant formulerade frågor.  Intervjufrågor 
kan sägas bestå av två egenskaper; tematiska och dynamiska (Kvale, 1997). De tematiska 
egenskaperna i en välformulerad intervjufråga gör att den relateras till forskningsämnet, och 
därmed bidrar till kunskapsproduktionen. De dynamiska egenskaperna i frågan gör att den 
stimulerar den intervjuade till att känna sig motiverad och öppna upp för att delge sina 
upplevelser och erfarenheter. En bra intervjufråga balanserar därmed mellan det tematiska 
forskningsperspektivet och att skapa det dynamiska samspelet mellan intervjuare och 
informant (Kvale, 1997). En semi-strukturerad intervju som inte strikt följer en frågelista 
öppnar upp möjligheten för den intervjuade att styra ordningsföljden av frågor och kan 
därmed gå in djupare i för denne intressanta delaspekter (Trost, 2010). Vidare kan man enligt 
Dalen (2007) vid utarbetandet av en intervjuguide använda sig av “områdesprincipen” vilket 
innebär att man vid intervju börjar med perifera frågor för att därefter komma in på frågor 
som belyser mer centrala teman. Dessa inledande frågor är av stor vikt för den fortsatta 
intervjun då dessa frågor bör vara av sådan art att den intervjuade känner sig avslappnad och 
bekväm med intervjusituationen. 
 
Vid en kvalitativ intervjustudie är det även viktigt att använda sig av öppna intervjufrågor 
som kräver att den intervjuade förklarar och utvecklar sitt svar (Häger, 2007). Öppna frågor i 
enlighet med denna princip börjar ofta med: Vad? Hur? Varför? Vidare är det till stor fördel 
att även ha uppföljningsfrågor i beredskap. Detta underlättar sammanställandet av intervjun 
då uppföljningsfrågor ofta ger utmärkta citatvänliga svar. En öppen intervju handlar till stor 
del om att informanterna är villiga att öppna sig (Dalen, 2007). Denna studie har därför till 
stor del utgått från att ha öppna intervjufrågor vilket har inneburit att det vid intervjuerna 
funnits en stor flexibilitet där oskrivna uppföljningsfrågor har ställts vid tillfällen då 
situationen har krävt det. 
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Då urvalet av informanter till denna intervjustudie innefattar handläggare inom länsstyrelsen 
och miljöinspektörer inom kommuner så har intervjuguiden anpassats till respektive 
informant. Intervjuguiden har därmed omarbetats mellan intervjuerna så att frågorna passar 
den intervjuades arbetsuppgifter och professionella bakgrund. Frågorna i intervjuguiden är 
baserade på studiens övergripande syfte och forskningsfrågor som har brutits ned till 
intervjufrågor. Huvudteman i intervjuguiden är; myndighetens utövande av tillsyn, 
kommunernas specifika förutsättningar och egenskaper, myndighetens samverkan med 
centrala myndigheter, regional samverkan mellan länsstyrelse och kommuner, syftet med 
tillsynsvägledning, syftet med miljösamverkan Östergötland, svårigheter och 
förbättringsmöjligheter för tillsynsvägledning, samt svårigheter och förbättringsmöjligheter 
för miljösamverkan Östergötland. Den fullständiga intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Vid 
utförandet av intervjuerna så tilläts dock informanten stort utrymme till reflektion och 
utveckling, vilket medförde att våra frågor anpassades under intervjuns fortskridning. Det 
viktiga var att intervjuerna tog upp de centrala teman och ämnesområden som studien avsåg 
att undersöka. 
 

3.4 Innehållsanalys av intervjuer 

För att få en så komplett registrering av data som möjligt vid intervjuerna så används 
ljudupptagning med en diktafon, vilket enligt Jacobsen (2012) möjliggör ideal rådata vid 
kvalitativa metoder. Anteckningar gjordes även över viktiga teman och ämnen i intervjun som 
komplement till ljudupptagningen, då det enligt Jacobsen är lämpligt för att underlätta det 
efterkommande arbetet med att kategorisera materialet. 
 
Vid analys av material från en kvalitativ intervju så är två frågor centrala enligt Jacobsen 
(2012): 
Hur ska vi förstå och tolka det som sagts och det som observerats under intervjun? 
Hur skapar vi en struktur och systematiserar det som framstår som en mängd oöverskådlig 
data? 
 
För att besvara dessa frågor i denna studie så används metoden innehållsanalys utifrån 
Jacobsens (2012) beskrivning. Detta är en metod där rådata från intervjuerna först delas in i 
kategorier utifrån studiens frågeställningar för att strukturera och förenkla materialet, detta för 
att skapa en överskådlighet. Därefter kan dessa delar (kategorier) jämföras för att hitta 
samband och skillnader mellan dem.  Nedan ges en beskrivning av innehållsanalysens steg 
och dess ordningsföljd: 
 
Tematisering och kategorisering 
 
Den transkriberade intervjun utgör i sin helhet en omfattande text, och behöver därför 
förenklas och struktureras genom att urskilja meningsbärande teman i texten. Dessa teman är 
ord, meningar och avsnitt i texten som tillsammans utgör enheter (Jacobsen, 2012). Att 
tematisera innebär därmed att reducera texten till ett antal tematiska enheter. I denna studie 
har tematiseringen utgått från den information som framkommit under intervjuerna. 
När texten har reducerats till en mängd teman så behöver dessa sorteras i kategoriska grupper 
för att vidare förenkla materialet. Mängden teman har därav delats upp och sorteras in i 
kategorier som relaterar till studiens syfte och frågeställningar, och som utgör rubrikerna i 
innehållsanalysen. Vid analysen av intervjuerna så kan man därmed förhålla sig till ett fåtal 
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kategorier som inkluderar de teman som informanterna berör i intervjuerna. Då denna 
intervjustudie innefattar en intervjuguide så har redan en bred förkategorisering skett, men 
som Jacobsen (2012) menar så är det viktigt vid kvalitativa studier att vara öppen och ha ett 
induktivt förhållningssätt vilket innebär att förkategoriseringar kan omvärderas och nya 
kategorier kan upprättas. Kategoriseringen möjliggör jämförelse av intervjuer, då vi kan 
belysa hur olika intervjuer berör kategorierna ur sina olika perspektiv (Jacobsen, 2012). 
 
Illustrera kategorier med citat 
 
För att tydliggöra kategorierna så görs ett urval av citat ur intervjun som tydligt demonstrerar 
denna tematiska kategori. Citaten belyser därmed vad de olika informanterna säger om 
vardera kategori. Utifrån Jacobsens (2012) beskrivning av metoden så har denna urskiljning 
av citat gjorts genom att kategorierna ställs upp i en tabell där citaten sedan ordnas under 
passande kategori. 
 
Jämföra intervjuer utifrån kategorierna och förklara likheter och skillnader 
 
Intervjuerna jämfördes sedan för att finna likheter och skillnader mellan dem. Det första 
steget i denna jämförelse är att sammanställa vilka kategorier som förekommer i samtliga 
intervjuer, i några men inte alla intervjuer, samt de kategorier som enbart förekommer i en 
enda intervju (Jacobsen, 2012). Detta görs genom att studera citaten där dessa kategorier 
behandlas. För att urskilja skillnader i uppfattningar så observeras samstämmigheten och 
variationen i citaten, har man en gemensam uppfattning om kategorin eller finns det en 
variation i uppfattningen av kategorin? Förklaringar till dessa skillnader kan vara faktorer 
såsom den intervjuades kontext och omständigheter, t.ex. att de arbetar inom kommun eller 
länsstyrelse. Förklaringar kan även sökas genom tidigare forskning (Jacobsen, 2012). 
 

3.5 Myndighetsroller 

Nedan ges en översiktlig beskrivning av de myndighetsroller som huvudsakligen är berörda i 
denna studie. Förhoppningen är att denna beskrivning ska fungera som ett stöd och 
vägledning vid läsandet av innehållsanalysen.  
 
Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har en vägledande roll när det gäller hur miljötillsynen tillämpas i 
länsstyrelsernas och kommunernas arbete. Enligt 3 kap 2 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) ska Naturvårdsverket tillhandahålla tillsynsvägledning till kommunala nämnder och 
länsstyrelser. Vidare ska Naturvårdsverket, i egenskap av tillsynsvägledande myndighet enligt 
1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen (2011:13), senast 15 april varje år tillhandahålla 
regeringen en redovisning av hur tillsynen kan förbättras och utvecklas. 

Länsstyrelsen 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelsen, för att förebygga brott mot 
miljöbalken, verka för samarbete mellan polismyndigheter, åklagarmyndigheter och de 
myndigheter som har ansvar för tillsynsarbetet enligt miljöbalken. Vidare har länsstyrelsen 
ansvar för tillsynen av vissa specifika tillsynsområden enligt miljötillsynsförordningen 
(2011:13). 
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Kommuner 

Kommunerna har tillsyn för ett antal specifika tillsynsområden enligt 
miljötillsynsförordningen (2011:13). Vidare kan länsstyrelsen överlåta operativ tillsyn enligt 
miljöbalken till en kommun om kommunfullmäktige begär det. Hur denna överlåtelse ska ske 
regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). 
 

3.6 Etiskt hänsynstagande 

För att undvika missuppfattningar och oönskade situationer för de inblandade informanterna 
är det viktigt att som författare till en intervjustudie visa ett etiskt hänsynstagande gentemot 
dessa. Enligt Kvale (1997) samt Dalen (2007) innefattar detta etiska hänsynstagande att 
begrunda samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Inför intervjustudien vid den tidiga 
kontakten med tänkbara informanter så lades därför stor vikt vid att tydligt informera om 
syftet med denna studie, frivilligheten i deltagandet, avidentifieringen av namn, möjligheten 
att inte bli inspelad, flexibiliteten i intervjuernas längd och möjligheten att avbryta om så 
önskas, samt hur intervjumaterialet kommer att användas. Vid den tidiga kontakten med 
informanterna gavs en beskrivning av studiens syfte och inriktning, och på förfrågan fick även 
några av informanterna ta del av exempel på frågeområden och teman som intervjuerna skulle 
komma att beröra. Detta gjordes enbart till de som efterfrågade frågeområden på förhand för 
att få dem att känna sig bekväma, samtidigt som vi inte ville delge hela intervjuguiden i 
förväg då detta kan styra och begränsa informanterna till att endast fokusera på de exakta 
intervjufrågorna. Vid intervjutillfället påmindes även informanten om studiens syfte och 
inriktning, samt om avidentifieringen av dem i studien. Samtliga informanter medgav att de 
inte hade något emot att namnges i studien, då de ansåg att den information de kunde bidra 
med inte var av en känslig karaktär. Trots detta valdes en avidentifiering av namn då de 
yrkesperspektiv som eftersöktes inte behöver bindas till en specifik person på respektive 
myndighet. I efterföljande skede gjordes en ordagrann transkribering av intervjuerna, och 
informanterna gavs möjligheten att se över och godkänna det om så önskades. Dock önskade 
enbart en av informanterna att ta del av transkriberingen.  
 
