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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att kunna belysa de möjligheter och svårigheter som miljöinspektörer 

upplever i utövandet av sin yrkesroll. Dagens miljöproblem är uppmärksammade globalt såväl 

som på en lokal nivå. På den lokala nivån är det miljö- och hälsoskyddsinspektörer som genom 

sitt arbete säkerställer att miljöbalken efterföljs. Deras uppdrag är med andra ord av yttersta 

vikt för att vår miljö vårdas och ska bli bättre. De implementerar politiska beslut och lagstiftning 

och strävar efter att nå de svenska miljömålen. Genom att lyfta fram inspektörers möjligheter 

och framförallt belysa de svårigheter de ser i sin yrkesroll, kan vi se vad som krävs för att nå 

ett effektivare inspektörsarbete, som i sin tur kan generera bättre miljökvalitet. Vi har valt att 

karaktärisera inspektörerna genom Lipsky´s ”Street-level bureaucrats ” perspektiv, då det är 

inspektörerna som arbetar med implementeringen av lagstiftningar och andra politiska beslut.  

Metodiken bygger på forskningsintervjuer med miljöinspektörer. Intervjuerna har utförts i en 

större och en mindre kommun i Östergötland, för att belysa just frågor som möjligheter och 

svårigheter, men också för att se om det finns skillnader i arbetet i kommuner med olika storlek. 

Resultatet av studien stämmer väl överens med tidigare forskning som visar på att inspektörer 

idag upplever fler svårigheter än möjligheter att utföra ett effektivt inspektörsarbete. 

Inspektörer upplever framförallt att resursbrist i form av personal, tid, teknik, kunskap och 

bemötandet av verksamhetsutövare är svårigheter som de dagligen får tampas med. Likaså 

upplever de en frustration över att den politiska nämnden många gånger kan vara av en annan 

åsikt och fatta ett annat beslut än vad inspektören tänkt sig. Resultatet visar också att inspektörer 

trivs med sitt arbete, att de upplever variation, att de anser att de får vara med och påverka 

arbetet och att de har bra samarbete och stöttning av andra inspektörer. Studien visar också i 

likhet med tidigare studier på skillnader i arbetet utifrån kommunstorlek, där skillnaden främst 

ligger i uppdelningen av arbetsområden, där inspektörer i den mindre kommunen måste kunna 

lite om mycket och blir då så kallade generalister, medan inspektörer i en större kommun istället 

kan mycket om lite, då de kan koncentrera sig på ett arbetsområde och blir då specialister.   

Materialet visade även att tidigare studier avviker från resultatet vad gäller ärenden som är 

sällan förekommande. Vår studie visar att ”sällanärenden” är lika ofta förekommande i stor som 

i liten kommun, medan tidigare forskning skriver att det förekommer främst i små kommuner. 
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Abstract 
 
This paper aims to shed light on the enablers and challenges that environmental 
inspectors experience in the exercise of their professional role. Today's environmental 
problems are acclaimed globally as well as at a local level. At the local level, the 
environmental health inspectors whose work ensures that the Environmental Code are 
followed. Their mission is thus of utmost importance to improved environmental quality. 
They implement various policies and laws, and strive to achieve the Swedish 
environmental objectives. By highlighting inspector’s enablers and above all highlight the 
difficulties they see for fulfilling their professional role, we can see what is required to 
achieve a more effective inspector's work, which in turn can generate a better 
environmental quality. We have chosen to characterize the inspectors by using Lipsky's 
"Street-level bureaucrats' perspective, since it is the inspectors that are in charge of the 
implementation of legislation and other political decisions. The methodology is based on 
research interviews with inspectors. The interviews were conducted in a larger and a 
smaller municipality in Östergötland, to highlight enablers and challenges, but also to see 
if there are differences in municipalities with different size. The result of the study is 
consistent with previous research showing that inspectors today have more challenges 
than enablers to perform efficient inspector work. Inspectors claim above all that a lack 
of resources in terms of personnel, time, technology, knowledge and treatment of 
operators are challenges they daily must contend with. Likewise, they experience 
frustration since the political committee many times can be of a different opinion and 
make different decisions than the inspector suggested. The results also show that 
inspectors enjoy their work. They experience variety, they believe that they get to 
influence the work and that they have good cooperation and jacking by the other 
inspectors. The study also shows, as in previous studies, differences between municipality 
sizes, mainly in the division of work, where the difference is primarily in the division of 
work areas, where inspectors in the smaller municipality need to be able to handle little 
facts but about a large area, becoming generalists, while in a larger municipality, 
inspectors may instead handle a lot of facts in one work area and then become specialists. 
The material showed our results however also differ from previous studies regarding 
matters that are infrequent. Our study shows that "rare" cases are as frequent in large as 
in small municipalities, while previous research write that it occurs mainly in small 
municipalities. 
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Bakgrund och Problembeskrivning 
 

Dagens miljöproblem är uppmärksammade globalt såväl som på en lokal nivå. Miljöproblemen 

på den nationella nivån i Sverige regleras framförallt av Miljöbalken som tillkom 1999. 

Ansvaret för att den svenska miljölagstiftningen efterföljs, axlas främst av den som bedriver en 

verksamhet, då det är verksamhetsutövaren som kan orsaka skada på miljön. Den svenska 

miljötillsynen bygger på att verksamhetsutövaren på egen hand ska utföra tillsyn och 

dokumentation. Det är det som kallas för egenkontroll och den regleras i förordningen 1998:901 

(Mahmoudi & Rubenson 2004). Det finns idag flera kontrollorgan som både utövar tillsyn och 

tillhandahåller rådgivning för att säkerställa att lagstiftningen efterföljs.  

 

Enligt Michanek och Zetterberg (2012) utövas tillsyn av myndigheter på olika nivåer. Den 

tillsyn som Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Kemikalie-

inspektionen har innebär att göra översyner av hela branschers miljöpåverkan och att följa 

utvecklingen gällande tekniker och produkter. Sedan finns det något som kallas för den 

operativa tillsynen som innebär att myndigheter främst på regionala och lokala nivåer bevakar 

verksamheter och vid behov ingriper mot utövare som inte följer kraven i tillståndsvillkoren 

eller i författningarna (Michanek, Zetterberg 2012). Enligt Mahmoudi och Rubenson (2004) är 

det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala tillsynen och kommunen för den lokala. Det 

är genom tillsynen som medborgarna ska garanteras att miljökraven följs i alla led, oavsett om 

det är beslut som fattats i Rio, Paris eller i Stockholm (Mahmoudi, Rubenson 2004).  

 

På kommunal nivå är det miljö- och hälsoskyddsinspektörer som ansvarar för den operativa 

tillsynen. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbete är viktigt och oumbärligt för samhället, 

eftersom de ser till att miljön vårdas och förbättras. De agerar och arbetar inom en myndighet, 

som genom tillsyn och information säkerställer att miljöbalken och andra lagstiftningar 

efterföljs. Inspektörsarbete är en av många metoder för att genomföra och implementera 

politiska beslut (Bengtsson 2004). Inspektörerna använder sig av tre verktyg för att nå detta, 

kommunikation med verksamhetsutövaren, inläsning för att förstå sakområdet, samt det 

juridiska fältet med lagstiftning och undersökning av gamla domar (Edlund 2015). Enligt 

tidigare forskning upplevs regelverket både vagt och omfattande på samma gång och blir då 

svårtolkat. Något som både oerfarna och erfarna handläggare upplever som ett svårt och 

krävande dilemma (Cedstrand, 2006). Tidigare forskning pekar också på att det är olika 

förutsättningar för tillsynen i olika delar av landet samt skillnader i arbetssätt i beroende på om 

det är en mindre eller större kommun. Dessa förutsättningar skulle kunna leda till att tillsynen 

förlorar sin effektivitet och rättssäkerhet (Artman et. al 2013). Inspektörerna har ett stort ansvar 

att se till att beslut verkställs och efterlevs. Eftersom det är just inspektörerna som arbetar med 

implementeringen av lagstiftning och andra politiska beslut har vi valt att karaktärisera dem 

genom Lipsky´s ”Street-level bureaucrats” perspektiv som menar att de implementerande 

aktörerna spelar en avgörande betydelse för genomförandet. Det finns många olika aspekter 

som påverkar implementeringen och hur effektivt yrkesrollen kan utövas, aspekter som 

organisering, resurser och tolkningar, men även inspektörernas vilja, förståelse och kunskap 

(Lipsky 2010; Lundquist 1992). Det blir därför intressant att undersöka hur inspektörer i en 

större och mindre kommun ser på sina förutsättningar. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med miljö- och hälsoskyddsinspektörer 

studera förutsättningar för ett effektivt inspektörsarbete i kommuner av olika storlek. Studien 

fokuserar särskilt på inspektörers syn på och upplevelser av möjligheter och svårigheter i 

yrkesutövandet för att stärka implementeringen av miljölagstiftning, samt hur dessa hanteras. 

Vi vill också ta reda på inspektörernas syn på beslut fattade av den politiska nämnden som rör 

deras frågor. Som implementeringsteori bygger vi på Lipsky´s ”street level bureaucrats” och 

deras förhållningssätt för att spegla vårt resultat. 

 

 

Metod 
 

Eftersom syftet med studien är att studera miljöinspektörers personliga upplevelser av 

möjligheter och svårigheter i sin yrkesroll faller valet av metod på kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Detta för att få en djupare bild av inspektörernas personliga 

upplevelser som är svåra att nå via enkäter.  

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
Genom den individuella intervjun nås individens egna upplevelser och erfarenheter utan 

påverkan från medarbetare (Trost 2010). Kvalitativ forskning med hjälp av intervjuer blir allt 

vanligare inom samhällsvetenskapen. I kontrast till hårt strukturerade intervjuer skriver 

Alvesson att kvalitativa intervjuer är ganska öppna för vad intervjupersonen anser är viktigt att 

berätta, samt att de ger utrymme för intervjupersonens kunskaper, erfarenheter, intryck och 

idéer (Alvesson 2011). Semistrukturerade intervjuer ger också tillfälle att utforma våra 

intervjufrågor på ett sådant sätt att de ger möjlighet till följdfrågor och fördjupande svar hos 

intervjupersonerna. Forskningsintervjuer kräver enligt Kvale och Brinkmann (2014) att odla 

samtalsfärdigheter för att få en bra intervju. Vi har för studien Kvales InterView och hans sju 

stadier som utgångspunkt:  

1. Tematisering, som innebär att formulera syfte och beskriva ämne innan intervjun.  

2.  Planering, som innebär att planera alla sju stadier med hänsyn till syfte och etiska 

aspekter.  

3. Intervju, som innebär att intervjua enligt guide med reflektion över kunskap och relationer.  

4. Utskrift, som innebär att överföra talspråk till skriftspråk.   

5. Analys, som innebär att diskutera utifrån syfte, ämne och materialets karaktär vilken 

analysmetod som är lämplig.  

6. Verifiering som innebär att diskutera resultatets generaliserbarhet reliabilitet och validitet.  

7. Rapportering som innebär att rapportera enligt vetenskapliga kriterier och beakta etiska 

aspekter. 

Vi anser att valet av semistrukturerad intervjumetodik passar bra för studiens syfte eftersom 

den ger oss kunskaper om inspektörers personliga erfarenheter och perspektiv kring vad som 

möjliggör eller försvårar utövande av den egna yrkesrollen vilket är en viktig del i 

implementeringen av miljölagstiftning (Kvale & Brinkmann 2014).  
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Val av plats och intervjupersoner 

Studiens urval bygger på närhetsprincipen vilket ställer Östergötlands län i fokus. Intervjuer 

genomfördes med inspektörer i en större och en mindre kommun. I de båda kommunerna var 

det tillsynsmyndigheten Bygg- och miljöenheten som var aktuell för vår studie. Valet har gjorts 

för att kunna göra jämförelser i förhållande till kommunstorlek, då vi i tidigare studier kunnat 

läsa att kommuner av olika storlek ger olika förutsättningar för inspektörer att utöva sin 

yrkesroll. Vi tror inte att valet av län spelar någon roll för vårt syfte med studien, då tidigare 

studier inte pekar på länsvisa skillnader gällande inspektörers arbete, utan skillnaderna verkar 

snarast finnas i kommuners storlek än i kommuners geografiska placering. 