Innehållsanalysen utgår från det empiriska material som insamlats genom intervjuer med två 
handläggare på länsstyrelsen Östergötland, samt två miljöinspektörer vid Linköpings kommun 
och två miljöinspektörer vid Finspångs kommun. Då vi ur ett etiskt förhållningssätt inte vill 
namnge intervjuinformanterna så används ett referenssystem för att hänvisa till dessa i 
analysen. Detta referenssystem framgår av tabell 1 nedan: 
 
Tabell 1: System för refererande till intervjuinformanter i innehållsanalysen 
 
Länsstyrelsen Östergötland Handläggare 1 Handläggare 2 
Linköpings kommun Inspektör 1 Inspektör 2 
Finspångs kommun Inspektör 3 Inspektör 4 
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3.7 Metoddiskussion 

Vid beaktningen av reliabilitet för denna intervjustudie så har faktorer som tillförlitlighet och 
reproducerbarhet begrundats. För att möjliggöra en reproducering av denna studie så har 
tillvägagångssättet för dels insamling av data samt analys av data beskrivits noggrant. Enligt 
Trost (2010) så är det dock svårt att förvänta sig en konstans vid kvalitativa intervjustudier, 
dvs. att det inte går att förvänta sig att intervjuinformanterna skall ge samma svar på en fråga 
som ställs vid skilda tillfällen. En enskild människa, vilket intervjuinformanterna är, håller sig 
nödvändigtvis inte statisk i sina uppfattningar och åsikter (Trost, 2010). Allt detta som Trost 
framhåller är något som har varit önskvärt i vår studie då ett av intervjuernas huvudsakliga 
syften har varit att ta del av informanternas olika perspektiv kring ämnet. 
 
För att säkerställa en validitet i studien, att studien mäter det den är avsedd att mäta (Trost, 
2010), så har intervjufrågorna formats till att möjliggöra för den intervjuade att beskriva sin 
egna uppfattning om ämnet, vilket är det som studien är inriktad mot att undersöka. 
Utformningen av frågorna som ställs till informanterna är därmed av stor betydelse, och för 
att säkerställa att frågorna som ställs under intervjuerna möjliggör för informanten att 
reflektera kring ämnet så gjordes en genomgång av intervjuguiden efter den första intervjun. 
Dock ansåg vi att intervjun behandlade det som vi avsåg, varpå inga större ändringar gjordes. 
 
Enligt Kvale (1997) är det viktigt ta i beaktning att den transkriberade intervjun är en skriftlig 
konstruktion av en muntlig kommunikationsform, och utgör därmed inte intervjuns 
grundläggande data. Transkriberingen behandlas dock som empiriskt datamaterial vid 
analysen. Vidare är en viktig förutsättning för att detta materials validitet skall vara så god 
som möjligt enligt Dalen (2007) att materialet i hög grad blir fylligt och relevant. Detta 
underlättas genom att frågorna som ställs vid intervjun är av sådan kvalitet att informanten 
ges utrymme “att komma med innehållsrika och fylliga uttalanden” (Dalen, 2007, s.118). 
Dalen (2007) beskriver även vikten av att det skapas intersubjektivitet mellan intervjuare och 
informant vid en kvalitativ intervjustudie för att därigenom stärka validiteten. I 
samhällsforskningen definieras begreppet intersubjektivitet som sådant att “upplevelser och 
situationstolkningar blir gemensamma för människor” (Dalen, 2008, s.116). En viktig 
förutsättning för att skapa intersubjektivitet vid en kvalitativ intervju är att “de uttalanden som 
kommer fram bör vara så nära informantens upplevelser och förståelse som möjligt” (Dalen, 
2007, s.116). Därigenom präglas intervjuarens tolkningar av uttalandena av förhållandet 
mellan intervjuare och informant. 
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4. Innehållsanalys av insamlat intervjumaterial 

Innehållsanalysen av det empiriska materialet struktureras utifrån kategoriska rubriker som 
baseras på studiens syfte och frågeställningar samt de intervjufrågor som ställts till 
informanterna. Analysen har som fokus att undersöka tillsynsvägledning och miljösamverkan 
inom Östergötlands län utifrån de intervjuades perspektiv och uppfattningar, men för att sätta 
denna regionala samverkan i ett sammanhang så har intervjuerna även delvis behandlat den 
nationella miljösamverkan som finns i Sverige. 

4.1 Miljösamverkan: syfte, tillvägagångssätt och fördelar 

I detta avsnitt beskrivs de intervjuades uppfattningar om vad syftet är med miljösamverkan 
och tillsynvägledning mellan dels centrala myndigheter och länsstyrelsen (nationell-regional 
nivå), dels centrala myndigheter och kommunerna (nationell-lokal nivå), samt den regionala 
samverkan mellan länsstyrelsen och kommunerna (regional-lokal nivå) i Östergötland vilket 
är det huvudsakliga fokusområdet för denna intervjustudie. Vidare beskrivs de intervjuades 
uppfattningar om hur denna miljösamverkan och tillsynsvägledning går till samt vilka 
fördelar som detta utmynnar i.  
 
4.1.1 Syftet med nationell miljösamverkan och tillsynsvägledning 
 
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) är en del av en gemensam nationell organisation av 
tolv olika miljösamverkansorganisationer i Sverige. Vidare finns en 
miljösamverkansorganisation för Sveriges alla länsstyrelser, Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten, kallad Miljösamverkan Sverige 
(Miljösamverkan, 2014). Målet med Miljösamverkan Sverige är att skapa en enhetlig 
hantering av miljötillsynen i landet och att få en ökad samsyn mellan landets länsstyrelser 
(Miljösamverkan, 2014). I våra intervjuer med handläggare vid länsstyrelsen Östergötland så 
diskuterades denna samverkan mellan nationell och regional nivå, och enligt de intervjuade 
handläggarna så sker även samverkan med centrala myndigheter genom MÖTA-samarbetet, 
genom exempelvis möten med representanter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket, 
Kemikalieinspektionen etc. Dessa möten syftar till att samordna arbetet med olika projekt för 
att minska risken för att MÖTA bedriver ett projekt parallellt med ett projekt initierat av 
exempelvis Naturvårdsverket (Handläggare 1 & 2).  
 
För att underlätta samverkan med de centrala myndigheterna menar de intervjuade 
handläggarna vid länsstyrelsen att det krävs en kontinuerlig dialog med myndigheterna 
(Handläggare 1 & 2). Här spelar Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) en viktig roll enligt 
handläggare 2 då detta organ, som är administrativt knutet till Naturvårdsverket, genomför 
utredningar där det nationella behovet av tillsynsvägledning kartläggs. Vidare framhåller 
handläggare 2 betydelsen av en plattform där en samordning mellan länsstyrelsen och 
representanter från de olika centrala myndigheterna sker. Denna plattform anses 
Miljösamverkan Sverige utgöra då denna organisation som tidigare nämnts inkluderar 
länsstyrelserna i Sverige samt en rad centrala myndigheter. Detta perspektiv bekräftas i en 
utvärdering av den nationella tillsynsvägledningen som Tillsyns- och föreskriftsrådet (2007) 
gjort där man menar att samverkan mellan länsstyrelserna kan bidra till en ökad enhetlighet 
för tillsynsvägledningen i landet. 
 
Vad som även har framkommit vid intervjun med handläggare 2 på länsstyrelsen är att det 
finns en viss tröghet i kommunikationskedjan kommun - länsstyrelse - central myndighet. 
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Exempelvis kan ett tillsynsvägledningsärende hamna på länsstyrelsen där man efter en tid 
konstaterar att tillsynsvägledning från en central myndighet krävs. Därmed uppstår en tröghet 
i tillsynsvägledningen vilket gör att vikten av den nationella samverkan mellan 
myndigheterna inte kan underskattas.  
 
Vidare menar handläggare 2 på länsstyrelsen att kedjan kommun - länsstyrelsen - central 
myndighet är den kedja som helst ska nyttjas när det gäller tillsynsvägledning, dvs. att 
kommunernas inspektörer först och främst vänder sig till handläggare på länsstyrelsen för 
vägledning, då det är den kedjan som har visat sig vara mest effektiv. Däremot poängteras 
vikten av flexibilitet, d.v.s. att kommunerna kan vända sig till Naturvårdsverket direkt när det 
gäller tillsynsvägledning. Denna bild delas av inspektörer på Finspångs kommun (Inspektör 3 
& 4) som menar att tillsynsvägledningen generellt är väldigt flexibel. Kontakt kan tas dels 
med länsstyrelsen, dels med en central myndighet men även med andra kommuner i länet när 
det gäller rådfrågning i ett visst ärende. 
 
Kontakten mellan kommuner och centrala myndigheter sker delvis genom nationella 
tillsynsprojekt, där Naturvårdsverket ofta fyller en drivande funktion. Inspektör 4 vid 
Finspångs kommun framhåller betydelsen av dessa nationella tillsynsprojekt, då de ger en 
möjlighet att fördjupa sig inom ett visst område och få information och material 
tillhandahållet från de centrala myndigheterna. Denna uppfattning delas även av övriga 
intervjuade inspektörer (inspektör 1-3). Projekten är ofta inriktade på tillsynsområden som 
kommunen möjligen inte besitter så stor erfarenhet av, vilket underlättas av att de centrala 
myndigheterna tar en styrande roll i projekten och bidrar med att arbeta fram information och 
vägledning. 
 
En av inspektörerna vid Linköpings kommun (Inspektör 1) lyfter fram att som stöd för 
kommunerna vid tolkningar och bedömningar av lagstiftningen finns även Naturvårdsverkets 
juristjour, som inspektörerna kan höra av sig till för vägledning. Detta betonas även av 
inspektörer vid Finspångs kommun (Inspektör 3-4) som även menar att detta stöd kan vara av 
större betydelse i de mindre kommunerna där risken för en avsaknad av de juridiska 
kunskaperna kring ett specifikt område är större. 
 
4.1.2 Syftet med regional miljösamverkan och tillsynsvägledning  

 
För att beskriva syftet med länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna, refererade en 
handläggare vid Länsstyrelsen Östergötland (Handläggare 1) till den samverkan som sker 
mellan länsstyrelsen och de centrala myndigheterna, samt till den nationella 
miljösamverkansorganisationen Miljösamverkan Sverige. Vägledningen gentemot 
kommunerna ska därmed bidra till att ena nivåerna och minska skillnaderna i den operativa 
tillsynen. Att skapa en likvärdig tillsyn bland kommunerna är det huvudsakliga syftet. En 
viktig funktion som Länsstyrelsens roll utgör i detta är att, som handläggare 1 vid 
Länsstyrelsen uttrycker det; 
 
“Några sitter och jobbar fram ett material som väldigt många fler kan använda, det är en 
viktig del” 
 
Länsstyrelsens tillsynsvägledande roll ska på detta vis underlätta kommunernas tillsyn genom 
att bidra med generella informationsmaterial, rådgivning och stöd vilket avlastar 

kommunernas resursbelastning på dessa punkter. Syftet med länsstyrelsens tillsynsvägledning 
är även att följa upp kommunernas miljötillsyn för att skapa en uppfattning av vart tillsyn 
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bedrivs och hur den utförs, vilket är en kontrollfunktion för att bedöma hur kommunerna utför 
sitt uppdrag som tillsynsmyndigheter. Utifrån denna beskrivning så kan syftet med 
länsstyrelsens tillsynsvägledning sammanfattas till att i huvudsak leda till en mer enhetlig 
miljötillsyn i länet, genom att bidra med stöd och vägledning till kommunerna samt göra 
uppföljningar på kommunernas operativa tillsyn. 
 
För att uppfylla det huvudsakliga syftet med att skapa en likvärdig tillsyn inom länet så har ett 
regionalt samverkansorgan upprättats, Miljösamverkan Östergötland (MÖTA). Detta 
regionala samverkansorgan består av representanter från länsstyrelsen Östergötland samt de 
tretton kommunerna i länet (En utförligare beskrivning av MÖTA:s struktur ges i kategori 
4.1.3). Den gängse uppfattningen bland de intervjuade handläggarna och miljöinspektörerna 
är att huvudsyftet med MÖTA är, likt beskrivningen av syftet med länsstyrelsens traditionella 
tillsynsvägledning, att bidra till att miljötillsynen blir så likartad i de olika kommunerna som 
möjligt. Syftet med tillsynsvägledningen och MÖTA grundar sig i den problematik som 
uppstår när kommunerna har olika bedömningsgrunder för olika miljötillsynsobjekt, vilket ser 
illa ut gentemot verksamhetsutövare och näringslivet. För att uppnå en sådan likvärdig 
tillämpning av miljötillsyn bland de enskilda kommunerna i länet så menar Simeonova & van 
der Valk (2009) att en kommunikativ tillämpning, likt MÖTA-samarbetet, är av stor 
betydelse. En etablerad kontinuerlig kommunikation mellan tillsynsmyndigheterna i länet 
bidrar på så vis till att minska skillnaderna i miljötillsynen (Simeonova & van der Valk, 
2009). Nedan återges ett exempel om vikten av likartad miljötillsyn från en 
miljöskyddsinspektör på Linköpings kommun (Inspektör 2): 
 
“...vi kommuner i Östergötlands län borde ju kunna hålla någorlunda samma nivå och ribba i 
kraven på verksamhetsutövaren /…/ det vore väldigt tråkigt om Norrköping, som ligger så 
pass nära oss, har en helt annan bild av vad som är okej gällande exempelvis fordonstvättar 
mot vad vi i Linköping har /.../ det skulle inte alls se bra ut gentemot näringslivet, och det 
tycker jag är viktigt att vi försöker hålla, en likartad profil” 
 
Om skillnaden är alltför stor kan det ge ett oseriöst intryck samtidigt som det skapar förvirring 
hos invånarna i kommunerna i länet. Vidare tjänar kommunerna på en likartad tillsyn då 
utbytet av kunskaper och erfarenheter inom MÖTA därmed underlättas. Samtidigt är en viss 
skillnad när det gäller tillsyn ofrånkomlig, till stor del beroende på de olika karaktärerna som 
kommunerna har. Dessa skillnader i kommunernas förutsättningar är något som man på 
Länsstyrelsen menar är viktiga att ha i åtanke i MÖTA (Handläggare 1), och att försöka 
anpassa dess struktur och organisation utefter det. (Skillnader i kommunernas karaktär och 
förutsättningar beskrivs mer ingående i kategori 4.1.3. Dessa skillnader kan även utgöra 
svårigheter för tillsynsvägledningen vilket beskrivs mer ingående i kategori 4.2.2). 
Länsstyrelsen belyser även att MÖTA är ett viktigt forum för att få inblick i de varierande 
kommunernas vardag och ett verktyg för att fånga upp frågor som är viktiga på den 
kommunala nivån. 
 
Sammantaget kan en tydlig skillnad urskiljas mellan tillsynsvägledning via MÖTA och det 
traditionella tillvägagångssättet. MÖTA-samarbetet syftar, enligt handläggare 2 på 
länsstyrelsen, företrädesvis till att vägledningsmaterial tas fram som kan vara användbart vid 
kommunernas tillsynsarbete i framtiden, att skapa en mer långsiktig tillsynsvägledning med 
vägledningsmaterial som kan nyttjas vid kommunernas tillsynsarbete, medan den traditionella 
tillsynsvägledningen är mer behovsanpassad för stunden. 
 
4.1.3 Fördelar med befintlig tillsynsvägledning och miljösamverkan i Östergötland 
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En av handläggarna på länsstyrelsen berättar att merparten av tillsynsvägledningen sker den 
traditionella vägen, d.v.s. att kommunerna tar kontakt med länsstyrelsen direkt för rådfrågning 
i ett visst ärende (Handläggare 1. Denna beskrivning av tillsynsvägledningens 
tillvägagångssätt delades även av inspektörerna 1-4). Inspektörerna ser positivt på den 
samverkan som sker med länsstyrelsen på det här sättet, d.v.s. att de får tillsynsvägledning via 
telefon- eller e-postkommunikation som utgör de vanligaste kommunikationskanalerna. 
Vid intervjuerna med handläggarna på Länsstyrelsen så betonades Miljösamverkan 
Östergötlands (MÖTA) funktion och dess inflytande på länsstyrelsens tillsynsvägledning. 
Strukturen på MÖTA inkluderar en styrgrupp, ett sekretariat samt referensgrupper för tillsyn 
inom miljöskydd, hälsoskydd samt livsmedel. Denna struktur visualiseras i figur 1 nedan. 
 

 
 
Figur 1: Organisationsstruktur i Miljösamverkan Östergötland (MÖTA). Publiceras med tillåtelse av 
handläggare 2, Länsstyrelsen Östergötland. 
 
Organisationsstrukturen upplevs som fördelaktig av handläggare 2 på länsstyrelsen eftersom 
MÖTA har sitt säte på länsstyrelsen. Denne poängterar då att den tillsynsvägledning som 
eventuellt efterfrågas av en viss kommun, men som inte tas upp inom MÖTA-samarbetet, kan 
tillhandahållas genom länsstyrelsens traditionella tillsynsvägledning. Detta beskrivs av 
handläggare 2 på följande vis: 
 
“En fördel att sitta på länsstyrelsen kan jag tycka är att man i sin vanliga tillsynsvägledning 
och tillsyn känner av vad som är på gång, vad som ofta dyker upp i tillsynsvägledningen, det 
är då bra att vi fixar projekt i miljösamverkan” 
 
När det gäller det ekonomiska förhållningssättet till MÖTA, framhåller handläggare 2 på 
länsstyrelsen att MÖTA som organisation ska vara nollfinansierat, d.v.s. att man inte tar ut 
några medlemsavgifter. Därigenom medför MÖTA inte någon ytterligare ekonomisk börda på 
kommunerna. Utöver denna fördel bidrar även länsstyrelsens medarbetares erfarenhet av 
tillsynsarbete och tillsynsvägledning till att man även får denna fördel automatiskt inom 
MÖTA-samarbetet. Vid miljösamverkan inom kommun- eller regionförbund kan behovet av 
att dra nytta av kommunernas miljöinspektörers erfarenhet av tillsyn vara större. Vidare 
nämner handläggare 2 på länsstyrelsen att den typ av organisationsstruktur som man har i 
MÖTA, med dess 13 kommuner, inte är möjlig i exempelvis Skåne där man har 33 
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kommuner. Att administrera en miljösamverkan av den omfattningen med denna typ av 
organisationsstruktur är helt enkelt inte möjlig. Detta innebär att strukturen på MÖTA är 
anpassad efter förutsättningarna i Östergötland och kan därmed inte utgöra en norm för 
miljösamverkan i andra regioner. 
 
Utöver de tretton kommunerna som ingår i organisationen är även MÖTA öppet för att 
kommuner utanför samarbetet kan delta i olika projekt mot att de, som handläggare 2 på 
länsstyrelsen påpekar, betalar en viss avgift. MÖTA har blivit en viktig del i 
tillsynsvägledningen och en portal för länsstyrelsen att snabbt nå ut till kommunerna. 
Samtidigt har länsstyrelsen även en intern tillsynsvägledningsplan som innefattar övriga 
initiativ som möjligen inte tas upp i MÖTA, däribland uppföljningen av kommunernas tillsyn. 
Det är därmed viktigt att från länsstyrelsens håll inte bli allt för bekväm i MÖTA och förlita 
sig på att tillsynsvägledningen helt innefattas där. Detta perspektiv beskrivs av handläggare 1 
på Länsstyrelsen: 
 
“...även om det inte finns nån efterfrågan i ett område så kan det bero på att kommuner inte 
jobbar med det området men att det ändå är viktigt, då kan vi erbjuda tillsynsvägledning och 
stöd inom det området, så man får ju inte stirra sig blind och säga att bara för det här fungerar 
[MÖTA] har vi löst hela tillsynsvägledningen för det har vi ju inte från länsstyrelsens sida” 
 
Vid intervjuerna på både Linköpings och Finspångs kommun så framhålls samverkan mellan 
kommunerna som mycket viktigt för en god miljötillsyn i länet och detta är något som MÖTA 
till stor del har bidragit till enligt dem (Inspektör 1-4). Denna positiva inställning till 
kommunikation och utbyte av erfarenheter över kommungränser inom miljöområdet framgår 
även av tidigare forskning, där liknande uppfattningar bland tjänstemän beskrivs (Dovlén, 
2004). Den kommunikationskanal som främst används när det gäller att sprida information 
såsom vägledningsmaterial, checklistor och planeringsunderlag inom MÖTA är e-post. 
Telefonkommunikation nyttjas främst för att få snabb information angående en specifik fråga, 
vilket liknar den beskrivning som gavs om den traditionella tillsynsvägledningens 
kommunikationskanaler. Utöver dessa förekommer möten inom MÖTA-samarbetet och som 
tidigare nämnts sker det inom MÖTA även seminarier och utbildningar i samband med att nya 
föreskrifter och ny lagstiftning införs. Därigenom underlättas tillsynsarbetet i kommunerna då 
inspektörerna hålls uppdaterade gällande lagstiftning som reglerar tillsynsarbetet. 
  