 

Vi valde att göra enskilda intervjuer då de ger en fördjupad inblick i individens perspektiv i den 

aktuella frågan. I den individuella intervjun minimeras risken för att intervjupersoner påverkas 

av den sociala styrningen. Vid gruppintervjuer finns det risk för att olika intressenter påverkar 

varandras perspektiv på upplevelser och tolkningar. Antalet intervjupersoner bygger på Kvale 

och Brinkmanns (2014) rekommendation, om att intervjuaren ofta vinner på att göra färre 

intervjuer och att istället ägna mer tid åt att förbereda och analysera intervjuerna. På detta sätt 

får vi större förutsättningar att uppnå ett önskat djup på intervjumaterialet. Målet med studien 

är att få en bred bild över inspektörers möjligheter och svårigheter. Vi har dock haft olika 

urvalsstrategier i de två kommunerna. Eftersom inspektörerna i den större kommunen är 

verksamma i olika områden inom organisationen och har en mer tydlig arbetsfördelning har vi 

valt att intervjua en intervjuperson från varje område. Detta ger oss ett bredare perspektiv i 

studien. De tre identifierade verksamhetsområdena för inspektörerna var hälsoskydd, 

miljöstörande verksamhet och livsmedelsskydd. I den större kommunen är de så pass många att 

de har gjort en egen grupp som arbetar med avlopp, vilket blir en undergrupp till 

hälsoskyddsområdet. Av den anledningen valde vi även att intervjua en person från den 

undergruppen för att få alla gruppers perspektiv.  

 

I den mindre kommunen som hade färre inspektörer och där de dessutom arbetade mindre 

specialiserat, intervjuades två personer. Totalt ingår det sex personer i studien. När 

intervjusvaren refererar till alla sex intervjuade skriver vi samtliga, fler än tre av 

intervjupersonerna skriver vi merparten, mer än två intervjupersoner skriver vi flera, annars vid 

namn. För att intervjupersonerna ska kunna tala öppet om känsliga frågor har vi valt att 

avidentifiera intervjupersonerna. Därför refereras enbart till inspektörens kommuntillhörighet. 

Tillhörighet till större eller mindre kommun med kodnamn L och S, där L och S står för liten 

respektive stor kommun. Vidare har vi använt oss av fiktiva namn för att underlätta för läsaren 

att följa de olika individerna (Se tabell 1.). 

 

 
Tabell 1. Kodning av intervjupersoner 
Kommunstorlek Kodnamn 

Liten  Lisa 

Liten  Lotta 

Stor  Svea 

Stor  Sofie 

Stor  Signe 

Stor  Siv 
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Intervjuguide 
Enligt Trost (2010) utmärks kvalitativa intervjuer av att intervjuaren ställer raka och enkla 

frågor och på dessa frågor fås komplexa och innehållsrika svar. Semistrukturerade intervjuer 

definieras av att intervjuaren arbetar med en intervjuguide där teman och en rad huvudfrågor är 

bestämda på förhand, men det finns utrymme för avvikelser från guiden i intervjusituationen 

om intervjupersonen tar upp intressanta och oväntade områden (Justesen et al. 2011).  

 

Utifrån tidigare forskning, syftet och frågeställningar gjordes en tematisering av intervjufrågor 

som var lämpliga som underlag för studien. Dessa teman var Arbetssätt och organisering, 

Möjligheter och svårigheter vid utövade av yrkesrollen och politisk påverkan och 

implementering (se bilaga 1.). Detta för att nå studiens syfte med att studera de möjligheter och 

svårigheter som inspektörerna upplever i yrkesutövningen, samt finna eventuella skillnader 

mellan kommunerna. Intervjun började med inledande öppna frågor, som yrkesbakgrund, antal 

år som inspektör och hur det hela började i yrkeslivet. Sedan ställdes mer specificerande frågor 

med sonderande följdfrågor som ger möjlighet till fördjupande svar hos intervjupersonerna, i 

enlighet med rekommendationer från Kvale och Brinkmann (2014). Genom att alla intervjuer 

utgick från samma intervjuguide kunde svaren jämföras och sammanställas på ett likartat sätt. 

Den formulerade intervjuguiden var av stort värde då de öppna frågorna som i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2014) och även Lantz (2013) ger möjlighet till att se verkligheten utifrån 

de intervjuades perspektiv. Ett övergripande fokus presenterades för intervjupersonerna, att 

intervjun skulle handla om inspektörens yrkesroll och att en jämförelse av inspektörsarbetet 

mellan en större och en mindre kommun skulle utföras. Vi valde avsiktligen att inte ge ut några 

detaljerade frågor i förväg till våra intervjupersoner, vilket gjorde att inspektörerna inte kunde 

förbereda sig och tänka ut specifika svar på specifika frågor samtidigt som de ändå kunde de 

förbereda sig mentalt på intervjun. 

Intervjuer och bearbetning 
Intervjuerna utfördes mestadels på respektive kommunkontor men det inträffade också att 

intervjupersonerna valde att komma till oss, varpå vi bokade grupprum på universitetet.  

Längden på intervjuerna var förutbestämd att vara mellan 45–60 minuter, men flera intervjuer 

sträckte sig upp mot 90 minuter. Precis som Trost (2010) anser vi att det kan vara en fördel att 

vara två intervjuare då det är fördelaktigt att kunna komplettera varandra. Vi båda medverkade 

vid samtliga intervjuer. Den ena observerade och tog anteckningar medan den andra tog en mer 

ledande roll och höll i intervjun. Samtliga intervjupersoner ansåg att det var okej att vi spelade 

in intervjun, vilket utfördes med både en mobiltelefon och en diktafon. Att få spela in intervjun 

är fördelaktigt då inga detaljer förloras och man kan lyssna till tonfall och ordval upprepande 

gånger efteråt. Att inte behöva föra anteckningar gör det möjligt att istället koncentrera sig på 

intervjupersonen, frågorna och svaren. Likaså tror vi att eftersom intervjuerna gjordes vid ett 

fysiskt möte ansikte mot ansikte, istället för i telefon var till gagn för resultaten då noteringar 

om mimik, kroppsspråk och övriga händelser som sker under och kring intervjun kan föras 

(Trost 2010). Intervjufrågorna ställdes utifrån intervjuguiden efter en kort presentation om 

studiens syfte och vår ansats till avidentifiering av intervjupersonerna.  

 

Transkriptionerna av intervjuerna gjordes ordagrant och efter Gillhams och Jamison Gromark 

(2008) grundregler för transkription. Rekommendationen är att inte låta intervjuerna samlas på 

hög i minneskortet, för då blir det snabbt en överväldigande uppgift. Att transkribera så fort 

som möjligt efter intervjun när minnet är färskt underlättar förståelsen av vad som sägs. Då kan 

man också ofta dra lärdom av en intervju till nästa. Att vara realistisk angående tiden för 

transkriptionen. Det finns ingen snabb metod och en timmes lång intervju kan ta mellan sex 

och tio timmar. Vidare behövs pauser i transkriberandet för annars kan transkriptionens kvalité 
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bli lidande. Rekommendationen är också att identifiera transkriptioner tydligt, med namn, 

datum eller liknande för att lättare hålla isär dem, samt att det underlättar om man behöver gå 

tillbaka till en viss intervju. Dessutom något mycket viktigt, alltid säkerhetskopiera dina filer 

(Gillham & Jamison Gromark 2008). 

Analys 
Materialet tematiserades utifrån studiens syfte. Först gjordes en sammanställning av 

intervjumaterialet där samtliga frågor ordnades efter intervjuguidens upplägg och där samtliga 

intervjupersoners svar för varje fråga markerades med hjälp av färgkodning, så att varje 

sammanställning fick en egen färg, för att tydliggöra skillnader och likheter på ett strukturerat 

sätt. Detta gav en bra överblick av vad vi fått fram kring varje intervjufråga, vilket underlättade 

för både analys och komposition av materialet. Sedan formades en tematisering som 

åskådliggjorde två huvudteman, möjligheter respektive svårigheter för utövande av 

yrkesrollen. Därefter har olika underkategorier utvecklats som utgörs av de olika rubriker som 

återfinns i analyskapitlet. Genom kategoriseringen kunde en jämförelse av intervjuerna utföras, 

för att ställas i perspektiv mot varandra och jämföras med tidigare studier (Jacobsen 2012). 

Genom att analysera intervjusvaren tillsammans med tidigare forskning nås en viss analytisk 

generalisering av inspektörernas upplevelser i arbetet. Det låter oss att både påvisa skillnader 

och eller likheter, men också att öka validiteten och reliabiliteten i vår studie. 

Kvaliteten på kvalitativa data 

Ryen och Torhell (2004) menar att både validiteten och reliabiliteten är kontroversiella 

fenomen inom kvalitativ forskning som är svåra att enkelt ”föra över”. Samtidigt menar Trost 

(2010) att validiteten och reliabiliteten stärks genom att vi beskriver metodens olika delar och 

hur den möjliggör att studiens syfte uppfylls. Vi har för att öka trovärdigheten och validiteten i 

vår studie använt oss av några metoder som Watt Boolsen och Kärnekull (2007) beskriver. 

Rekommendationen är att använda triangulering. Genom att vi angriper samma problem på 

olika sätt, t.ex. genom intervju, observation som såväl som tidigare forskning. Genom att 

dokumentera vad vi har gjort och vad som har skett under forskningsprocessens olika faser, 

samt beskriva hur data valts ut, när, från vem och hur analysen har skett, så förstärks 

trovärdigheten i studien (Watt Boolsen & Kärnekull 2007).  

Den etiska aspekten 
I studien har hänsyn tagits till etiska aspekter genom vårt upplägg och vår metod för studien via 

flera förfaranden. Till att börja med informerades intervjupersonerna om vilka vi är, studiens 

syfte, och vad som förväntades av deltagarna. Vidare förklarades att frågor besvaras i den mån 

de vill och att vi i så stor utsträckning som det bara går försöker avidentifiera 

intervjupersonerna. Inga namn, ålder, kön eller vilket kontor den intervjuade arbetar på skrivs 

ut. Frågan om intervjupersonen ville se transkriptionen före användning ställdes också till 

samtliga inspektörer. Sedan ställdes frågan om samtycke till inspelning av intervjun (Gillham 

& Jamison Gromark 2008). Detta för att visa på en professionell sida, att visa förståelse för 

deras utsatthet i sin roll, men också för att inge trygghet hos de intervjuade och då 

förhoppningsvis nå ett större djup i intervjun. 

Metodreflektion 
Som ovan nämnt har intervjuer och tidigare studier använts för att uppnå syftet med studien. På 

detta sätt har vi på ett djupare plan analyserat inspektörers åsikter rörande deras yrkesutövande 

som de vill förmedla, samt kunnat belysa likheter och skillnader med tidigare forskning. Det 

går dock att kritisera kvalitativa intervjuer metod då inte lika många röster kommer till tals som 

det gör vid en kvantitativ studie, vilket kan ha begränsat vårt resultat. Som tidigare nämnts 

gjordes enskilda intervjuer för att minimera risken för att intervjupersonen ska påverkas av 
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andras tolkningar och upplevelser, men man kommer ändå inte ifrån att en påverkan mellan 

intervjupersonen och intervjuaren kan uppstå och påverka resultatet. Till exempel genom 

tonläge och kroppsspråk etc. hos intervjuaren kan en viss påverkan uppstå. Likaså finns det 

alltid en liten risk att man tolkar det inspelade materialet olika och då ofrivilligt förändrar en 

del av innehållet. Dessa påverkansaspekterna har vi försökt att minimera genom att försöka 

uppträda neutralt vid mötet med intervjupersonerna och att använda oss av de nedskrivna 

anteckningarna som gjordes under inspelningen för att stödja transkriberingen.  
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Teoretiska perspektiv och tidigare studier 
 
Teoretiska perspektiv och tidigare studier ger en bild av befintlig kunskap om miljöinspektörens 

arbete. Genom att ställa teoretiska perspektiv och tidigare studier i relation till intervjuerna med 

miljö- och hälsoskyddsinspektörer får vi möjlighet att förankra våra resultat kring möjligheter 

kontra svårigheter som finns och hur de hanteras inom miljöområdet. Teoretiska perspektiv och 

tidigare studier ger en bild av befintlig kunskap om miljöinspektörens arbete. Det här kapitlet 

kommer först behandla implementeringsforskning då inspektörernas arbete till stor del handlar 

om att implementera lagstiftning, vidare går kapitlet över till miljötillsynen i Sverige och 

beskriver i korthet hur den svenska miljölagstiftningen som inspektörerna arbetar efter kom till. 

Nästa avsnitt beskriver inspektörens olika bedömningssteg vid utövandet av sitt yrke, för att ge 

en inblick i inspektörernas arbete och påvisa deras olika arbetsuppgifter. Sedan behandlar 

kapitlet tidigare studier kring inspektörens roll där olika utmaningar och svårigheter inspektören 

dagligen möter tas upp.  

Implementeringsforskning 
Implementering och implementeringsproblem har analyserats och diskuterats ur många olika 

perspektiv. Idag är forskare eniga om att implementering inte är linjär och rationell utan att 

beslutade mål blir till handling genom en komplex och dynamisk process där inblandade 

aktörers tolkningar och agerande spelar en nyckelroll (Lundquist 1992). I vår studie är det 

inspektörer som studeras eftersom det är de som utför och arbetar närmast genomförandet av 

miljölagstiftningen och de har både myndighetens och verksamhetsutövarens krav och 

önskemål att förhålla sig till. Lipsky (2010) menar att vi, för att förstå 

implementeringsprocessen, behöver ta utgångspunkt i de personer som ska utföra själva 

genomförandet. Miljö- och hälsoskyddsinspektör skulle med Lipsky betecknas vara sådana 

”street-level bureaucrats”, närbyråkrater. Inspektörerna, närbyråkraterna har ett stort ansvar, att 

se till att besluten verkställs, men också att för hur det ska ske. Enligt Lipsky är närbyråkraterna 

de som är offentligt anställda, som läkare, poliser, advokater och inspektörer. De arbetar utifrån 

lagar och regler, har sträng tystnadsplikt och de möter och interagerar med medborgare varje 

dag. Enligt Lipsky finns det olika aspekter som bestämmer hur närbyråkraterna genomför olika 

beslut. Aspekter som resursproblem och det eviga kompromissandet för att möta målen. Detta 

poängterar även forskare som Lundquist (1992) och Barrett (2004), de skriver om vilka viktiga 

egenskaper som krävs för en lyckad implementering. Båda forskarna tar även upp att det är 

viktigt med tid och resurser för att uppnå en effektiv förändring (Lundquist 1992; Barret 2004). 

Lipsky beskriver att närbyråkraterna ska tänka på klienternas bästa, i detta fall miljön, och 

samtidigt implementera politiska beslut på ett korrekt sätt. Kraven på närbyråkraterna skapar 

dilemman som i sin tur genererar stress och överkrav, vilket är skadligt för både närbyråkraterna 

och deras klienter. För att minska stressen och förbättra uppmärksamheten för de aktuella 

frågorna, borde beslut om vad som bör förändras och på vilket sätt det ska göras, utgå från 

närbyråkraternas perspektiv (Lipsky 2010).   

 

I vår studie ligger fokus på implementering av miljölagstiftning och särskilt vad som skapar 

möjligheter och svårigheter för inspektörernas yrkesutövning. Även vad som krävs för att en 

inspektör ska lyckas med implementeringen av miljölagstiftningen i sitt yrkesutövande. Enligt 

Lundquist (1992) finns det tre nödvändiga villkor som krävs för att en lyckad implementering 

ska uppnås, förstå, vilja och kunna. Lundquist (1992) fokuserade på de implementerande 

tjänstemännen och menade att de måste förstå, vilja och kunna genomföra fattade beslut. I vår 

studie blir det inspektören som måste förstå betydelsen av lagtexten och förstå vad politikerna 

har för önskemål. Inspektören måste vilja genomföra beslutet i enlighet med beslutfattarnas 

intentioner. Till sist måste inspektören kunna genomföra beslutet. Detta villkor innebär ett krav 
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på att inspektören måste ha resurser som kunskap, inflytande och handlingsförmåga (Lundquist 

1992). För den här studien är det framför allt det första och det sista villkoret som är av störst 

intresse, nämligen huruvida inspektörerna har förståelse och de resurser som krävs för att kunna 

genomföra sina arbetsuppgifter. Då inspektörernas huvudsakliga uppgift är att övervaka 

verkställandet av våra lagar och då främst miljöbalken krävs det resurser i form av förståelse 

och kunskap för ett lyckat implementeringsarbete. Precis som Lundquist (1992) skriver Barrett 

(2004) att förståelsen för processen är en viktig del av kapacitetsuppbyggnad för att kunna ta 

itu med implementeringen. Att förstå de politiska besluten så att frågor som: hur är detta 

genomförbart och vad krävs för att lyckas med förändringen (Barret 2004). Barret menar också 

att med ökande uppmärksamhet på politikens effektivitet har studier utförts för att belysa 

problematiken med genomförandet. Barret skriver att det finns fyra nyckelfaktorer som bedöms 

bidra till vad som uppfattas som ”implementeringsmisslyckanden”. Dessa nyckelfaktorer är:  

 

1. Brist på tydliga mål, vilket lämnar utrymme för olika tolkningar.  

2. Mångfald av aktörer och myndigheter som är involverade i genomförandet, vilket kan leda 

till problem för kommunikation och koordination mellan de olika aktörerna i kedjan.  

3. Intresseskillnader både inom och mellan andra myndigheter, vilket kan leda till problem 

med perspektiv och prioriteringar som påverkar politiska tolkningar och motivation för 

implementering.  

4. Förhållandevis självstyrning inom organisationen, vilket kan skapa otydliga gränser 

gällande den administrativa kontrollen (Barrett 2004).   

 

Dessa teoretiska perspektiv kring implementering blir användbara att diskutera i relation till 

våra empiriska resultat. Genom våra intervjustudier vill vi se om miljöinspektörer upplever 

samma implementeringsegenskaper som Barrett och Lundquist lyfter fram.  

Miljötillsynen i Sverige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar på en myndighet, en förvaltning som huvudsakligen 

har till uppgift att förbereda och tillämpa politikernas beslut. Med andra ord så har myndigheten 

till uppgift att se till att miljölagarna tillämpas. Till en början fanns ingen samlad 

miljölagstiftning, men med tiden och ökade kunskaper vet man nu att miljöproblemen är 

komplexa och att det då många gånger behövs insatser på flera områden samtidigt. Av denna 

anledning ansågs det därför viktigt att samla den centrala miljölagstiftningen i en gemensam 

lag. Då tillkom miljöbalken år 1998 (Rubenson 2008). Enligt Lundquist (1992) är förvaltningen 

den organisation som har till uppgift att bereda och implementera politikernas beslut på alla 

nivåer. Enligt Michanek och Zetterberg (2012) arbetar inspektörerna främst på regional och 

lokal nivå. Tillsynsmyndigheten kontrollerar att verksamhetsutövarna följer de politiska 

besluten, alltså de lagkrav som råder och således också de tillståndsvillkor som gäller 

verksamheten. Till sin hjälp har tillsynsmyndigheten olika rättsliga instrument, som till 

exempel miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Sedan finns det avgifter i form av både 

sanktioner och viten som myndigheten kan ta till. De miljörättsliga sanktionerna har framförallt 

ett preventivt syfte, att avskräcka från brottsliga handlingar som kan skada miljön. Om 

allvarligare överträdelse har skett av en verksamhetsutövare och misstanke om miljöbrott finns, 

måste myndigheten anmäla detta. Beslut om brottslig handling fattas av miljödomstolen 

(Michanek & Zetterberg 2012).  

Den professionella inspektionens åtta delar 
Miljöinspektörens arbete kännetecknas till stor del av bedömningar, bedömningar som kan ses 

som en cirkel där olika moment utförs av inspektören från början till slut innan ett beslut kring 

ett ärende kan tas. Detta kräver en hel del av inspektören, bland annat att inspektören har 

specifika kunskaper i lagstiftningen, god kommunikativ förmåga och kompetens inom det 
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komplexa miljö- och hälsoskyddsområdet. Det här avsnittet belyser de olika stegen som krävs 

för att göra en bra bedömning innan ett beslut kan fattas. Här har vi använt oss av Artmans et 

al. (2013) åtta olika steg för att påvisa inspektörens bedömningsarbete. 

 

Professionell bedömning 
Enligt Artman et al. (2013) kan inspektörens bedömningsarbete ses i åtta olika delar som 

tillsammans skapar en professionell bedömning (se figur 1.). Dessa åtta 

bedömningsdimensioner är betydelsefulla för vår studie av inspektörers möjligheter och 

svårigheter. Dimensionerna ger en fördjupning av förståelsen för inspektörens arbete och lyfter 

fram alla delar i processen av förarbete, inspektion och efterarbete. De åtta 

bedömningsdimensionerna är: 

 

 

 
Figur 1. Egen bearbetning av modell som visar de åtta dimensioner som påvisar den professionella 

bedömningen enligt Artman et al. (2013). 

 

1. Inläsning av ärende menas att inspektören har klart för sig varför hen åker ut på inspektion. 

Det kan vara en ansökan, eller inspektion i aktuell tillsynsplan, eller så kan det vara 

verksamhetsutövaren som bett om besök. Inspektören måste kolla gällande tillstånd, villkor 

eller föreläggande för verksamheten, kolla lagstiftning, föreskrifter, förordningar, andra 

myndigheter, eventuellt begära komplettering vid ny anmälan och granska ritningar. 

Inspektören måste veta saker om själva platsen, angående naturförhållanden, naturskydd, 

riksintressen, natura 2000, vattentäkter-skyddsområde vattentäkter och mycket mer. 

 

2. Inspektion förutsätter att man som inspektör behandlar alla människor lika, men att det kan 

göras olika mot människor för att nå det målet. Som inspektör måste man förstå att 

verksamhetsutövare inte riktigt hänger med på vad som ska göras, redogör för dem vad som är 

aktuellt, som att göra en inspektion eller följa upp tidigare beslut. Sedan görs en muntlig 
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bedömning på plats, som att det ser bra ut, eller att något behöver ordnas. Efter 

överenskommelse om bedömning och strategi avslutas inspektionen med en skriftlig 

inspektionsrapport.   

 

3. Samtal med verksamhetsutövaren är en del av arbetet med att skaffa underlag för ett 

ställningstagande. Verksamhetsutövarna ska göra jobbet själva vad gäller miljöarbetet. 

Inspektören kontrollerar om de är på rätt väg i arbetet. Det innebär att ställa frågor som ”hur ser 

ert egenkontrollprogram ut?” Som inspektör är det viktigt att klargöra roller genom att berätta, 

”jag kan vara ett bollplank för dina idéer, men det är du som lämnar in ett förslag, sedan är det 

mitt uppdrag att acceptera eller inte.” 

 

4. Samtal med andra kollegor är viktiga i processen för att göra en bra bedömning. Inspektörer 

kan ha olika erfarenheter och kunskap i ämnet som kan vara värdefullt. De kan ha arbetat i en 

annan del av landet med liknande frågor och kan då ge nya perspektiv. 

 

5. Läsa igenom tidigare beslut menas att: det är viktigt att vara påläst på ärendet när man 

kommer ut på en inspektion. Genom att vara påläst kan inspektören vara mer effektiv på plats. 

Det är bra om inspektören läser in sig lite på området så hen har lite branschkunskap, detta ses 

ofta som något positivt från verksamhetsutövaren, vilket i sin tur genererar i god relation.  

 

6. Undersöka lagrummet kräver att inspektörer har koll på paragrafer i miljöbalken. Om det 

kanske finns höga skyddsbehov på platsen, om det krävs särskilda försiktighetsmått och 

åtgärder som inspektören behöver lagstöd för. Inspektören behöver tänka på olika saker, bland 

annat rimlighetsavvägning, vara noggrann med beslutsformulering och villkor.  

 

7. Rättssäkerhet och objektivitet är viktigt. I det rättssäkra ligger det att det ska gå att förstå 

inspektörens beslut. Inspektören ska skriva på ett sådant sätt att det går att följa tanken bakom 

beslutet. Verksamhetsutövaren ska kunna begripa av vilken anledning bedömningen är gjord. 

Bedömningen ska vara rättvis mellan likartade objekt. För att synliggöra detta behöver 

inspektören arbeta med hur man skriver och motiverar beslut. Både när det gäller rättssäkerhet 

och objektivitet är samtalen med kollegor ovärderliga. Ibland kan en kollegas synpunkter bli 

avgörande för att hamna rätt i en bedömning.  

 

8. Sammanvägning och rimlighetsbedömning bygger på att ärendet är komplett, dvs. all 

information finns för att kunna bedöma, vilka tillstånd finns sedan tidigare, samt att beslutet 

ska bygga på lagstöd. Sedan görs en sammanvägning och rimlighetsbedömning utifrån 

punkterna 1–7 som ovan beskrivits (Artman et al. 2013).  
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Tidigare studier kring inspektörens roll och svårigheter 
Utifrån tidigare studier lyfts ett antal aspekter fram som viktiga för inspektörernas 

yrkesutövning, vilket det här avsnittet kommer att behandla. Aspekter som kommunikation och 

samarbete, där god kommunikation med verksamhetsutövare och stöttning av kollegor är stora 

och viktiga bitar. Även aspekter som olika förutsättningar, där skillnader i arbetssätt beroende 

på om man arbetar i en stor eller liten kommun lyfts fram. 