Som nämnts i föregående avsnitt så är det huvudsakliga implementeringssyftet med 
tillsynsvägledning och MÖTA att minska skillnaderna i kommunernas tillsyn. En faktor som 
bidrar till skillnaden mellan kommunernas tillsyn är de olika karaktärerna på kommunerna. 
En av inspektörerna på Linköpings kommun (Inspektör 2) framhåller skillnaden mellan 
Norrköpings och Linköpings kommun och hur Norrköping är en mer utpräglad industristad 
medan Linköping är en mer utpräglad tjänstemannastad. Detta exempel påvisar en skillnad 
kommuner emellan när det gäller vilka områden inom miljöskydd som i större utsträckning är 
aktuella för tillsyn. En av handläggarna på länsstyrelsen (Handläggare 2) instämmer i detta 
och framhåller att det till stor del är kommunernas ansvar att avgöra vilka områden inom 
miljöskydd som ska prioriteras när det gäller tillsyn. I de styrgrupper som finns inom MÖTA 
sitter länets alla 13 miljöchefer och dessa vet vilken typ av tillsynsvägledning deras 
inspektörer efterfrågar. På detta sätt effektiviseras MÖTA-samarbetet genom att de projekt 
som drivs är anpassade utifrån de behov som har lyfts fram av de respektive kommunerna. 
Skillnaden när det gäller prioritet för olika tillsynsobjekt i kommunerna kan även föranleda en 
viss kommun att efterfråga ett visst projekt inom MÖTA-samarbetet som behandlar ett 
särpräglat tillsynsobjekt för den kommunen. Andra kommuner är av naturliga skäl inte lika 
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intresserade av ett sådant projekt men, som tidigare nämnts, framhåller länsstyrelsen här det 
positiva med att MÖTA har sitt säte på länsstyrelsen. Vad en viss kommun specifikt 
efterfrågar kan då tas om hand inom ramen för länsstyrelsens traditionella tillsynsvägledning. 
 
Ett perspektiv som frekvent har återgivits under intervjustudien från länsstyrelsen i 
Östergötlands län och Linköpings samt Finspångs kommun, är att den stora fördelen med 
MÖTA är att man slipper “uppfinna hjulet igen”, exempelvis när det gäller framtagandet av 
checklistor för tillsynsarbetet. På detta vis minskas risken för att ett onödigt merarbete uppstår 
och istället kan kommunerna och länsstyrelsen använda sig av de gemensamt framtagna 
checklistorna vid tillsynsarbetet. Denna fördelaktiga aspekt av interorganisatorisk samverkan 
stöds av Simeonova & van der Valk (2009) som menar att samverkan mellan myndigheter 
leder till en förbättrad kommunikation och minskar risken för överflödiga repetitioner av 
administrativt ansvar och uppgifter (Simeonova & van der Valk, 2009).  I och med att det är 
flera deltagare från länets 13 kommuner samt länsstyrelsen, bidrar detta även till att det 
material som tas fram får en kvalitetsgranskning enligt en handläggare på länsstyrelsens 
miljöskyddsenhet (Handläggare 2). Vad som däremot understryks från länsstyrelsens sida, är 
vikten av flexibilitet vid användandet av dessa checklistor eftersom det alltid finns en 
möjlighet och ett behov av att anpassa dessa till kommunernas specifika förutsättningar och 
behov. Vidare poängterar man från Finspångs kommun (Inspektör 3) att bristen på en 
fördjupad kunskap inom ett visst miljöskyddsområde hos många mindre kommuner, gör att 
samverkan genom MÖTA-samarbetet till stor del bidrar till att denna fördjupade kunskap 
tillhandahålls. Dessutom framhålls betydelsen av MÖTA-samarbetet för mindre kommuner i 
den bemärkelsen att de måste kunna bedriva ett miljötillsynsarbete av samma kvalitet som 
större kommuners. Förväntan gällande kunskapen om miljölagstiftningen och exempelvis 
publicering av information på hemsidan är lika stor hos en mindre kommun som hos en större. 
MÖTA-samarbetet är därför av stor vikt för befolkningsmässigt mindre kommuner, och denna 
aspekt kan sägas utgöra en av de viktigaste styrkorna med MÖTA. 
 
En frustration som är vanligt förekommande hos miljökontor i många kommuner är den 
förändring av lagstiftningen som sker i allt snabbare takt (Håkansson, 2005). I en 
intervjustudie med miljöchefer på tre olika kommuner genomförd av Håkansson, framhålls 
miljöbalken och EU-lagstiftningen ha fört med sig en mängd nya regleringar och i många fall 
hinner dessa dessutom bli reviderade innan en rutin har införts som stödjer implementering i 
det kommunala miljöarbetet. Efterfrågan på tillsynsvägledning gällande tolkning av 
miljölagstiftning är därigenom stor, och i länsstyrelsens regi inom ramen för MÖTA-
samarbetet, anordnas därför som tidigare nämnts seminarier och utbildningar för att motsvara 
kommunernas behov av tillsynsvägledning vid införandet av ny lagstiftning och revideringen 
av befintlig lagstiftning. Denna vägledning och samarbete uppskattas av inspektör 1 vid 
Linköpings kommun som lyfter fram att det möjliggör ett stöd, att man kan diskutera 
bedömningar av lagstiftningen med länsstyrelsen då bedömningen i långt ifrån alla ärenden är 
självklar. Nedan återges ett exempel på hur inspektör 1 vid Linköpings kommun uttrycker det: 
 
“...allt är inte självklart hur man ska bedöma, aldrig svart eller vitt utan väldigt grått (skratt) 
hur saker ska vara, det är lite så med lagstiftningen” 
 
Denna uppfattning stöds av Dalhammar (2008), som menar att miljörätten i många fall är vag 
och flexibel, och ger utrymme för varierande tolkningar. Dalhammar menar dock att detta  
kan ses som en brist men även en fördel, då bristen kan vara att exploatören ofta kan dra mer 
nytta av en vag lagstiftning än de som blir drabbade av exploateringens negativa effekter, 
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medan fördelen kan vara att lagstiftningens flexibilitet gör den anpassningsbar inför nya 
problem och situationer (Dalhammar, 2008). 
 

4.2 Svårigheter och brister för miljösamverkan och tillsynsvägledning i 
Östergötland 

I detta avsnitt beskrivs de intervjuades uppfattningar om de svårigheter och brister som finns 
för miljösamverkan och tillsynsvägledning mellan dels centrala myndigheter och 
länsstyrelsen (nationell-regional nivå), dels centrala myndigheter och kommunerna 
(nationell-lokal nivå), samt mellan länsstyrelsen och kommunerna (regional-lokal nivå). 
 
4.2.1 Svårigheter och brister med nationell miljösamverkan och tillsynsvägledning 
 
Som tidigare nämnts (se kategori 4.1.1) ska helst kedjan kommun - länsstyrelse - central 
myndighet nyttjas när det gäller tillsynsvägledning. Detta utesluter dock inte att kommunerna 
vänder sig direkt till centrala myndigheter för tillsynsvägledning. Denna möjlighet till 
vägledning och kontakt med centrala myndigheter varierar utifrån vilken av de centrala 
myndigheterna man som inspektör vänder sig till enligt en av inspektörerna vid Linköpings 
kommun (Inspektör 1). Inspektörens uppfattning är att Naturvårdsverket generellt sett inte kan 
ge specifik vägledning i tillsynsärenden, vilket av denne antas bero på att denna myndighet 
själva inte bedriver någon operativ tillsyn. Detta är en väldigt viktig aspekt för att 
vägledningen ska anses vara relevant utifrån kommunens perspektiv. Som en jämförelse 
beskrivs Kemikalieinspektionen som en central myndighet med större relevans när det gäller 
förmågan att kunna ge vägledning till kommunernas tillsynsärenden. Detta beror främst på att 
de själva praktiserar tillsyn och därmed är väl uppdaterade på regelverket. De kan därför ge 
specifika svar till kommunernas vägledningsbehov inom miljöområdet kemikalier, till 
skillnad från Naturvårdsverket som upplevs sakna detaljkunskap och enbart är kapabla till att 
ge övergripande råd för tillsynen. Att Naturvårdsverket ska förbättra sin förmåga till att 
tillhandahålla tillsynsvägledning är därför något som efterfrågas från inspektörens sida. Även 
inspektör 2 på Linköpings kommun betonar att den tillsynsvägledning som man får av 
Naturvårdsverket främst är av en principiell art: 
 
“...det är min personliga uppfattning att Naturvårdsverket var mer tillsynsvägledande i 
praktiska frågor och man kunde ringa och få bra svar förr /.../ nu är svaren av mer principiell 
art, för de kanske är rädda att ta ansvar för att så här ska det vara, nu säger de mer att så här 
skulle man kunna göra” 
 
Även länsstyrelsens position i förhållande till centrala myndigheter och EU kan vara 
problematisk. Samverkan med dessa instanser för förvisso med sig möjligheter men under 
intervjuerna så lyfts även begränsningar fram. Regler och riktlinjer för miljötillsynen som 
kommer från högre instanser kan ibland upplevas som begränsande ur länsstyrelsens 
perspektiv. Enligt en handläggare på länsstyrelsen (Handläggare 1) finns viljan att utifrån de 
nationella miljömålen inrikta miljötillsynen på de lokala verksamhetsutövarna och se till 
tillsynsbehovet. Detta eftersom handläggaren är väl insatt och har en uppfattning om 
tillsynsobjektens status och hur långt dessa har kommit i sitt miljöarbete vilket i sin tur kan 
leda till en fördjupning av tillsynen. Men denna fördjupade inriktning av länsstyrelsens tillsyn 
kan begränsas av att riktlinjer samt uppdrag från centrala myndigheter och EU kräver stora 
tidsresurser. Samtidigt kan dessa riktlinjer även upplevas som irrelevanta ur det regionala 
perspektivet då länsstyrelsen anser att tillsynsobjekten i länet redan har uppfyllt och hanterat 
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dessa krav. Vidare menar handläggare 2 på länsstyrelsen att samverkan med de sexton 
centrala myndigheterna som länsstyrelsen i sin verksamhet har att göra med, försvåras av att 
dessa myndigheter bedriver tillsynsvägledning på olika sätt. Det råder en osäkerhet kring var, 
hur och när tillsynsvägledningen från respektive myndighet kommer. Det stora antalet 
centrala myndigheter som samverkan sker med i kombination med att tillsynsvägledningen 
sker på olika sätt, gör att länsstyrelsen upplever att utbytet med de centrala myndigheterna 
gällande tillsynsvägledning blir problematiskt. Denna synkroniseringsproblematik identifieras 
av Barrett (2004) som en vanligt förekommande problematik vid implementering mellan olika 
myndighetsnivåer. Genom en kommunikativ ansats från de involverade aktörerna kan denna 
synkroniseringsproblematik enligt Simeonova & van der Valk (2009) i sin tur motverkas. 
 