 

Kommunikation och samarbete 
Tidigare forskning tar upp att det tar det flera år för en inspektör att lära sig yrket. Att det är 

mycket att lära de första åren, som byråkratin bakom handläggning, förstå och tolka 

lagstiftningen för olika situationer, lära sig tyda människors beteenden, samt lära sig att förklara 

beslut och andra myndighetsråd på ett sätt så att berörda förstår. Forskare menar på att 

inspektörer behöver få råd och stöttning vid tolkandet, från flera håll, som chef, kollegor och 

andra myndigheter som ska vara tillsynsvägledande. Det blir en lång lärandeprocess som 

fungerar bra om den nya inspektören får stöttning av kunniga kollegor. Till de lite svårare 

ärenden som klagomålsärenden kan det behövas utbildning och extra stöd för att hantera dessa. 

Att få göra en bra inspektion och kunna påverka verksamhetsutövaren i rätt riktning är 

inspektörers mål oavsett ärende (Artman et. al 2013; Edlund 2015). Edlund skriver också att 

det krävs i huvudsak tre saker för att nå dessa mål, inläsning för att förstå sakområdet, god 

kommunikation med verksamhetsutövaren och inläsning av det juridiska fältet, som lagstiftning 

och äldre domar. Det är dessa tre aspekter som inspektörer lägger mest energi på (Edlund, 

2015).  

 

Både enligt Edlund (2015) och Artman et al. (2013) är rådfrågning hos kollegor en viktig 

process i bedömningen. Det kan vara kollegor på samma arbetsplats men även kollegor i 

närliggande kommuner. Genom att rådfråga når inspektören en bredare kompetens. Olika 

inspektörer läser in sig mer inom vissa områden och har särskilda erfarenheter inom olika 

specifika objekt som kan vara värdefulla i bedömningsprocessen. Många inspektörer har ofta 

arbetat i en annan kommun med liknande frågor och kan då ge ett betydelsefullt perspektiv för 

den slutliga bedömningen av olika ärenden. Genom den kollegiala gemenskapen stärks 

tolkningsramarna. Kollegorna lär varandra och hjälps åt att tolka, vilket ger ett mer korrekt 

utfört arbete och bedömningen blir mer likvärdig (Artman et al. 2013). Även Niskanen et al. 

(2014) menar att det är viktigt att inspektörer får stöd i att förstå och tolka regler och lagar för 

att kunna följa dem och bedriva ett effektivt arbete. Stöd som kommer både från beslutsfattare 

som från chefer.  

 

Hos inspektörerna är samordning både inom det lokala men också över regionala gränser av 

stor vikt enligt flera forskare. Detta är även något som har lyfts från annan litteratur kring 

miljöimplementering. Burch (2010) menar att samarbete på olika nivåer är viktigt för att nå 

förändring. Samtliga berörda parter bör bli motiverade till förändring och på så sätt tillsammans 

driva miljöfrågorna framåt. Risken finns som Burch (2010) tar upp att om inte övervägande 

parter är motiverade till förändring, kan miljöarbetet tendera att rinna ut i sanden. Likaså tar 

Simeonova och van der Valk (2009) upp att skyddet av miljön inte är så beroende av en högre 

myndighet utan snarare av att bygga relationer och samarbete mellan specialister och aktörer 

(Simeonova & van der Valk 2009). Detta säger oss att samarbete både inom och utanför 

tillsynsmyndigheten är av stor vikt för att driva miljöarbetet framåt.  Med andra ord så är utbyte 

av kompetens och samarbete på olika nivåer och mellan olika kommuner mycket betydelsefullt 

för inspektörer, men också att samarbete och god kommunikation uppstår mellan inspektörer 

och verksamhetsutövare är otroligt viktigt för ett bra miljöarbete.  
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Den viktiga aspekten som går under kommunikation är mötet mellan inspektörer och 

verksamhetsutövare som sker dagligen när inspektörer åker ut på tillsyn. Edlund (2015) 

poängterar att det är viktigt att inspektören har kunskap om stressreaktioner och psykisk ohälsa 

för att kunna läsa av olika situationer och möten, samt att veta var den egna yrkesrollen kommer 

in. Niskanen et al. (2014) lyfter även att det kollegiala stödet är viktigt då olika parter, som 

inspektörer och verksamhetsutövare, är mer benägna att samarbeta när ett förtroende har 

utvecklats mellan dem, detta för att de olika parterna anser då att deras insatser kommer att 

gengäldas. Likaså är det viktigt att verksamhetsutövaren förstår lagstiftningen för att kunna 

följa den så att det resulterar i ett effektivt inspektörsarbete (Niskanen et al. 2014).  Angående 

svåra situationer i möten med verksamhetsutövare beskriver Edlund (2015) att inspektörerna 

idag ofta får lära sig genom den hårda vägen, genom att göra alla misstagen själv och genom 

dem lära sig hantera möten bättre. I vår studie kommer vi att undersöka hur inspektörer upplever 

möten med verksamhetsutövare. Kommer våra resultat visa som tidigare studier att inspektörer 

får lära sig den ”hårda” vägen eller ser det helt annorlunda ut? Delas uppfattningen om möten 

med verksamhetsutövare i stor och liten kommun? 

 

Olika förutsättningar 
Tidigare forskning pekar på att inspektörer har olika förutsättningar för sitt arbete beroende på 

var i landet de arbetar, framförallt om det är i en liten eller en stor kommun. I en stor kommun 

ges inspektören möjlighet att fokusera på ett av de tre huvudområdena, hälsoskyddstillsyn, 

livsmedelstillsyn eller miljötillsyn medan i en liten kommun måste inspektören kunna mycket 

på ett brett område, då de behöver utöva tillsyn på allt ifrån restauranger, industrier, skolor och 

avlopp (Artman et al. 2013; Edlund 2015). Det är också vanligt att inspektörer i mindre 

kommuner får ansvara för många olika ämnesområden. De får därför många sällanärenden och 

det är inte ovanligt att de blir ensamma om sitt ansvarsområde. Då får inte inspektörer i en 

mindre kommun samma förutsättningar som inspektörer i en större kommun, de får inte samma 

kollegiala grupp att bolla sina ärenden med. Likaså har inspektörer i mindre kommuner inte 

samma möjlighet att följa med varandra på inspektioner för att tiden inte räcker till. En annan 

aspekt som Edlund tar upp är ensamheten, att den blir mer påtaglig i mindre kommuner och 

framförallt kan den bli det för nya inspektörer. De inspektörer som är mer erfarna klarar sig 

bättre i mindre kommuner då de ofta redan har ett kontaktnät i andra kommuner och kan ringa 

tidigare kollegor eller andra inspektörer de lärt känna på informationsträffar (Edlund 2015). 

Edlunds studie visar tyvärr på att de nyexaminerade inspektörerna oftast hamnar i de små 

kommunerna i sin första anställning, vilket gör yrkesstarten väldigt tuff för inspektörer. 

 

Att inspektörer har olika förutsättningar i sitt arbete beroende på om de arbetar i en liten eller 

stor kommun skulle även kunna leda till att tillsynen förlorar sin effektivitet och rättssäkerhet, 

enligt Artman et al. (2013). Detta var ett av motiven till att intervjua inspektörer för att se om 

de upplever att de har olika förutsättningar i sitt arbete som tidigare forskning pekar på. Forskare 

säger också att det blir svårt för Naturvårdsverket att agera som vägledare för inspektörer när 

det saknas tillsyndata över inspektörers arbete från hela landet. Utan tillsynsdata blir det svårt 

att skapa underlag för vägledning för tillsynen. Det blir ingen transparens. Forskare menar på 

att om en sammanställning av tillsyndata funnits, hade det enkelt gått att undersöka tillsynens 

effektivitet i begrepp av förbättrad miljö (Artman et al. 2013). För studiens syfte blir det 

relevant att ta reda på hur inspektörer upplever tillsynsvägledning från Naturvårdsverket, men 

också från andra myndigheter som ska agera som vägledare för inspektörer.  
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Politisk påverkan 
I varje kommun arbetar miljö- och hälsoskyddsinspektörerna på uppdrag genom delegation från 

den kommunala politiska nämnden att utföra inspektioner och göra bedömningar. I en del frågor 

har inte inspektörerna fullt ut delegation att fatta beslut utan måste rådfråga nämnden. Det blir 

med andra ord en politisk påverkan i en del ärenden där beslut ska fattas, vilket i sig kan leda 

till en utmaning för inspektören att få nämnden att dela åsikt. Enligt Artman et al. (2013) kan 

miljö- och näringslivsintressen tillsammans leda till komplexitet när kommunpolitiker väger 

dessa intressen mot varandra. Artman menar att tillsynen kan skapa möjligheter att konkurrera 

kommersiellt i en företagsvänlig kommun där miljön kan få stå tillbaka. På ett sätt vill alla ha 

en bra miljö, den egna kommunen likväl som angränsande kommuner. På ett annat sätt finns 

det ett självklart intresse hos varje kommun att stödja det egna näringslivet och därmed främja 

arbetstillfällen. Det är här komplexiteten uppstår. Regeringsformen säger följande: 

 

”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får 

bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende 

som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör 

tillämpningen av lag.” (12 kap. 2 § regeringsformen)  

 

Artman menar att ovan citerade lagrum bland annat innebär att det inte får förekomma politisk 

påverkan på miljöförvaltningens tillsyn av regelefterlevnad i enskilda fall i en kommun. Vidare 

skriver Artman att det i tidigare studier har uppmärksammats att just en sådan påverkan 

förekommer. Oftast sker det genom att kommunalpolitiker önskar att miljöförvaltningen ska 

behandla lokala företagare med ”silkesvantar”. Detta beror i många fall på att politikerna, i 

synnerhet i de små kommunerna, känner företagscheferna, samt att de vill främja företagsklimat 

och arbetstillfällen (Artman et al. 2013). Likaså menar Lundquist (1992) att förvaltningen är 

den organisation som har till uppgift att bereda och implementera politikernas beslut på alla 

nivåer. Enligt Wessén (2017) blir utgångspunkten att politiker styr myndigheter genom 

generella föreskrifter, lagar, förordningar och myndighetsinstruktioner. Dessa är bindande för 

myndigheterna. Myndigheterna bedömer självständigt vad de generella bestämmelserna 

betyder i enskilda fall, med alla dessa omständigheter. Politiker har inte rätt att lägga sig i 

myndighetsutövning i enskilda ärenden, utan där beslutar myndigheterna med iakttagande av 

principen om likhet inför lagen. Svårigheten ligger i frågan om vem som har behörighet att 

utöva myndighet gentemot enskilda (personer och företag). Wessén menar på att det är skillnad 

om det är en nämnd inför vilken inspektören är föredragande, eller om det är inspektörerna som 

är beslutsfattande (Wessén 2017). Det kan enligt Lipsky (2010) skapa dilemman för 

inspektörerna som ska tänka på miljöns bästa och samtidigt implementera politiska beslut på 

ett korrekt sätt. Det kan skapa ohälsa såväl för inspektörerna som för miljön och för att lösa den 

här typen av problem anser Lipsky att besluten kring de aktuella frågorna ska tas av 

närbyråkraterna, med andra ord av våra miljö-och hälsoskyddsinspektörer (Lipsky 2010). 

 

Inför kommande bearbetning med resultat och analys finns det flera aspekter från den teoretiska 

forskningen och tidigare studier som vi tar med oss för att kunna jämföra tidigare studier med 

våra egna resultat, men också för att förankra våra resultat i redan befintliga studier i 

miljöområdet. Vi tar bland annat med oss tankar kring Lipsky´s ”street-level bureaucrats” 

perspektiv för att undersöka om dess förhållningssätt kan spegla vårt resultat kring 

inspektörsarbetet. Vi ska också undersöka om det är Artmans (et al. 2013) åtta bedömningssteg 

eller Edlunds (2015) tre aspekter som krävs och utförs av våra intervjupersoner när de arbetar 

med bedömningsprocessen. Går det att utläsa skillnader mellan kommuner av olika storlek som 

tidigare forskning pekar på och i så fall på vilket sätt? Likaså undrar vi hur inspektörerna 

upplever den politiska påverkan kring beslutsfattanden. 
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Resultat och analys 
 

Utifrån bearbetning av intervjuerna har följande teman identifierats som viktiga när det gäller 

att skapa möjligheter men även vad som skapar svårigheter för inspektörerna att utöva sin 

yrkesroll: Att hitta sin professionella roll, Organisering och ansvar, Samarbete kommunalt och 

regionalt, Balansera ledning och handlingsutrymme, Individberoende tolkningar, Tyda 

miljöbalken, Sällanärenden, Att möta verksamhetsutövaren, Resurser och Politisk påverkan. 