Ett av de vanligaste föremålen för kritik som riktas mot länsstyrelsen är enligt handläggare 1 
på länsstyrelsen att det förekommer skillnader i tolkningar och bedömningar av 
miljöagstiftningen mellan länen. Kritiken kan exempelvis handla om att ett företag menar att 
länsstyrelsen i ett annat län ställde andra krav och gjorde en annorlunda bedömning mot 
företaget, vilket handläggaren beskriver på följande vis: 
 
“...det är inte så bra, vi säger ju att det ska vara samma lagstiftning i hela EU och att de ska 
vara samma krav för att det ska vara konkurrensneutralt, kan vi inte ens hålla det inom landets 
lagstiftning så är det ju ganska dåligt” 
 
Enligt handläggare 1 på länsstyrelsen så bidrar dock de nationella samverkansprojekten såsom 
Miljösamverkan Sverige till att dessa tolkningsskillnader mellan länen minskar, i och med att 
man i detta forum kan diskutera, dela information och enas kring tillsynsfrågor. 
 

4.2.2 Svårigheter och brister med regional miljösamverkan och tillsynsvägledning  
 
Problematiken kring länsstyrelsens två roller 
 
En viktig påverkansfaktor för tillsynsvägledningens möjligheter är en problematik som 
framfördes vid båda intervjuerna på Linköpings kommun. Denna problematik innebär att 
länsstyrelsen i sin vägledning riskerar att “sitta på två stolar” (inspektör 1 och 2). Om en 
inspektör vid kommunen har ett problematiskt ärende som de är osäkra på hur de ska 
förelägga och därmed vänder sig till länsstyrelsen för vägledning, så kan de ibland få svaret 
att länsstyrelsen inte vill bidra i det specifika fallet. Detta förklaras av inspektör 1 vid 
Linköpings kommun på följande vis: 
 
“...ifall jag fattar ett beslut som överklagas till länsstyrelsen, så vill de inte hamna i det läget 
att de själva gett vägledningen och sedan ska pröva det hela, och det där tycker jag känns 
jättetråkigt” 
 
Något som dock poängteras under intervjun är att inspektörerna på Linköpings kommun är 
väl medvetna om sin roll som tillsynsmyndighet med egna juridiska muskler och att denna 
problematik inte är så frekvent återkommande, men att vägledningen på så vis blir otillräcklig 
i vissa svåra ärenden. I och med detta så uppstår frågan om vad tillsynsvägledningen 
egentligen innefattar om den upplevs vara otillräcklig i de specifika fallen då den behövs som 
mest. Enligt inspektörens uppfattning på Linköpings kommun (Inspektör 1) så kan 
länsstyrelsens tillsynsvägledning enbart användas på en generell nivå. Detta leder till att de 
svar man som inspektör på en kommun kan förvänta sig är av ett allmänt slag vilket medför 
en ökad risk att mer specifika frågor i enskilda fall undviks av länsstyrelsen, vilket kan 
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upplevas som frustrerande för kommunerna. Denna problematik kan härledas till Barrett 
(2004) som menar att en av de förekommande implementeringssvårigheterna är att de intra-
organisatoriska egenskaperna bland aktörerna kan försvåra den inter-organisatoriska 
implementeringen. I detta fall exemplifieras detta av att länsstyrelsen i sin roll som både 
prövande och vägledande myndighet inte kan bidra med den vägledning som efterfrågas av 
kommunerna i specifika fall, vilket i sin tur försvårar implementeringen av miljöbalken. 
 
Den problematik som beskrivs ovan delas av den andra inspektören som intervjuades på 
Linköpings kommun (Inspektör 2). Visserligen vilar som tidigare nämnts ett stort ansvar på 
kommunen när det gäller att kunna tolka lagstiftningen rätt och implementera den i 
tillsynsarbetet på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt så påpekar dock ovan nämnda inspektör 
att det är en väldigt komplicerad lagstiftning som kommunen ofta har att göra med i 
tillsynsarbetet, varpå behovet av tillsynsvägledning från länsstyrelsen i vissa fall är stort. 
Vidare framhåller denne att den komplicerade lagstiftningen medför en ökad risk för olika 
tolkningar av kommunen respektive länsstyrelsen. Denna aspekt kan härledas till vad Barrett 
(2004) belyser som en implementeringssvårighet gällande skilda tolkningar av 
implementeringsmålet bland de involverade aktörerna. Detta medför i sin tur en viss 
tveksamhet gällande tillsynsvägledningen kring ett tillsynsärende. En tänkbar lösning på 
denna problematik som framfördes av ovan nämnda inspektör var att avgränsa en viss del av 
länsstyrelsen så att denna del enbart handlägger tillsynsvägledning. Denna del blir därigenom 
separerad från den del av länsstyrelsen som handlägger tillsynsärenden. 
 
Handläggare 1 på Länsstyrelsen belyser även problematiken i att de enligt lagstiftningen är en 
tillsynsvägledande myndighet, men att de själva inte aktivt bedriver operativ tillsyn inom 
vissa av områdena som de ska vara vägledande inom. Detta försvårar i sin tur vägledningen 
till kommunerna på dessa områden. Denna problematik är något som även framhålls av 
inspektör 1 i Linköpings kommun, som påpekar att tillsynsvägledningen kan variera mycket 
beroende av vilken handläggare på länsstyrelsen som tillhandahåller vägledningen i det 
specifika fallet, vilket de även har förståelse för då sakkunskaper skiljer sig mellan 
handläggare. 
 
Skillnader mellan kommunerna 
 
Vid intervjuer med handläggarna på länsstyrelsen har även en annan typ av problematik 
framkommit när det gäller deras lagstiftade roll som tillsynsvägledare. En av handläggarna på 
Länsstyrelsen (Handläggare 1) belyser att utifrån deras perspektiv som tillsynsvägledande 
myndighet så finns det svårigheter i att i denna roll anpassa vägledningen gentemot de 
varierande förutsättningarna och intressena hos de 13 kommunerna i länet. Som tidigare 
nämnts är denna problematik även aktuell inom MÖTA och en anpassning av 
tillsynsvägledningen inom denna samverkan kan vara problematisk då kommunerna kan skilja 
sig markant gällande kapacitet och personalmängd. De större kommunerna som Linköping 
och Norrköping har en större förmåga att avsätta personal till att inrikta sig på smalare 
områden, medan mindre kommuner vars anställda inspektörer inte kan begränsa sig på ett 
liknande sätt. Detta leder till att de istället enligt handläggare 1 måste ha en bredare 
inriktning: 
 
“...det är ju en svårighet vi brottas med, dels att det [tillsynsvägledningen] då ska passa alla 
vilket det aldrig kan göra, men ändå att alla ska bidra men Ydre kan naturligtvis inte bidra 
som Linköping och Norrköping gör, samtidigt kan det inte vara så att de större kommunerna 
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ger och de små bara tar emot /.../ på så sätt haltar systemet och det kan vi inte göra någonting 
åt” 
 
Vidare är miljöskyddsenheterna i kommunerna styrda av sina politiska nämnder, vilket 
medför att deras arbete delvis kan styras efter politikernas nuvarande intressen: 
 
“...det kan ju vara så att politiker något år i någon kommun tycker att det här måste ni 
[kommunens miljöskyddsenhet] jobba vidare med /.../ och då kan det ju vara nån fråga de inte 
jobbat med tidigare som de då frågar efter stöd och vägledning inom” 
 
Förutom politiska intressen så skiljer sig även kommunerna åt när det gäller strukturella och 
geografiska förutsättningar. Detta styrs av faktorer som exempelvis omfattning av industriell 
verksamhet och omfattning av lantbruk. Detta gör att varje kommun ofta har egna sakfrågor 
som är relevanta, i Norrköpings kommun är exempelvis luftkvalitet en viktig fråga samtidigt 
som det i Finspångs kommun, enligt inspektör 4, är enskilda avlopp som utgör ett betydande 
tillsynsområde. Andra förutsättningar som kan skilja kommunerna åt kan vara om kommunen 
har en egen kommunjurist eller om man saknar en sådan, samt erfarenheten hos de anställda 
inspektörerna. Om en kommun har många nyanställda inspektörer eller saknar möjlighet till 
intern juridisk rådgivning så påverkar även detta dess behov av länsstyrelsens 
tillsynsvägledning. 
 
Vid intervjuerna med inspektörerna på Linköpings kommun (inspektör 1-2) dök även ett antal 
andra intressanta perspektiv upp om skillnaderna i förutsättningar bland länets kommuner. 
Uppfattningen hos dem är att de som stor kommun i länet har större ekonomiska resurser än 
vad de mindre kommunerna har vilket i sin tur utgör den mest betydelsefulla 
påverkansfaktorn gällande miljötillsynens omfattning. Vidare bekräftar de länsstyrelsens bild 
av skillnaderna mellan stora och små kommuner i bemärkelsen att de stora kommunerna har 
fler anställda inspektörer vilket möjliggör att de kan inrikta sig på fler smala och specifika 
tillsynsområden. Detta till skillnad från de mindre kommunerna som alltså måste förhålla sig 
mer generellt till miljötillsynen. 
 