Analysen bygger på intervjumaterialets tematiseringar och observationer från tidigare 

forskning.  

 

Möjligheter för utövande av yrkesrollen 

Att hitta sin professionella roll 
Analysen visar att det inte bara är att hoppa in i rollen som inspektör, utan det är en 

lärandeprocess som tar tid. Flera aspekter för att hitta in i sin yrkesroll lyfts under intervjuerna. 

Samtliga sex intervjupersoner från kommunerna svarade att det tar flera år innan man känner 

sig trygg i rollen som inspektör, allt ifrån två till fem år. Här ser vi ingen skillnad bland 

inspektörerna som jobbar i den större eller den mindre kommunen. Bland annat betonar Lisa 

och Lotta att det var ganska tufft att komma in i rollen som inspektör i en mindre kommun. De 

berättade att det förväntades att de skulle kunna börja med inspektioner på en gång, vilket gjorde 

att de behövde läsa in mycket på egen hand. 

 

” Hela den här inspektörsbiten, hela det är ju en utmaning att lära sig liksom. 

Jobbet det här med att vara frågvis, vad jag ska titta på, vilka lagar är det som är 

relevanta för den här typen av objekt. Så hela alltet är en stor utmaning innan man 

kommer in i det och innan man lär sig hur man ska göra.” (Lotta) 

 

Intervjupersonerna berörde också vad som underlättade utvecklandet av den professionella 

kompetensen. Professionell kompetens som kunskap är en viktig del inom inspektörsyrket. Lisa 

säger att det är viktigt att vara förberedd och se till att ha kunskap inom det område man ska 

göra tillsyn på, vilket gör att de får lägga mycket tid på förberedelse. Inspektörerna i den lilla 

kommunen förklarar även att det tar tid att få en fördjupad kunskap då de arbetar så brett inom 

många olika områden. 

 

”Nej, det tar så många år liksom innan jag får den här fördjupade kunskapen inom 

de olika områdena. Bara i år så har jag fått tre nya områden liksom.” (Lotta) 

 
Samtliga intervjupersoner i den större kommunen belyser även de att kunskap är en viktig del 

i inspektörsarbetet. Sofie förklarar, precis som de i den mindre kommunen, att det är viktigt att 

läsa in sig på ärenden för att ha kunskap om vad ärendet gäller. Hon menar precis som Lisa att 

förberedelserna är viktiga för att skapa goda förutsättningar för en bra tillsyn.  

 

Vidare lyfte Svea och Sofie betydelsen av stöttande kollegor. Dessutom berättade Sofie att hon 

själv försöker att vara till mycket hjälp och stöd till ny personal, så att de får en bättre början 

än vad hon själv fick. Hon tyckte även att arbetet blir mycket roligare när man känner att man 

behövs, samt att det gör mycket om det är en positiv arbetsplats. 

 

Tidigare forskningsstudier från både Edlund (2015) och Artman et al. (2013) stämmer bra 

överens med vad våra intervjupersoner svarade. Forskningen tar upp att det ofta tar tid att 

komma in i rollen som inspektör och en viktig del är att kunna rådfråga sina kollegor för att 
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snabbare känna sig trygg i rollen. Under inspektörens första år ska de lära sig många delar, som 

byråkratin bakom handläggning (Artman et al. 2013). Likaså beskriver tidigare forskning att 

miljöinspektörens arbete kännetecknas till stor del av bedömningar och att dessa kräver att 

inspektören har specifika kunskaper och kompetens inom det komplexa miljö- och 

hälsoskyddsområdet. Kunskap som förberedelse och inläsning för att förstå sakområdet. 

Kunskap är en del av Artmans åtta dimensioner av professionell bedömning (Artman et al. 

2013). 

 

Organisering och ansvar 
Analysen visar tydliga skillnader i arbetsfördelning beroende på om man är en inspektör i en 

stor eller liten kommun. Båda kommunerna har uppdelningen; Miljöskydd, Hälsoskydd och 

Livsmedel. I den större kommunen var det också mer tydligt att de har en undergrupp som 

Avlopp med en egen arbetsgrupp. Likaså kan inspektörerna i den större kommunen själva välja 

vilket eller vilka verksamhetsområden de vill arbeta inom. I den mindre kommunen får 

inspektören visserligen till sig ett huvudansvarsområde, men de måste kunna arbeta över 

samtliga verksamhetsområden, vilket gör att de inte har samma möjlighet till fördjupning. 

 

”Jag är en slasktratt! Så jag gör allt utom avlopp tror jag. Alltså vi har ju uppdelade 

huvudområden. Bara i år så har jag fått tre nya huvudområden…Plus då att jag 

även jobbar på miljö, hjälper till med projekt inom lantbruk och livsmedel…Så jag 

har ganska många områden som jag är huvudansvarig för.” (Lotta) 

 

I den större kommunen berättar Siv att vissa arbetar i undergrupper som till exempel lantbruk 

eller förorenade områden. Signe berättade att hon arbetar 100 procent med enbart en ärendetyp 

och slipper då också tänka på annat. Resultaten visar tydligt att inspektörernas arbetsuppdelning 

skiljer sig åt beroende på om de arbetar på en stor eller liten kommun. 

 

Det finns dock styrkor och svagheter med båda typerna av upplägg, menar intervjupersonerna. 

I den mindre kommunen ansåg inspektörerna att styrkorna ligger i att få variation i arbetet med 

så många olika typer av ärenden, samt att de inte blir så sårbara. När de alla arbetar så brett kan 

de täcka upp för varandra då inspektörerna är kunniga inom alla områden. I den större 

kommunen svarade Svea att styrkorna med uppdelningen är att man blir specialiserad inom sitt 

område. Då har man kompetens, kan ställa krav och göra bedömningar på ett rättssäkert sätt. 

Siv tyckte även att en styrka med spetskompetens i arbetet är att det alltid finns någon att vända 

sig till som är väldigt bra på ett område om man har frågor i sitt ärende. Flera av 

intervjupersonerna i den större kommunen ansåg också att det var en stor fördel med 

uppdelningen då var och en kan välja att arbeta med det område de finner mest intressant. I den 

mindre kommunen beskriver inspektörerna sig själva som generalister medan inspektörer i den 

större kommunen beskriver sig som specialister.  

 

Perspektiven från de mer specialiserade inspektörerna stämmer med slutsatser från tidigare 

studier men inte perspektiven från de mer generaliserade inspektörerna. Edlund (2015) har 

bland annat påtalat att inspektörer i en större kommun har bättre förutsättningar än de som 

arbetar i en mindre kommun. Att de får möjligheten att fokusera på ett område, ger inspektören 

möjlighet att bli specialiserad på sina ärenden och de behöver då inte lika mycket tid för 

inläsning inför varje tillsyn. Likaså kan de bolla frågor med kollegor som arbetar inom samma 

område och de kan tillsammans åka på inspektioner om behov skulle uppstå. När det gäller 

generalisterna ser vi både viss överensstämmelse med tidigare studier men också nya 

perspektiv. När det gäller svagheter med generalistperspektivet menar Artman att inspektörer i 

en mindre kommun måste arbeta över så många områden och kan då inte nå en tillräcklig 
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fördjupning inom olika områden (Artman et al. 2013). Detta stämmer med våra 

intervjupersoners svar från den mindre kommunen, men samtidigt ser vi genom vår studie att 

även generalisterna ser styrkor med sitt upplägg, som variation i arbetet och att de kan täcka 

upp för varandra vilket skapar en minskad sårbarhet. Detta har inte lyfts fram i tidigare studier. 

 

Samarbete kommunalt och regionalt 
För en inspektör kan samarbete med andra myndighetspersoner på olika nivåer vara av stor vikt 

för rådfrågning men också nödvändig många gånger inför ett beslutstagande. Här betonade 

inspektörer från båda kommunerna vikten av ett gott och välfungerande samarbete, samt att de 

har samarbete med andra. De berättade om samarbete genom ”MÖTA”, miljösamverkan 

Östergötland som anordnas av Länsstyrelsen, där inspektörer från olika kommuner träffas och 

utbyter erfarenheter och ger varandra inspiration. Intervjupersoner från båda kommunerna 

berättade att samarbete med andra ger stöd och råd inför beslut. Att de genom att samarbeta 

med andra kan ta fram informationsmaterial så att information ut till verksamhetsutövare blir 

likvärdig, är av stor vikt enligt Lisa. Sofie berättade att de har ett gott samarbete både inom den 

egna kommunen och med andra kommuner. 

 

”Man får ju ett kontaktnät, det är ju både liksom att det är bra att man hjälper 

varandra i det här, för oftast så är det ju så att de stora kommunerna har ju mer 

resurser och kan göra mer arbete i det här som de små inte hinner på samma sätt.” 

(Sofie) 

 

Även om Signe håller med övriga intervjupersoner om att det finns ett gott samarbete inom den 

egna verksamheten, lyfter hon även en annan aspekt, att det kan bli en svårighet med samarbete 

i en stor arbetsgrupp, då de får svårt att samordna alla inspektörer för ett gemensamt möte. Här 

antyds således att intern samordning till vissa delar kan vara lättare i en mindre kommun. 

 

När det gäller samarbete på andra nivåer än kommunal svarade inspektörerna i båda 

kommunerna att de inte såg det som ett samarbete utan snarare som rådgivning eller projekt 

som andra myndigheter startar upp, där sedan inspektörerna deltar. Sofie berättar att 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samarbetar genom att ordna seminarier för 

inspektörerna så att de utvecklas, vilket är jättebra, samt att de kan ringa och ställa frågor. 

Inspektörerna i både den större och den mindre kommunen berättade att rådgivningen från 

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket 

fungerar bra, vilket skapar möjligheter för ett gott samarbete, som i sin tur genererar ett effektivt 

inspektörsarbete. Däremot upplevde samtliga inspektörer att kontakten och rådgivningen från 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen var svajig, tunn eller dålig.  

 

”Jag vänder mig aldrig till Länsstyrelsen. Jag har provat det en gång och nu har 

det snart gått 1,5 månad sen jag skickade frågan och jag har inte fått något svar.” 

(Lotta) 

 

Detta kan kopplas ihop med vad tidigare forskare som Burch (2010) konstaterat. Hon menar på 

att samordning både inom det lokala men också över regionala gränser är av stor vikt hos aktörer 

som arbetar för att stärka hanteringen av miljöfrågor. Berörda parter bör bli motiverade till 

förändring och på så sätt tillsammans driva miljöfrågorna framåt. Om inte motivationen finns 

tenderar miljöarbetet att rinna ut i sanden Burch (2010). I den mindre kommunen finns ett 

samarbete mellan samtliga inspektörer kring de olika ansvarsområdena. Den typen av 

samarbete blir svårare i den större kommunen, då de är så pass många att det till och med är 

svårt att samla alla inspektörer för ett gemensamt möte. Inspektörerna nämner att de inte får så 
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bra stöd av Naturvårdsverket. Enligt Artman et al. (2013) finns det ingen samlad information 

om hur tillsynen ska bedömas. Det ger en förklaring till varför inspektörerna upplever bristande 

stöd.  

 

Balansera ledning och handlingsutrymme 
Att få påverka i sitt arbete och få möjlighet att tillsammans med andra bestämma och planera 

för vad som ska göras, är viktigt för allas välbefinnande oavsett yrke. Likaså är det viktigt med 

en bra ledning och en lyhördhet hos chefen. Här fick vi fram att inspektörer från båda 

kommunerna menar att de har stor möjlighet att påverka arbetet utifrån sin yrkesroll. Lisa, Siv 

och Sofie anser att de har stor möjlighet till att påverka sitt arbete. Genom framtagandet av 

checklistor, rutiner och mallar enligt Lisa. Genom öppenhet hos både medarbetare och ledning 

enligt Siv.  Sofie anser att arbetet blir så mycket roligare när man själv har kommit med förslag 

som man verkligen vill arbeta med och att man sedan genomför det.  Det som kan skapa 

svårigheter för eget handlingsutrymme i arbetet är enligt flera intervjupersoner, att tiden inte 

räcker till och att det tar tid att få med alla på tåget. Som Signe som uttryckte det. 

 

 ”Det är nog svårare i en grupp där alla har jobbat i över fem år, då är det nog 

väldigt svårt att få in nya influenser. Att hitta sätt eller någonting man vill förändra. 