Kommunernas deltagande i MÖTA 
 
Vid intervjuerna med handläggarna och inspektörerna har ett antal perspektiv lyfts fram 
avseende deltagandet och engagemanget i MÖTA. Av Linköpings kommuns intervjuade 
inspektörer efterfrågas ett större engagemang och deltagande från övriga mindre kommuner i 
länet. I vissa fall har det varit problematiskt att samla ihop ett tillräckligt antal deltagare för att 
få de samverkansprojekt som samordnas genom MÖTA att komma till stånd. Vad som 
framförallt betonas under intervjuerna är att den samverkan som sker genom MÖTA upplevs 
som positiv ur kommunens perspektiv, men samtidigt kan graden av deltagande förbättras. 
Enligt inspektör 1 på Linköpings kommun behövs därför en ansats mot att förmedla 
miljösamverkans positiva aspekter och att höja engagemanget hos länets 
kommuner.  Förhoppningen är att de mindre kommunerna ska se MÖTA som en stödfunktion 
och en samverkan som underlättar deras lokala arbete, snarare än ett tidskrävande objekt som 
inverkar på deras dagliga tillsynsuppdrag och att de därmed undviker att delta. Perspektivet 
att det är av yttersta vikt för en fungerande implementering att statliga 
förvaltningsmyndigheter på samtliga nivåer bejakar betydelsen av ett öppet samarbete och att 
dela information och ansvar (Simeonova & van der Valk, 2009; Dovlén, 2004), har tidigare 
lyfts fram gällande samverkan på den nationella-regionala nivån (se kategori 4.2.1). Detta 
perspektiv kan även härledas till samverkan på den regionala nivån då forskningen menar att 
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för att uppnå denna samverkan och att gå från enskilda, autonoma förvaltningsmyndigheter 
till en interorganisatorisk regional myndighetssamverkan vilket MÖTA utgör ett tydligt 
exempel på, så krävs en strukturell omorganisering där enheter går ihop och skapar en 
gemensam arena som möjliggör kommunikation mellan olika perspektiv och är öppen för 
tolkningsskillnader (Simeonova & van der Valk, 2009; Dovlén, 2004). 
 
Utifrån intervjuerna tycks det framgå att det finns en skillnad i synen på vad de mindre 
kommunernas brist på engagemang inom MÖTA-samarbetet beror på. En av de intervjuade 
på Finspångs kommun (Inspektör 3) menar att det främst är bristen på tid som gör att de 
mindre kommunerna har svårare att engagera sig i lika stor utsträckning som de större 
kommunerna. De större kommunerna har en större personalgrupp vilket leder till att de kan 
engagera sig och driva MÖTA-samarbetet framåt i högre utsträckning. En av inspektörerna på 
Linköpings kommun (Inspektör 2) menar dock att de mindre kommunernas brist på 
engagemang inte bör bero på mindre personalresurser och därigenom tidsbrist. Istället 
framhålls samverkan inom MÖTA av denne som ett tids- och resursbesparande sätt att arbeta 
med tillsynsfrågor, exempelvis genom att inspektörerna genom samverkan får tillgång till 
checklistor. Tillsynsarbetet inom kommunen framhålls som något som inspektörerna ska 
genomföra ändå. En teori som framförs av inspektör 2 är istället att de mindre kommunerna, 
på grund av mindre resurser, inte anser sig kunna bidra till MÖTA-samverkan i lika hög 
utsträckning som de större kommunerna och att bristen på engagemang därigenom beror på 
en brist på självförtroende. Detta perspektiv berörs även av forskningen som betonar att 
kommunikativa processer likt MÖTA är känsliga för skillnader i engagemang bland de 
enskilda involverade aktörerna. Därmed finns risken att det producerade resultatet av en sådan 
kommunikativ process är baserad på aktörernas förhållningssätt snarare än motiverade 
argument (Simeonova & van der Valk, 2009; Dovlén, 2004). 
 
Aspekten att samverkan genom MÖTA är ett tids- och resursbesparande sätt att arbeta 
framhålls även av en av handläggarna på länsstyrelsen (Handläggare 2). Denna aspekt 
framhålls även som extra viktig för de mindre kommunerna där förväntan på insyn i 
lagstiftning, förmedling av information på kommunens hemsida etc. är lika hög som hos de 
större kommunerna. I de större kommunerna som exempelvis Norrköping och Linköping har 
man större möjlighet att diskutera olika tillsynsfrågor sinsemellan inom personalgruppen än 
hos de mindre kommunerna. MÖTA kan därigenom anses vara en tids- och resursbesparande 
åtgärd för tillsynsarbetet på lång sikt i och med att checklistor och annat underlagsmaterial tas 
fram. Utifrån det som har lyfts fram av en av inspektörerna på Finspångs kommun (Inspektör 
3), kan dock MÖTA anses utgöra ett alltför tids- och resurskrävande sätt att arbeta på, 
åtminstone på kort sikt genom exempelvis aktivt deltagande i möten och projekt. 
 
Enligt inspektör 1 vid Linköpings kommun finns uppfattningen att informationsspridningen 
från och till MÖTA kan bli bättre. Representanterna från kommunerna som sitter med i 
MÖTAs styrgrupper, som exempelvis miljöskyddsgruppen, behöver förbättra sin spridning av 
dels informationen såsom mötesprotokoll och inbjudningar till evenemang och kurser som 
arbetas fram under möten i MÖTA, till sina kollegor inom kommunerna som inte varit 
deltagande i dessa möten, dels ha en dialog med sina kollegor och därmed ta med sig deras 
perspektiv till mötena: 
 
“Annars tror jag överlag att de som är kontaktpersoner inom MÖTA, alltså inom alla 
grupperna /.../ att man får ut budskapet från de här mötena man har och får input, att det ska 
vara kommunikation från bägge håll” 
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Detta problem exemplifieras av att man tidigare har skickat denna information till respektive 
miljöskyddschefer via e-post och räknat med att de ska sprida materialet i sina enheter, vilket 
man har upplevt varit en bristfällig informationsspridning då miljöskyddscheferna har andra 
ansvar och uppgifter. De involverade representanterna från kommunerna bör istället enligt 
inspektör 1 vid Linköpings kommun se till att själva ta ansvar för att hålla en kontinuerlig 
dialog mellan MÖTA och sina medarbetare på sina respektive kommuner. Den intra-
organisatoriska aspekten som här beskrivs av inspektör 1 har stor betydelse för den inter-
organisatoriska samverkan som MÖTA utgör. För att MÖTA ska uppfylla sitt syfte i att 
förbättra implementeringen av miljöbalken så krävs det att den kunskap och kompetens som 
genereras i MÖTA vidareförmedlas av representanterna till sina respektive kommuner på ett 
effektivt vis. Detta kan härledas till den tredje implementeringssvårigheten som beskrivs av 
Barrett (2004) som behandlar samspelet mellan det intra-organisatoriska och det inter-
organisatoriska.    
 
MÖTAs säte på länsstyrelsen 
 
Som tidigare nämnts framhålls betydelsen av att MÖTA har sitt säte på länsstyrelsen och de 
positiva effekter som detta medför. Denna typ av organisationsstruktur har dock även blivit 
föremål för kritik. Handläggare 2 på länsstyrelsen framhåller att denna kritik främst ligger i 
att denna typ av organisationsstruktur medför en risk för att länsstyrelsens traditionella och 
lagstiftade tillsynsvägledning får rygga tillbaka, till förmån för tillsynsvägledning inom 
miljösamverkansorganisationer som exempelvis MÖTA. Denne hävdar dock att man på 
länsstyrelsen inte upplever detta som något problem, utan bilden är att kommunerna får den 
tillsynsvägledning de efterfrågar dels via den traditionella tillsynsvägledningen, dels via 
MÖTA. 

4.3 Förbättringsmöjligheter för tillsynsvägledning och miljösamverkan 

I detta avsnitt beskrivs de intervjuades uppfattningar, men även forskningsrapporters resultat, 
angående förbättringsmöjligheter gällande miljösamverkan och tillsynsvägledning mellan 
dels centrala myndigheter och länsstyrelsen (nationell-regional nivå), dels centrala 
myndigheter och kommunerna (nationell-lokal nivå), samt mellan länsstyrelsen och 
kommunerna (regional-lokal nivå). 
 
4.3.1 Förbättringsmöjligheter för nationell miljösamverkan och tillsynsvägledning  
 
Något som tydligt framgår när det gäller förmågan att kunna förbättra tillsynsvägledningen 
från de centrala myndigheterna är förmågan från deras sida att till fullo förstå kommunernas 
autonoma ställning i tillsynsfrågor. Enligt Naturvårdsverket (2013) innebär autonomi för 
kommunerna i detta avseende att de kan välja arbetssätt gällande tillsyn utifrån kommunernas 
egna förutsättningar, utan direkt styrning av någon central myndighet. Betydelsen av att ta 
hänsyn till detta och få en ökad förståelse för kommunernas olika förutsättningar när det 
gäller arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor, är avgörande för att kunna förbättra 
tillsynsvägledningen. Som tidigare nämnts är det även ett komplicerat arbete för 
Naturvårdsverket att sammanställa likvärdig data från tillsynsmyndigheterna i landet just på 
grund av kommunernas autonoma ställning (Naturvårdsverket, 2013). Tillsyns- och 
föreskriftsrådet (2007) hävdar vidare att den stora mängd myndigheter som bedriver 
tillsynsvägledning kopplat till miljöbalken skapar en komplexitet. Denna komplexitet yttrar 
sig bland annat i att tillsynsvägledningen ibland sker direkt från central myndighet till 
kommun, ibland från central myndighet via länsstyrelse till kommun. Dessutom bedriver 
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myndigheterna tillsynsvägledningen på olika sätt, till stor del på grund av kulturskillnader och 
skillnader i roller inom olika miljöområden. För att minska denna komplexitet och bidra till 
en förbättring av tillsynsvägledningen hävdar Tillsyns- och föreskriftsrådet (2007) därför att 
en systematisk kommunikation med avseende att förtydliga de centrala myndigheternas 
kompetens, organisation och prioriteringar gentemot mottagarna av tillsynsvägledningen bör 
ske. Därigenom motverkar man samverkansproblematiken samtidigt som man underlättar 
informationsutbytet gällande den upplevda kvaliteten av tillsynsvägledningen hos 
tillsynsmyndigheterna. Därtill blir de centrala myndigheternas bild av 
tillsynsvägledningsbehovet hos tillsynsmyndigheterna klarare. 
 
4.3.2 Förbättringsmöjligheter för interregional miljösamverkan 
 
Vid intervjuerna med handläggarna på länsstyrelsen så diskuterades även den interregionala 
samverkan mellan olika länsstyrelser, och handläggare 1 lyfter fram ett intressant perspektiv 
på detta, vilket denne beskriver på följande vis: 
 
“...sen tror jag att samarbetet mellan de olika regionala miljösamverkan som finns, där finns 
en stor utvecklingspotential, för vi säger att det inte är vettigt att två närliggande kommuner 
jobbar med samma sak och gör samma underarbete så att säga, men det är ju likadant här att 
om vi gör en sak i Östergötland är det dumt att de gör samma i Kalmar eller Jönköping” 
 
En viktig aspekt för att förbättra synkroniseringen länsstyrelserna emellan och med centrala 
myndigheter är därmed att effektivisera planeringsprocessen som sker när centrala och 
regionala myndigheter träffas i Miljösamverkan Sverige, enligt handläggare 1 vid 
länsstyrelsen. I denna planeringsprocess så behövs en långsiktighet, där man identifierar vad 
som behöver göras och vad som efterfrågas och planerar in dessa moment under de 
kommande åren för att på så vis skapa en röd tråd i planeringen. I dagsläget upplevs 
planeringsprocessen som något ostrukturerad, och det har hänt att man varit för förhastad och 
börjat arbeta med ett projekt som man senare insett att ett närliggande län redan arbetat med 
och tagit fram ett material som man istället hade kunnat använda sig av och därmed sparat in 
dessa resurser. 
 
4.3.3 Förbättringsmöjligheter för regional miljösamverkan och tillsynsvägledning 
 
En gängse uppfattning som framträder vid intervjuerna är att det finns förbättringsmöjligheter 
inom MÖTA-samarbetet. En miljöinspektör på Linköpings kommun (Inspektör 2) nämner 
exempelvis att revisionen av tillsynsprojekt genomförda inom MÖTA är något som kan 
förbättras. Vad som nämns är även att det finns en risk för att bristen på revision av ett 
genomfört tillsynsprojekt beror på en ovilja att upptäcka att resultatet av ett visst projekt inte 
gav det resultat som efterfrågades. Därmed bidrar underlåtenheten att revidera genomförda 
projekt, som kan ha varit relativt kostsamma, till att man undgår risken att rapportera ett 
negativt resultat för den ansvariga enheten på länsstyrelsen och kommunerna. Denna rädsla 
för misslyckande beskrivs av Barrett (2004) som en konsekvens av en implementeringsmodell 
där de involverade aktörerna söker överensstämmelse med uppsatta mål snarare än en faktisk 
förbättring av prestationen. En annan förbättringsmöjlighet som framhålls av en av 
inspektörerna på Finspångs kommun (Inspektör 3), är en önskan om att MÖTA-samarbetet får 
mer resurser för att kunna utöka samverkansarbetet genom exempelvis mer frekventa möten. 
På detta sätt kan samverkan inom MÖTA stärkas genom en tätare samverkan mellan 
kommunrepresentanter från samtliga av länets kommuner. Med de resurser som Finspångs 
kommun har till sitt förfogande i dagsläget framhålls detta som en omöjlighet då 
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tillsynsarbetet i sådana fall riskerar att bli lidande. Samtidigt betonar dock handläggare 1 på 
länsstyrelsen att det inte handlar om att få mer resurser, för det kommer inte att ske enligt 
denne, utan istället handlar det om att effektivisera användandet av det som finns att tillgå 
genom att synkronisera samverkanskedjan mellan centrala, regionala och lokala 
tillsynsmyndigheter. Handläggare 1 på länsstyrelsen beskriver problemet på följande vis: 
 
“...både det man önskar från lokal nivå, att det faktiskt landar där uppe [centrala myndigheter] 
och man tar tag i det och snabbt får fram någonting och att det man tar fram kommer ner i 
kedjan och används på ett bra sätt, att man inte gör dubbeljobb, utan gör man någonting på 
nationell nivå då behöver man inte göra samma sak på regional nivå” 
 
Den generella uppfattningen som träder fram under intervjuerna är att miljösamverkan mellan 
myndighetsnivåer har fått ett fotfäste och uppskattas av de involverade, men att det 
fortfarande finns stor förbättringspotential, speciellt vad det gäller att synkronisera 
informationsspridningen och kommunikationen mellan de centrala, regionala och lokala 
nivåerna i samverkanskedjan. Att man exempelvis som länsstyrelse på regional nivå inte 
arbetar med att ta fram tillsynsmaterial som centrala myndigheter samtidigt arbetar med, utan 
synkroniserar detta utbyte och istället kan arbeta vidare utifrån det material som tagits fram av 
centrala myndigheter och anpassa det till den regionala nivån. Denna 
synkroniseringsproblematik som identifieras genom intervjuerna betonas även av Barrett 
(2004) som en stor svårighet vid interorganisatorisk samverkan.  
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5. Diskussion 

Utifrån analysen av det empiriska materialet från intervjuerna så kan ett antal uppfattningar 
urskiljas gällande möjligheter samt svårigheter för tillsynsvägledningen och miljösamverkan i 
Östergötland. Den gängse uppfattningen bland informanterna om samverkan och 
kommunikation tillsynsmyndigheter emellan är att intentionen med detta uppskattas, det finns 
en positiv inställning till att som handläggare eller inspektör ha ett utbyte med andra 
handläggare och inspektörer inom länet. Det huvudsakliga implementeringsmålet – en 
likvärdig implementering av miljöbalken i länet – som tillsynsvägledningen och 
miljösamverkan syftar till att uppfylla, framgår av samtliga informatörer som det 
huvudsakliga målet. Att målet med implementeringen skulle vara otydligt, som Barrett (2004) 
framhåller som en implementeringssvårighet, stöds därmed inte av denna studies empiri. 
Uppfattningar om målets möjlighet till uppfyllelse är dock inte lika självklara, och 
svårigheterna som identifieras av handläggare och inspektörer vid länsstyrelse samt 
kommunerna överensstämmer med de övriga implementeringssvårigheter som Barrett (2004) 
betonar och som vår vetenskapliga förankring grundar sig i. Som analysen visar så är 
synkroniseringen mellan aktörerna i implementeringskedjan en stor svårighet i dagsläget. 
Denna svårighet är dock identifierad av aktörerna inom samverkan vilket föranleder en 
ambition att förbättra denna synkronisering. Denna förbättring åstadkoms genom den 
kommunikativa ansats som miljösamverkan Östergötland utgör och som även forskningen 
lyfter fram (Simeonova & van der Valk, 2009; Dovlén, 2004).  Den tredje punkten som 
Barrett (2004) betonar, betydelsen av de involverade aktörernas intra-organisatoriska 
egenskaper och förutsättningar, har visat sig vara av stor vikt för den inter-organisatoriska 
samverkan som MÖTA och tillsynsvägledningen utgör. Utifrån intervjuerna så kan dessa 
egenskaper och förutsättningar beskrivas som kommunernas ekonomiska resurser, politiska 
intressen, personalmängd och personalens erfarenhet och kompetens samt kommunernas 
struktur och geografiska karaktär. Dessa egenskaper och förutsättningar har lyfts fram som de 
mest framträdande och skillnaden mellan kommunerna gällande dessa har en väldigt stor 
betydelse för möjligheten att uppnå en likvärdig tillsyn i länet. För att ytterligare stärka 
miljösamverkan mellan länsstyrelse och kommuner så bör fokus riktas mot att ytterligare 
anpassa samverkan till kommunernas varierande förutsättningar. 
 
Som framkommit i analysen så är förhoppningen från Länsstyrelsens sida att länets 
kommuner, framförallt de mindre kommunerna, ska se på MÖTA-samarbetet som en tillgång 
och ett hjälpmedel för att underlätta och ena kommunernas miljötillsyn och därmed bidra till 
målet om likvärdighet i tillsynen. Informanterna på Finspångs kommun, som utgör en sådan 
mindre kommun i länet, belyser dock en motsättning till denna förhoppning då de framför att 
möjligheten till deltagande i MÖTA är resurskrävande ur deras perspektiv och riskerar att ta 
plats från den operativa tillsynen, snarare än resurssparande vilket är den uppfattningen som 
gavs av inspektörerna vid Linköpings kommun. Förmågan att avsätta tid och personal till 
deltagandet är därmed avgörande. Om strukturen på MÖTA innebär att länsstyrelsen och de 
större kommunerna i länet såsom Linköping och Norrköping utgör en drivande roll i 
organisationen, och om detta är meningen, så behöver detta förmedlas på ett tydligare sätt till 
övriga mindre kommuner i länet för att dessa ska finna en större motivation till att delta i 
denna samverkan. I dagsläget så finns risken att mindre kommuner inte anser sig kunna bidra 
till MÖTA i den omfattning som förväntas av dem, vilket försvårar samverkan och strävan 
mot en likvärdighet i länets miljötillsyn. Att MÖTA har sitt säte på länsstyrelsen är dock 
fördelaktigt i denna bemärkelse då Tillsyns- och föreskriftsrådet (2007) framhäver tendensen 
att aktiva länsstyrelser i miljösamverkansprojekt uppfattas som mer stödjande av 
kommunerna. Genom den organisationsstruktur som MÖTA består av har man därmed ett 
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fördelaktigt utgångsläge för att öka de mindre kommunernas engagemang att bidra till 
samverkan. 
 
Som tidigare nämnts framkom det i Håkanssons (2005) studie att en diskrepans förekommer 
gällande miljölagstiftningen och dess förväntade resultat gentemot vad det kommunala 
miljöarbetet (miljötillsynen inkluderat) faktiskt är kapabelt att utmynna i. Problematiken 
ligger till stor del i att det finns en brist på förståelse för kommunernas olika förutsättningar 
och kapacitet att implementera miljölagstiftningen i miljöarbetet, något som miljösamverkan i 
form av MÖTA bland annat syftar till att avhjälpa. Naturvårdsverket (2013) bekräftar att det 
krävs en ökad förståelse för kommunernas olika förutsättningar. Betydelsen att bättre kunna 
förstå kommunernas olika förutsättningar och arbetssätt blir även större då Eckerberg & Joas 
(2004) framhåller den ökade betydelse lokala aktörer, som exempelvis kommuner, har för 
arbetet med miljöfrågor. Denna ökade betydelse kan till stor del härledas till initiativet med 
Agenda 21 och dess inverkan på arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vidare lyfts 
betydelsen av kommunernas autonomi och deras respektive vilja att engagera sig i 
hållbarhetsfrågor fram som mycket viktigt för arbetet med hållbarhetsfrågor, även på en 
nationell nivå (Rowe & Fudge, 2003). Dessutom menar Rowe & Fudge att kommunernas 

samverkan till stor del kan bidra till arbetet med hållbarhetsfrågor på en nationell nivå, så 
länge detta miljöarbete grundar sig i statliga miljödirektiv som är gemensamma för alla 
kommuner. Annars finns risken att miljöarbetet saknar juridisk styrning. Förvisso behandlar 
deras studie arbetet med hållbarhetsfrågor, men den intervjustudie som vi har gjort visar på 
den avgörande betydelse samverkan mellan kommunerna har, även när det gäller miljö- och 
tillsynsarbetet. En av de aspekter som Håkansson (2005) dock lyfter fram i sin avslutande 
reflektion är att “lagstiftning och statliga direktiv i sig har relativt liten betydelse för hur 
framgångsrikt det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet blir” (Håkansson, 2005, sid 208). 
Faktorer som arbetssätt och att befintlig kunskap inte utnyttjas till fullo är sådana som är mer 
betydelsefulla. Därmed kan en skillnad gentemot Rowe & Fudge urskiljas som alltså menar 
att en viktig detalj för miljöarbetets framgång i kommunerna ligger i att detta grundar sig i de 
statliga miljödirektiven. Detta förutsätter att formuleringen av dessa direktiv är av avgörande 
betydelse för hur framgångsrikt det kommunala miljöarbetet blir. Sammantaget tycks dock 
denna studie utvisa att förståelsen för kommunernas olikheter när det gäller arbetssätt och 
implementering av miljölagstiftningen vara viktigare än hur miljölagstiftningen är formulerad. 
Därmed förefaller det som sådant att det är själva implementeringen som är avgörande för ett 
framgångsrikt miljöarbete. 
 