Man blir ju gärna bekväm liksom, i sitt jobb.” (Signe) 

 

I den större kommunen tycker intervjupersonerna att det är viktigt med en ledning som kan se 

vad den enskilda inspektören är intresserad av och ge henne möjlighet att utvecklas. Flera 

intervjupersoner menar att chefen är väldigt viktig för arbetsgruppen, att det blir en svår 

situation om man har en frånvarande chef som inte ersätts med vikarie under tiden. De kan då 

inte ta nya kliv eller bestämma nya saker, det blir mera ett underhåll tills chefen är tillbaka, för 

de vågar inte ta egna beslut. Flera av intervjupersonerna i den större kommunen känner att de 

har ett stort eget ansvar vilket gör att de kan välja att arbeta med det de är intresserade av. 

 

”Vi har ju ingen chef som bestämmer vad vi, vi får ju själva ta initiativ och säga 

inom vilka områden vi vill arbeta i och vad vi känner, att efter vad vi kan och vill 

och så där”. (Sofie) 

 

Sofie ansåg att det lättare kan uppstå orättvisor och skeva fördelningar gällande 

ärendefördelningen när de är uppdelade. Sofie anser då att det krävs en chef som följer upp 

arbetet och kollar hur inspektörerna delar upp arbetet. 

 

”Så det är ju väldigt viktigt att ha en ledning, som om man ska ha så här mera fritt, 

att man själv får bestämma och att man själv bestämmer hur mycket ärenden man 

tar och hur mycket man gör i gruppen och så där, så är det ju väldigt viktigt att det 

blir att man har en ledning som verkligen följer upp och liksom har kontakt 

regelbundet med alla handläggare, tycker jag.” (Sofie) 

 

Precis som inspektörerna poängterar, beskriver både Burch (2010), Simeonova och van der 

Valk (2009) hur viktigt det är med motivation både inom och utanför tillsynsmyndigheten för 

att nå ett bra resultat. Likaså skriver Niskanen et al. (2014) att det är viktigt att inspektören får 

stöd av beslutsfattare och chefer för att kunna bedriva ett effektivt inspektörsarbete. Dessa 

aspekter visar tydligt hur viktigt det är med balans mellan tydlig ledning och eget 

ansvarstagande. Något som det går att arbeta vidare på både för chefer som för inspektörer, 

vilket skulle leda till större trivsel på arbetsplatsen som i sin tur leder till effektivare arbete. 
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Svårigheter för utövande av yrkesrollen 

Individberoende tolkningar 
I inspektörens vardag ingår det att utföra tillsyn och sedan tolka dessa. Att tolka så lika som 

möjligt är viktigt då ärenden ska bli rättvisa och rättssäkra. Vi kunde utläsa av intervjupersoner 

från båda kommunerna att de ansåg att inspektörer gör olika tolkningar. Båda Lisa och Lotta 

från den mindre kommunen menade att de uppfattar att inspektörer hanterar ärenden olika.  

 

”Det blir aldrig helt likt i hela länet, inte ens inom ett helt kontor om jag ska vara 

helt ärlig, men man försöker ju, vi strävar efter att det ska vara så lika som möjligt” 

(Lisa) 

 

Ibland kan det ligga svårigheter i bedömningarna, till exempel vad som räknas som en 

olägenhet. Lotta anser att det kan vara både positivt och negativt att ärenden hanteras på olika 

sätt. Det är den mänskliga faktorn, vi är olika, olika hur man tolkar lagen och hur hård man är. 

Ärenden kan hanteras olika men så länge slutbedömningen blir densamma, så spelar det ingen 

roll att de gör olika menar hon. Däremot om man arbetar i projekt och ärenden hanteras olika 

så ser det inte bra ut utåt. Även Signe från den större kommunen menade att skillnader på 

ärendehantering finns i hela landet, likväl som på det egna kontoret. Dels för att man har olika 

bakgrunder, dels menar hon att det är en generationsfråga.  

 

Signe menar att de nyare inspektörerna tycker om förändring, medan de som arbetat länge är 

vana vid ett system och kanske inte ser att det är föråldrat. Svea menar att skillnader mer har 

att göra med om man arbetar i en större eller i en mindre kommun, för i den mindre kommunen 

har inspektörerna ett så brett arbetsområde. Då ska de känna till miljöbalken, 

livsmedelslagstiftningen och andra lagstiftningar och det går inte att läsa på allting och komma 

så djupt i mindre kommuner.  

 

”Det går inte och läsa på allting och komma så djupt utan man, ja det är svårt att 

vara så påläst och då blir det kanske inte alls likadant, de gör ett jättebra jobb men 

de har en svår situation”(Svea) 

 

Intervjupersonernas uttalanden ligger väl i linje med vad som noterats enligt tidigare studier. 

Artman et al. (2013) menar att mycket utav inspektörernas arbete utgörs av professionella 

bedömningar som kräver en hel del av inspektören, bland annat kunskaper i lagstiftningen samt 

kompetens inom det komplexa miljö- och hälsoskyddsområdet. De måste läsa in sig på tidigare 

ärenden och känna till tidigare beslut för att kunna ge en likvärdig bedömning. Modellen med 

de åtta olika dimensionerna från Artman et al. (2013) sammanfattar på ett mycket bra sätt de 

olika delarna som en inspektör måste klara av för att kunna utföra ett effektivt inspektörsarbete. 

Från intervjumaterialet kan vi utläsa att just dessa bedömningar ibland är svåra och att det då 

är viktigt med bra stöttning från framförallt kollegor, men även från chef. Artman et al. (2013) 

och Edlund (2015) pekar även på att inspektörer har olika förutsättningar för sitt arbete 

beroende på vart i landet de arbetar. I en stor kommun ges inspektören möjlighet att fokusera 

på ett huvudområde. Medan i en mindre kommun måste inspektören behärska många områden. 

Inspektörerna bekräftar att de arbetar olika men att de hela tiden strävar efter att göra en 

likvärdig bedömning, genom träffar på miljösamverkansmöten möter de andra inspektörer från 

andra kommuner och diskuterar arbetssätt. Men samtidigt påpekades också att skillnaden kan 

vara en generationsfråga, att inspektörer arbetar på olika sätt beroende på hur etablerad man är 

i rollen och vilka perspektiv man har med sig. 
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Tyda miljöbalken 
Att tyda lagar och förstå deras innebörd för att sedan implementera dem i sitt arbete är en 

utmaning som varje inspektör måste ta sig an. Lotta berättade att lagstiftningen fungerar bra att 

implementera, men att det är svårare med allmänna råd. Som Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen som enbart använder sig av allmänna råd istället för föreskrifter. Dessa 

allmänna råd kan inte inspektörerna stödja sig på i beslutsfattanden, då de inte är beslutsfattande 

paragrafer. I slutändan måste inspektörerna använda sig av miljöbalken som stöd och sedan 

bygga upp med allmänna råd. Från den större kommunen berättar Siv att det är tidskrävande 

när lagstiftningen förändras, men samtidigt har de då flera år på sig att implementera. Likaså 

blir det alltid en stor osäkerhet när någonting är nytt och det inte finns någon rättspraxis 

berättade Siv. 

 

Merparten av intervjupersonerna från båda kommunerna ser svårigheter med tydandet av 

miljöbalken, att den är svävande men samtidigt användbar. Exempelvis berättade Lotta att det 

här med människors hälsa utifrån miljöbalken är svårtytt. Ändå anser Lotta att det har sina 

fördelar med att miljöbalken är så oklar, för det gör att det går att använda den till väldigt 

mycket. Siv berättade exempelvis att det är lättare i dom områden där det har prövats i domstol 

och det finns praxis, men att det är många områden där det inte har prövats. Precis som Lotta 

och Siv uttryckte även Signe att miljöbalken är svår att tyda. 

 

”Den är ju väldigt stor och luftig. Så att ja, den är svårtydd. Samtidigt som den är 

tydlig på sina delar och den har sina fördelar att den är så pass stor och luftig för 

att man kan använda den till väldigt mycket.” (Signe) 

 

Siv berättar att man kan ringa Naturvårdsverket för att få stöd, för de har en juristjour, men de 

är så vaga i svaren där och säger bara å ena sidan, å andra sidan, vilket resulterar i att man blir 

mer förvirrad än innan man ringde. Signe menar på att det kan uppstå problem att tyda balken, 

men att man då tar hjälp av sina kollegor och bestämmer gemensamt en linje att köra på. Med 

andra ord så gör de då en kollegial tolkning. 

 

Tidigare forskning har likaså pekat på svårigheter med att tolka lagar och att inspektörer 

behöver få råd och stöttning vid tolkandet, från flera håll, som chef, kollegor och andra 

myndigheter som ska vara tillsynsvägledande (Artman et al.2013, Edlund 2015). 

Intervjumaterialet visar på att det främsta stödet kommer från kollegor både från den egna 

kommunen och från andra kommuner. Materialet visar också att miljöbalkens karaktär som 

otydlig gör den applicerbar på många olika områden för inspektörer och de kan således stödja 

sig på miljöbalken vid kommunikation ut mot verksamhetsutövaren.  

 

Sällanärenden 

Som inspektör dyker det upp ärenden som man aldrig tidigare stött på, ärenden som 

förekommer väldigt sällan eller ärenden som kan vara svårbedömda, detta kan bli en tuff 

utmaning och det krävs mycket av inspektören för att ro i land ärendet. Intervjupersoner från 

båda kommunerna berättade att de ofta får ärenden som är nya eller som är sällan 

förekommande, s.k. sällanärenden. Intervjupersonerna från båda kommunerna uppgav att de 

tyckte att den typen av ärenden är roliga, varierande och utvecklande men kan också vara 

tidskrävande och frustrerande. De intervjuade berättade också att de pratar om ärendena för att 

följa upp och bättre kunna hantera dom som är svåra.  Lisa berättar att de försöker dra lärdom 

av svåra ärenden och sedan upprätta nya rutiner, så att de kan agera annorlunda nästa gång de 

hamnar i samma situation. Sedan lyfte intervjupersonerna och gav exempel på svåra 

utmaningar. Lisa menade på att då man aldrig är expert på någonting när man arbetar i en liten 
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kommun måste hon vid ett sällanärende kolla upp det först och sedan återkomma till 

verksamhetsutövaren. 

 

”Där kan vi tappa lite i trovärdighet, om man liksom inte har, när man kommer ut 

då på tillsyn, stenkoll. Utan man måste själv läsa på när man får frågor.” (Lisa) 

 

En annan aspekt som Svea upplevde som svåra ärenden var fusk, att det finns en del brottslighet 

helt enkelt. Svea berättade exempelvis om att verksamhetsutövare vill tjäna pengar på att sälja 

dyr mat och fuskar då genom att använda ett billigare alternativ som sedan märks om. Den 

typen av fusk är svåra att upptäcka och blir då ett svårt ärende. 

 

I forskningen beskriver Edlund (2015) att det är vanligt att inspektörer i mindre kommuner får 

ansvara för många olika ämnesområden vilket gör att de tvingas hantera mer av sällanärenden 

än rutinärenden. I vår studie ser vi snarast att inspektörer från såväl den större som den mindre 

kommunen problematiserar förekomsten och hanteringen av sällanärenden. Vi ser samtidigt att 

intervjupersonen Lisa från den mindre kommunen betonar att sällanärenden blir mer utmanande 

för dem som generalister eftersom de behöver kolla upp och läsa på om ärendet, då de inte har 

spetskompetens som ärendet kräver när de arbetar på en liten kommun, vilket också går i 

enlighet med Edlunds (2015) tidigare studier. 

 

Att möta verksamhetsutövaren  
Sofie från den större kommunen tog upp att det ibland kan vara verksamhetsutövaren som kan 

skapa svårigheter för ett effektivt arbete, eftersom verksamhetsutövarna inte alltid tycker att det 

är så roligt när inspektörerna kommer och ställer krav. Detta visar oss tydligt svårigheter med 

miljöfrågans hantering. Om inte inspektörerna når ut till verksamhetsutövarna blir det 

automatiskt svårare att implementera miljölagstiftning och driva arbetet för en bättre miljö 

framåt. Mötet mellan inspektör och verksamhetsutövare som sker dagligen när inspektörer åker 

ut på tillsyn kan alltså bli en utmaning för inspektören. Då är det viktigt att inspektören har 

kunskap om stressreaktioner och psykisk ohälsa för att kunna läsa av olika situationer och 

möten. Här fanns det intervjupersoner från båda kommunerna som ibland upplevde svårigheter 

med bemötande av verksamhetsutövare. Lisa menar att det kan vara ganska otäckt och att man 

kan känna sig utsatt om man möter en otrevlig eller hotfull verksamhetsutövare, att man kan 

möta människor som är svåra att kommunicera med, att de inte pratar, verkar arga och lite 

inbundna. Då är det bra att man kan bryta en inspektion och åka därifrån, bara man motiverar 

till personen att man inte kan utföra inspektionen under rådande omständigheter och då åker 

man istället ut två stycken. Sofie från den större kommunen hade samma uppfattning som Lisa 

att en del personer man träffar är svåra att prata med. Hon berättade om en föreläsning som 

varit väldigt givande som handlade om svåra människor, som rättshaverister och psykopatiska 

personer. Svea precis som Sofie tror att det skulle underlätta i deras arbete om de fick flera 

föreläsningar och utbildning både när det gäller att bemöta psykiskt sjuka människor och hot 

och våld situationer.  