Möjligheten till uppfyllelsen av målet med en likvärdig tillsyn, när tillsynen är förlagd till 
kommunerna och därmed beroende av dessa kommuners förutsättningar, värderingar, 
arbetssätt och intressen är något som därmed till stor del kan ifrågasättas. Vår bild är dock att 
MÖTA trots detta till stor del bidrar till målet om att en så likvärdig tillsyn som möjligt 
uppnås baserat på intervjustudiens resultat om hur kunskaper och erfarenheter delas inom 
samarbetet. Tillsyns- och föreskriftsrådet (2007) stöder denna bild då de framhåller de olika 
miljösamverkansprojekt som bedrivs i så gott som alla län i Sverige som betydelsefulla 
gällande tillsynens likvärdighet. Detta gör de trots att de förmedlar en dyster prognos för 
tillsynsvägledningens förmåga att bidra till en likvärdig tillsyn i hela Sverige. Miljösamverkan 
inom länen och i Miljösamverkan Sverige utgör enligt rådet en motkraft mot denna dystra 
prognos. Däremot påpekar man att det faktum att deltagandet i dessa projekt sker på frivillig 
basis och att ingen av deltagarna har ett sammanhållande ansvar utgör en nackdel ur ett 
likvärdighetsperspektiv. I vår studie nämnde handläggare 2 på länsstyrelsen att de trots att 
MÖTA har sitt säte på länsstyrelsen inte har en ledande roll i denna samverkan. Detta skulle 
alltså kunna utgöra en nackdel när det gäller likvärdighetsmålet för MÖTA eftersom ingen av 
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deltagarna därmed tar ett sammanhållande ansvar. Vad som dock poängteras av ovan nämnda 
handläggare är att deltagandet i MÖTA bygger på ett frivilligt engagemang och vilja att driva 
tillsynsfrågorna framåt från kommunernas sida. I och med detta frivillighetsperspektiv 
förefaller det naturligt att länsstyrelsen inte intar en mer ledande roll än de har i dagsläget 
inom MÖTA. Samtidigt så skulle MÖTA kunna gynnas av just detta om man utgår från 
Tillsyns- och föreskriftsrådets perspektiv. Sammantaget tycks en balansgång kunna urskiljas 
när det gäller ett intagande av en ledande och sammanhållande roll från länsstyrelsens sida. 
Det finns en risk att MÖTAs frivillighetsperspektiv, d.v.s. att samverkan bygger på frivillighet 
från kommunerna, blir lidande om länsstyrelsens roll i samarbetet blir större och mer ledande 
i framtiden.  
 
Utöver ovanstående problematik uttrycktes i intervjustudien en frustration av båda 
inspektörerna på Linköpings kommun angående att länsstyrelsen “sitter på två stolar”, d.v.s. 
att de i vissa fall både är prövande och tillsynsvägledande myndighet. Denna frustration 
bekräftas av Tillsyns- och föreskriftsrådet (2007) som framför att kommunrepresentanter 
menar att länsstyrelsen inte vill ge alltför tydlig tillsynsvägledning då detta kan skapa problem 
vid ett en eventuell överprövning av just länsstyrelsen. Rådets bedömning är därmed att denna 
problematik medför en risk för en sämre kvalitet på tillsynsvägledningen ur ett 
kommunperspektiv. Det är angeläget att hantera denna problematik, särskilt för de mindre 
kommunerna som i högre grad är beroende av länsstyrelsens tillsynsvägledning. Som tidigare 
nämnts framfördes ett förslag av en av inspektörerna om att länsstyrelsen indelas i en 
prövande och en tillsynsvägledande sektor för att därigenom säkra en god kvalitet på 
tillsynsvägledningen. Sammantaget visar dock vår studie att MÖTA och länsstyrelsens 
nuvarande roll i detta samarbete samt dess roll som tillsynsvägledare, till övervägande del 
uppfattas som positivt. 
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6. Slutsatser 

Den tydligaste målsättningen som framträder från samtliga informanter i intervjustudien samt 
i de forskningsrapporter som behandlar tillsynsvägledning och miljösamverkan, är att 
miljötillsynen i länet ska bli så likvärdig som möjligt. Likvärdigheten bidrar till klarare rutiner 
i tillsynsarbetet i kommunerna samtidigt som miljösamverkansprojekt, som exempelvis 
MÖTA, visar på en enad styrka kommunerna emellan. Med en likvärdig tillsyn i kommunerna 
i länet påverkas förtroendet mot kommunernas myndighetsutövning hos privatpersoner och 
företag i positiv riktning. Den gängse uppfattningen som framgår av handläggare och 
inspektörer i denna intervjustudie är att kommunikativ miljösamverkan mellan 
myndighetsnivåer uppskattas och bidrar till att stärka miljötillsynen i länet och att uppnå 
målet om likvärdighet i miljötillsynen, vilket även stöds av forskning inom området 
(Simeonova & van der Valk 2009; Dovlén, 2004). Det identifieras dock svårigheter i denna 
kommunikativa miljösamverkan, såsom svårigheten i att synkronisera kontakten och 
informationsflödet mellan aktörerna, dels inom den regionala-lokala samverkan inom MÖTA, 
dels mellan de centrala myndigheterna och de regionala och lokala myndigheterna. Ytterligare 
en svårighet med denna samverkan är att den utifrån Finspångs perspektiv kan uppfattas som 
resurskrävande och riskerar att ta plats från den operativa miljötillsynen, snarare än 
resurssparande som är länsstyrelsens förhoppning med samverkan. Vidare utgör 
länsstyrelsens roll som dels tillsynsvägledare gentemot kommunernas inspektörer, dels 
prövande myndighet av tillsynsärenden ytterligare en betydande svårighet för 
tillsynsvägledningen på den regionala-lokala nivån. Sammantaget kan vi därför konstatera att 
trots den övervägande positiva bilden av MÖTA-samarbetet samt samverkan med centrala 
myndigheter hos deltagarna, finns det förbättringsmöjligheter gällande dessa aspekter för att 
ytterligare främja arbetet mot målet om en likvärdig tillsyn i länet. 
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8. Bilaga 

Bilaga 1: 
 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
 
Beskriv din roll på kommunen/länsstyrelsen. Vilka är dina ansvarsområden? Varför just 
dessa? Hur länge har du arbetat som handläggare på kommunen/länsstyrelsen? Innan dess? 
 
Teman (tematiska frågor): 
 
Hur arbetar ni med tillsyn på kommunen/länsstyrelsen? Hur många är ni? Vilka olika 
uppdrag/roller? Samverkar ni särskilt med andra enheter/tjänstemän på 
kommunen/länsstyrelsen: i sådana fall vilka? Hur avrapporterar ni resultat? 
 
Är det något specifikt område inom tillsynen som ni är inriktade på för tillfället? Vad/hur 
avgör denna prioritering? (Till kommunerna; frågor om deras specifika förutsättningar. Vilka 
miljöskyddsområden är mest relevanta för just den kommunen?) 
 
Hur sker samverkan med nationella myndigheter? Vilka samverkar ni med? Hur ser 
rollfördelningen ut: vem gör vad? Styrkor och svagheter med denna typ av samverkan? Alt 
varför inte? 
 
Samverkar ni kommuner/länsstyrelser emellan? I så fall hur? Styrkor och svagheter med 
denna typ av samverkan? Alt. varför inte? 
 
Till kommunerna: Hur samverkar ni med länsstyrelsen kring tillsynen? Styrkor och svagheter 
med denna typ av samverkan? 
 
Länsstyrelsen har ju en roll som tillsynsvägledare. Hur skulle du beskriva syftet med 
tillsynsvägledning? (Till kommunerna: ur kommunens perspektiv? Vilka är drivkrafterna, det 
ni vill få ut av det som kommun?) 
 
Hur går tillsynsvägledningen till konkret? Vilka mötesforum används? 
 
Hur kom det sig att du blev involverad i MÖTA? 
 
Hur skulle du beskriva syftet med MÖTA? Vilka är drivkrafterna från 
kommunens/länsstyrelsens perspektiv? 
 
På vilket sätt har MÖTA påverkat tillsynsvägledningen? 
 
Vilka lärdomar har ni dragit hittills om processerna som utvecklats? 
Hur gör man för att anpassa tillsynsvägledningen till de olika kommunernas förutsättningar? 
(länsstyrelsefråga) 
 
Möjligheter för tillsynsvägledningen, vilka är de positiva effekterna/utvecklingen som den 
medför? (Bidrar det till en aktiv förändring?) 
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Upplever du några svårigheter och hinder för tillsynsvägledning? Vilka? Används resurserna 
för TVL effektivt? Vad saknas? 
 
Upplever du några svårigheter och hinder för MÖTA? Vilka? 
 
Informationsutbyte mellan länsstyrelse och kommuner, hur fungerar kommunikationen 
däremellan? 
 
Vilken roll spelar tillsynen som verktyg för miljöfrågornas hantering i samhället? Hur 
kompletterar andra verktyg på regional nivå? 
 
Vilka möjligheter ser du i stort för utövandet av tillsyn i samhället? 
Vilka svårigheter/utmaningar? 
 
Upplever du att frågorna hanteras olika på olika kommuner i olika delar av landet: hur? 
Varför? Upplever du tydliga skillnader mellan kommunernas miljötillsyn? Hur? Varför? 
 
Om du får önska 5 år framåt: hur har MÖTA och miljösamverkan utvecklats och vad återstår 
att förbättra?  Hur kan ni komma dit? (FRAMTID) 
 
Är det något du vill tillägga i efterhand kring det vi har pratat om? 
 
Uppföljningsfrågor: 
 
Generellt; följ upp ja/nej-svar och var uppmärksam på ”ganska”-formuleringen etc! 
 