 

”Önskar vi fick till oss mer kunskap att bemöta personer, för vi kan vara tekniskt 

duktiga och pålästa på lagstiftningen men mycket av vårt arbete är ju att bemöta 

andra. För att få igenom det som behövs. För att det är så att om man har ett bra 

bemötande, så går det så mycket smidigare för alla parter.” (Svea) 

 

Ett annat exempel som Siv tog upp var att de får en del problem med vissa verksamhetsutövare 

som inte vill göra som de säger. Det finns verksamhetsutövare som konsekvent vägrar.  
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” Polisen kan ju bruka våld i sin myndighetsutövning, liksom tvinga folk genom att 

hålla fast dom och så, det kan ju inte vi. Alltså vi är ju byråkrater, vi kan bara 

ålägga folk att göra saker liksom, det är ju ändå deras egen fria vilja.” (Siv) 

 

Tidigare forskning från Edlund (2015) och Artman et al. (2013) visar på att ensamhet vid 

utövandet av inspektörsarbetet är vanligt och det är mer förekommande i mindre kommuner. 

Edlund poängterar vikten av inspektörens kunskap om stress och psykisk ohälsa för att kunna 

hantera olika situationer och möten. Edlund skriver att det ofta är så att inspektörer får lära sig 

genom sina misstag och genom dem lära sig hantera möten bättre, istället för 

fortbildningskurser. Precis som inspektörerna poängterade så belyser Artman et al. (2013) att 

det kan behövas utbildning och stöd i hur man kan hantera svåra ärenden. Intervjumaterialet 

visade på likheter mellan kommunerna, att inspektörer från båda upplevde att 

verksamhetsutövare kan vara svåra att kommunicera med. Från den större kommunen kom det 

förslag på utbildning i bemötande för att inspektörerna skulle bli bättre i sin yrkesroll och nå ut 

till verksamhetsutövaren. Detta är verkligen något man borde lyssna på, för om utbildning 

skapar bättre möten med verksamhetsutövaren, leder det till ett underlättande av både 

implementering av lagstiftningar som av vårdandet av miljön, samt en tryggare och effektivare 

inspektör. 

 

Resurser: tid, bemanning och teknik  
En viktig del för att kunna göra ett effektivt inspektörsarbete är resurser. Saknas resurser av 

olika slag skapar det svårigheter för inspektören att utöva sin yrkesroll. Intervjumaterialet visar 

att inspektörerna tar upp olika delar som krävs för att kunna utföra ett effektivt inspektörsarbete. 

Siv menar att om de inte får en vettig planering, inte har en bra styrning, ingen hjälp med att 

prioritera och inga bra kollegor att bolla frågor med så skapar det svårigheter. Lotta berättade 

också att överklagningsprocessen kan vara en svårighet för ett effektivt inspektörsarbete, det 

kan vara väldigt tidskrävande. Lotta hade själv ett överklagat ärende hos Länsstyrelsen sedan 

år 2014 som handlar om en överklagad avgift och Lotta har än idag, tre år senare inte fått svar 

från Länsstyrelsen. Både Lisa och Lotta tar upp att tid, kunskap och tillsynsvägledning är viktigt 

för ett bra arbete, men framförallt tid menar de, för om tiden finns så har man möjlighet att 

skaffa sig den kunskap man behöver. 

 

”Egentligen så tror jag ju att alla på kontoret känner att man har alldeles för 

mycket att göra, att alla är stressade kan man väl säga.” (Lisa) 

 

Intervjupersonerna från båda kommunerna lyfter att det händer att de inte hinner med alla 

ärenden, att dessa då blir bortprioriterade och liggande som pågående. Det bästa är att försöka 

se till att ärenden inte hinner bli så gamla. Det handlar om att prioritera efter hur riskfyllt ärendet 

är.  

 
”Men är det något som är svårt så har man möjlighet att avsätta tid, om det är 

något som är hälsofarligt. Det kan ju vara svårt men kanske inte så riskfyllt då är 

det inte lika stor prioritet på det.” (Svea) 

 

Minst fyra av Artmans et al. (2013) åtta dimensioner för inspektörens professionella bedömning 

visar på att tiden är ett viktigt redskap för ett effektivt miljöarbete. Till exempel, inläsning av 

ärende, läsa igenom tidigare beslut, undersöka lagrummet och rättssäkerhet och objektivitet 

där samtliga kräver mycket tid från inspektörens arbete. Både tidigare studier och 

intervjupersoner från båda kommunerna påpekar att tiden är en viktig aspekt för ett effektivt 
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inspektörsarbete, vilket säger oss att mer tid skulle göra att inspektörerna slipper 

omprioriteringar och stress i samma utsträckning som de upplever idag. 

 

När det gäller resurser i form av personal upplever inspektörerna i båda kommunerna att de är 

underbemannade. Lotta berättade att de har gått underbemannade i många år. Det resulterar i 

att de inte hinner med inläsningen av ärenden. Lotta förklarar att de gör en tillsynsplan och en 

behovsutredning varje år och varje år så pekar behovsutredningen på att de behöver mer 

personal. Skulle man titta på behovet är de två till tre personer kort. Siv berättar att även om 

ingen är föräldraledig och all personal är på plats, så får de ändå prioritera bort saker.  

 

”Jag har lite svårt att få tiden att räcka till faktiskt…Så jag tycker att jag har lite 

för mycket att göra för det mesta och jag får prioritera bort en del ärenden som har 

blivit liggande, för att jag aldrig har tid att prioritera dom och det är trist. Jag 

jobbar ju heltid, så jag vill ju inte jobba mer än så. Jag är inte en sån där som löser 

ett systemfel med att jobba övertid.” (Siv) 

 

Signe tog också upp att ärendehantering kan bli problem, att de inte hinner med när de är 

underbemannade. 

 

”Men det är ju pinsamt när saker tar så lång tid, alltså det går ju inte. Har man 

tillräckligt med folk så kan man ju hantera dom lättare, även om det blir 

problemärenden.” (Signe) 

 

Signe ser ett behov av fler inspektörer, men det beslutet ligger hos politikerna. 

 

”Men har man inte ett sätt som gör att politikerna förstår att de kan tjäna på att vi 

är flera och inte behöver gå back på grund av det, så har du nog svårt att få flera 

än vad vi är.” (Signe) 

 

Sedan anser Sofie som de tidigare intervjupersonerna att det är brist på resurser, men att det har 

med kommunens ekonomi att göra. De skulle behöva fler inspektörer och mer utbildning, men 

det finns inte ekonomi för det.  

 

En annan resursbrist som kan skapa svårigheter för ett effektivt arbete som man inte tänker på 

vid första anblicken är tillgången till uppdaterad teknikutrustning. Allt arbete kring 

ärendehantering som dokumentation, äldre domar och inhämtande av information sker via 

teknik. Intervjupersoner från båda kommunerna tar upp att det är viktigt med bra teknik, som 

datorer, ärendehanteringssystem och kart-program. Både Siv och Signe berättade att de har ett 

uråldrigt ärendehanteringssystem som inte fungerar så bra.  

 

”Det är väl framförallt det här med välkommen till 2017, tekniken alltså. Man har 

låtit det vara så länge, så det har stått och stampat liksom.” (Signe) 

 

 

Politisk påverkan 
Slutligen påtalar intervjupersonerna att politisk påverkan kan vara en stor utmaning för 

implementeringen av miljölagstiftning och möjligheten att hantera miljöfrågan i de ärenden 

som inte är av rutinärenden med delegation från nämnden. Inspektören gör allt förberedande 

arbete och har vid framställningen av ett beslutsunderlag till nämnden redan bildat sig en 

uppfattning om önskat beslut i frågan utifrån sitt professionella perspektiv och med fokus på 
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miljölagstiftningen. Nämnden kan i sin tur ha en helt annan uppfattning och fattar ett annat 

beslut än vad inspektören hoppats på.  Intervjupersonerna från den mindre kommunen berättade 

att de inte upplevde den politiska påverkan som så stor idag. Lisa berättade att om de går med 

förslag till beslut till nämnden, där det är nämnden som får besluta. Det händer att nämnden 

ändrar deras förslag till beslut och då tar ett annat. Från den större kommunen berättar flera 

intervjupersoner att det är inspektörerna som gjort all beredning och allt arbete innan nämnden 

fattar sitt beslut. Sedan är det inte säkert att nämnden fattar ett beslut som inspektörerna anser 

är det rätta, men att det är så demokrati fungerar. Signe menar på att politikerna oftast är mer 

liberala och vill hjälpa individen som verksamhetsutövare, medan inspektörerna tittar på och 

ska tillämpa miljöbalken och de två hänsynen går inte alltid ihop.  

 

”Men det är ju dom som bestämmer i slutändan om det går så långt. Vi har ju 

delegation men vissa saker måste vi ju ta i nämnden och om de säger någonting så 

är det ju det som gäller. Det kan man ju tycka vad man vill om, men jag kan inte 

säga emot, jag måste göra som de säger. Och det kan ju vara problematiskt.” 

(Signe) 

 

Sofie tror att politikerna som sitter i nämnden har stor påverkan mer eller mindre i både större 

och mindre kommuner. Politikerna kan påverka hur de vill att besluten ska bli. När nämnden 

tycker en sak och inspektörerna en annan, så blir det som nämnden vill. Både Sofie och Svea 

antyder samtidigt att inspektörernas arbete kan vara ännu mera styrt från nämnden i mindre 

kommuner. Sofie berättar om ett fall i en annan kommun där politikerna sa att inspektören 

kunde se sig om efter ett annat arbete om denne inte skrev beslutet som de ville. Även Svea tror 

att situationen är svårare i en mindre kommun, för politiker kan ha kontakter med 

verksamhetsinnehavare och alla känner alla. Det blir då en svår sits, eftersom inspektören ska 

följa lagstiftningen men utan att ha nämnden med sig. Detta var dock inget som 

intervjupersonerna från den mindre kommunen bekräftade eller gav uttryck för. 

 

I tidigare forskning beskriver Artman et al. (2013) hur den politiska nämnden på kommunnivå 

behandlar företagare med ”silkesvantar”, samt att den politiska nämndens påverkan är stor. 

Intervjumaterialet visar att i den mindre kommunen anses inte den politiska påverkan som stor, 

medan i den större kommunen ser intervjupersonerna en påverkan och att de bedömer att 

påverkan är större i mindre kommuner. I tidigare studier hävdar man också att nämnder genom 

att utöva politisk påverkan går ifrån en av landets fyra grundlagar, nämligen regeringsformen. 

Det står i regeringsformen 12 kap. 2 § att en kommuns beslutande organ inte får bestämma hur 

en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning 

mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lagen. Artman menar på 

att paragrafen i regeringsformen betyder att det inte får förekomma politisk påverkan på 

miljöförvaltningens tillsyn av regelefterlevnad. Här går tidigare forskning isär mot vår egen 

studie, då intervjupersonerna såg det snarast som naturligt i en demokrati att politikerna kan 

fatta ett helt annat beslut än det förslag till beslut som framläggs av inspektörerna. 

Intervjumaterialet visade således att inspektörerna från båda kommunerna var av den 

uppfattning att den politiska nämndens påverkan var i sin ordning, att det är demokrati, vilket 

betyder att den folkvalda nämnden har rätt att fatta dessa beslut, trots att det kan gå emot 

inspektörernas uppfattning om vad som är rätt enligt deras professionella bedömning.  
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Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att studera miljö- och hälsoskyddsinspektörers förutsättningar 

att utföra ett effektivt inspektörsarbete i kommuner av olika storlek, att belysa inspektörens 

möjligheter och svårigheter att hantera miljöfrågan och implementera miljölagstiftning i 

yrkesutövandet. Våra inspektörer fungerar i rollen som Lipsky´s ”street level bureaucrats”. 

Lipsky (2010) beskriver att närbyråkraterna ska tänka på klientens, i vårt fall miljöns, bästa och 

samtidigt implementera politiska beslut på ett korrekt sätt. Lipsky menar att kraven på 

närbyråkraterna skapar dilemman som i sin tur genererar i stress och överkrav där vi, för att 

bättre förstå vad som skapar förutsättningar för en mer effektiv implementering, behöver rikta 

fokus på de genomförande aktörerna och deras erfarenheter. Utifrån vår studie av miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer ser vi att ett antal aspekter blir särskilt avgörande. 

Resultat av studien stämmer väl överens med tidigare forskning som visar på att inspektörer 

idag upplever fler svårigheter än möjligheter att utföra ett effektivt inspektörsarbete. Dessa 

aspekter är viktiga att belysa för det är genom inspektörernas arbete som miljöbalken efterföljs 

och det är genom deras tillsyn som miljön vårdas och blir bättre, så deras uppdrag är av yttersta 

vikt för vårt samhälle och deras arbete är viktigt att belysa. Utan miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer skulle de komplexa miljöproblem som vi redan står inför bli ännu 

större. I tidigare forskning av Artman et al. (2013) står det att olika förutsättningar kan leda till 

att tillsynen förlorar sin effektivitet och rättssäkerhet. Från vårt intervjumaterial finner vi inget 

som styrker att tillsynen skulle kunna förlora sin effektivitet och rättssäkerhet genom att 

kommuner av olika storlek har olika förutsättningar, dock visar intervjumaterialet att tillsynen 

kan förlora sin rättssäkerhet genom att inspektörerna gör olika tolkningar, detta var gemensamt 

för inspektörerna från båda kommunerna. Med andra ord och i vår studie har rättssäkerheten av 

tillsynen inget med kommuner av olika storlek att göra utan med att inspektörer gör olika 

tolkningar vid tillsyn, vilket skiljer sig från tidigare forskning. 

Möjligheter för ett effektivare arbete som inspektörerna upplevde var, att de anser att de får 

vara med och påverka arbetet, de har bra samarbete, stöttning av andra inspektörer och en 

kollegial tolkning. Något som vi inte fann i tidigare studier men som identifierades genom 

empirin var innebörden av den kollegiala tolkningen. Den kollegiala tolkningen uppstår när 

flera inspektörer tolkar samma fråga och sedan tillsammans bestämmer sig för vilken linje de 

ska gå på. Tack vare den kollegiala tolkningen fungerar inspektörernas bedömningsarbete bra. 

Utan stöd från andra inspektörer upplevs arbetet tidskrävande, svårt och vissa ärenden skulle 

inte gå att lösa utan andra kollegors tolkningar. Dessa tolkningar kan beröra olika lagstiftningar, 

utförda inspektioner, olika dokument m.m. I tidigare studier skriver Lundquist (1992) att 

implementeringen är en komplex och dynamisk process där inblandade aktörers tolkningar och 

agerande spelar en nyckelroll. I detta ser vi likheter med den kollegiala tolkningen som 

intervjumaterialet visade, att inspektörer många gånger tillsammans tolkar för att nå ett beslut. 

Inspektörernas arbetssätt gällande bedömningar stämmer väl in med både Artmans åtta 

dimensioner av ett professionellt bedömningsarbete som med Edlunds (2015) tre steg för att få 

verksamhetsutövaren i rätt riktning. Från intervjumaterialet ser vi att Artmans fjärde steg i 

bedömningscirkel, ”samtal med kollegor” används flertalet gånger i bedömningsprocessen och 

ligger även många gånger till grund för en slutavvägning och ett beslutsfattande, speciellt vid 

svåra ärenden eller när det gäller att tolka miljöbalken, vilket visar oss hur betydelsefullt det är 

med stöttande kollegor för ett effektivt bedömningsarbete.   
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Det som inspektörerna upplevde som svårigheter för ett effektivt arbete från båda kommunerna 

var framförallt resursbrist i form av personal, tid, teknik och kunskap i bemötandet av 

verksamhetsutövare. I likhet med inspektörerna lyfter även tidigare forskning av Barret (2004) 

och Lundquist (1992) betydelsen av resurser för att lyckas med implementeringen som leder 

till ett effektivt inspektörs arbete. Likaså upplevde de en frustration över att den politiska 

nämnden många gånger kan vara av en annan åsikt och fattade ett annat beslut än vad 

inspektören tänkt sig. En annan aspekt som räknas in av inspektörerna som en svårighet var 

”sällanärenden” för att utöva ett effektivt inspektörsarbete och här skiljer sig vårt studiematerial 

ifrån tidigare forskning. Tidigare forskning skriver att sällanärenden förekommer främst i små 

kommuner, medan vår studie visar att sällanärenden är lika ofta förekommande i stor som i 

liten kommun. Vad är det då som krävs för att nå ett effektivare inspektörsarbete förutom ovan 

nämnda egenskaper. I vår analys blir det tydligt att balansen mellan ledning och eget 

handlingsutrymme är en annan viktig aspekt för ett effektivt arbete, då inspektörerna oftast 

själva har idéer om vad som behöver göras och på vilket sätt. Samtidigt har intervjupersonerna 

varit tydliga med att påpeka betydelsen av en bra chef och ledning för att styra upp och fatta 

vissa beslut, samt vikten av råd och stöttning från en lyhörd chef.  Det är intressant att 

ledningsfrågan sågs som en viktig aspekt i den större kommunen, medan den mindre 

kommunen inte berörde ledningen i den utsträckningen. 

 

I likhet med Edlund och Artmans tidigare studier skiljer sig inspektörernas arbetsuppgifter och 

ansvarsområden sig åt beroende på om de arbetar i en stor eller i en liten kommun. I en mindre 

kommun arbetar inspektörer inom många områden och måste då kunna lite om alla 

arbetsområden, de blir så kallade generalister. I en större kommun arbetar inspektörer inom 

bara ett eller två områden och är då väldigt insatta men på ett smalare område och de blir då 

specialister. Specialist eller generalist, det var de två största skillnaderna vi fann vid en 

jämförelse mellan en stor och en liten kommun. Skillnaden i att vara generalist eller specialist 

för med sig både nackdelar som fördelar. Generalisterna upplever att det kan vara tidskrävande 

och frustrerande, samtidigt som de upplever arbetet som roligt och varierande. Specialisterna 

anser att de kan bli uppdelade då de inte blir insatta inom andra områden och utbytet av kunskap 

blir starkt men på en begränsad yta, samtidigt går det inte åt så mycket tid till inläsning och det 

finns alltid kollegor som också kan området bra. I den mindre kommunen kunde vi även se ett 

starkare samarbete mellan samtliga inspektörer, dels för att de inte är så många, men också för 

att alla arbetar över alla områden. Den typen av samarbete ses som näst intill omöjlig i den 

större kommunen, dels för att de är många inspektörer, men också för att de är just specialister 

och arbetar då inte över alla områden. Generalisternas styrkor med att arbeta över många 

områden ger variation och minskad sårbarhet då de kan täcka upp för varandra, detta är en 

aspekt som inte har identifierats i tidigare forskning. 

 

Ett dilemma för inspektörerna är att bemöta svåra verksamhetsutövare vilket vi ser i Edlund 

(2015), Niskanens et al. (2014) samt i vårt intervjumaterial. Något som identifierats i vår studie 

är avsaknaden av utbildning i bemötande vilket skulle vara värdefullt för inspektörerna. 

Utbildning i bemötande skulle kunna leda till att inspektörerna lättare kan implementera 

miljölagstiftningen och hantera miljöfrågor i arbetet tillsammans med verksamhetsutövare på 

ett effektivare sätt. Dessutom skulle ett effektivare inspektörsarbete hjälpa våra politiker, ja hela 

landet att skydda och ta hand om vår miljö och genom detta förbättra våra chanser att nå 

miljömålen. Genom att nå miljömålen arbetar man inte enbart med de uppmärksammade 

miljöproblemen på en lokal nivå, utan indirekt arbetar man även med att förbättra 

miljöproblemen på en global nivå genom att bidra med en bättre miljö. Studien visar att det är 

inspektörerna som arbetar för en minskad miljöpåverkan, samt för en god miljö för oss 

människor att vistas i. 
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Slutsatser 
 

 Möjligheter för ett effektivt inspektörsarbete är kollegial tolkning, bra 

verksamhetsplanering, stöttande kollegor, en förstående och en närvarande chef. 

 

 Svårigheter för ett effektivt inspektörsarbete kan vara att tyda miljöbalken, resursbrist 

i form av personal, tid, teknik och utbildning. 

 

 Det som krävs för att lyckas med implementeringen och få ett effektivare 

inspektörsarbete är resurser i form av tid, bemanning, teknik och utbildning i 

bemötande. 

 

 Den politiska påverkan fungerar som så att om nämnden och inspektörerna är av olika 

uppfattningar gällande ärenden inför nämnd, är det nämndens beslut som gäller. 

 

 Den största skillnaden mellan stor och liten kommun var att arbetsfördelningen skilde 

sig åt, inspektörer blir specialister i en större och generalister i en mindre kommun. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

Informera om:  
• Avidentifiering, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.).  

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen?  

• Är det ok att spela in intervjun? Då det är svårt att hinna med att anteckna.  

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 

Inledning 
 

1. Hur länge har du jobbat som inspektör?  

 

2. Vad har du för bakgrund/utbildning? 

 

3. Vad motiverar eller driver dig i din yrkesroll? 

 

Arbetssätt och organisering 
 

4. När du började som inspektör: hur fungerade det att komma in i yrkesrollen? 

Tog det tid? Om ja: vad var utmaningarna? 

 

5. Hur många jobbar på detta kontor? Hur är ärendena uppdelade inom 

organisationen?  

 

6. Vad ser du för styrkor och svagheter med den typen av uppdelning/organisering 

ni har? Ser du skillnader i ert arbetssätt när ni jämför med andra kommuner? 

Är skillnader/likheter positivt eller negativt? (Årlig avgift inom hälsoskydd i den 

mindre kommunen?) 

 

7. Samarbetar ni med andra kommuner? Om ja: På vilket sätt? 

(rådfrågning/utbyta erfarenheter) Hur fungerar samarbetet? Om nej: varför 

inte? Skulle det underlätta med utökat samarbete? 

 

8. Samarbetar ni med myndigheter regionalt/nationellt? Om ja: På vilket sätt? 

(rådfrågning/utbyta erfarenheter) Hur fungerar samarbetet? Om nej: varför 

inte? Skulle det underlätta med utökat samarbete? 

 

9. Uppfattar du att inspektörer hanterar ärenden på olika sätt i Sverige? Om ja: på 

vilket sätt? Hur skulle man kunna göra annorlunda? 

 

Möjligheter och svårigheter för yrkesutövning 
 

10. Vad upplever du skapar möjligheter för ett effektivt inspektörsarbete? Vad 

krävs för att skapa goda förutsättningar för tillsynen? (fråga vidare, något mer 

du kommer att tänka på?) 
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11. Vad upplever du skapar svårigheter för tillsyn/ett effektivt inspektörsarbete? 

(fråga vidare, något mer du kommer att tänka på) Finns det tillräckliga 

resurser? Hur upplever du tidsfristen i förhållande till arbetsuppgifterna?  

 

12. Händer det att du får sällanärenden? Om ja: Hur upplever du det? Har du 

förslag på hur det skulle kunna hanteras bättre? 

 

13. Ligger det svårigheter i att tyda miljöbalken? Om ja: På vilket sätt? /vilka är 

svårigheterna. Hur skulle man kunna underlätta för inspektören vid tydandet? 

Ge exempel? 

 

14. Kan du ge exempel på specifika situationer/ärenden som inte fungerar optimalt 

idag? Vad skulle behövas för att bättre hantera sådana situationer? 

 

15. Hur hanterar ni och följer upp ärenden som blivit svåra och problematiska? 

Tycker du detta fungerar bra? Kan du se en förändring/förbättring? 

 

16. Utifrån din yrkesroll, har du möjlighet att påverka till ett mer effektivt 

inspektörsarbete/tillsyn? Om ja: Hur? Om nej: vad skulle krävas? Alternativt 

vad är det som behöver ändras och vad är alternativet? 

 

Politisk påverkan och implementering 
 

17. Tycker du att det är svårt att implementera politiska beslut eller lagstiftningen i 

arbetet? Om ja: på vilket sätt? 

 
18. Hur upplever du den politiska ledningen/nämndens påverkan? Upplever du att 

de kan påverka arbetet eller er uppfattning om ett beslut? Om ja: på vilket sätt? 

Positivt/negativt? 

 

19. Är det något du vill tillägga? 


