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Förord 
 
Ett stort tack till de tio miljö- och hälsoskyddsinspektörerna och deras 
miljöchefer som gjorde denna studie möjlig. Trots att inspektörerna var hårt 
belastade med arbetsuppgifter fick jag följa deras arbete i fält under 
inspektioner. Tack också till alla de som jag i olika sammanhang har mött på 
miljökontoren runt om i landet under denna tid som på olika vis har bidragit 
med inspiration. Till sist men inte minst ett stort tack till min handledare 
professor Tommy Svensson, avdelningen för sociologi vid institutionen för 
beteendevetenskap och lärande, Linköping universitet för att du har stöttat, 
uppmuntrat och bidragit med stor kunskap och kloka tankar.  
 
Alnarp i februari 2012 
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1. INLEDNING 
 
1.1  Problemområde 
 
Säkert kommer någon att undra varför man lägger så mycket tid på att skriva 
om tillsynsmetodik? Främsta orsaken till att jag valde området är egen 
”okunskap” kombinerad med nyfikenhet. Jag har själv arbetat många år som 
miljö- och hälsoskyddsinspektör. Men aldrig riktigt på djupet förstått vad 
tillsynen egentligen handlar om. Som inspektör har jag bara ”gjort” jobbet för 
det skulle utföras. Det brukar ofta vara så med jobb. Arbetsuppgifter ska 
utföras. Men sällan eller aldrig diskuterat på allvar med kollegor och 
miljöchefer på miljökontoren varför gör vi si och så och varför gör vi inte 
istället på det viset? Jag tror inte att det här förhållningssättet på något sätt är 
unikt för de miljökontor jag har tjänstgjort vid. Korta fortbildningar för 
yrkesverksamma miljö- och hälsoskyddsinspektörer brukar fokusera på 
sakkunskaper, teknikdetaljer, nya system och lagstiftning. Sällan hålls det 
utbildningar i hur tillsynsarbetet ska utföras. Mycket i tillsynen är ”tyst 
kunskap”. Man bara gör. Jag har upptäckt att i vardagens arbete verkar få 
fundera över själva tillsynsmetodiken som faktiskt utgör grunden i jobbet. Även 
om intresset börjar öka. Kanske upplevs tillsynen alltför vardaglig och 
närvarande för att verka spännande att utforska? 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer vid landets många kommunala miljökontor 
har idag som främsta uppgift att bedriva tillsyn enligt miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. Någon övergripande tillsynsmetodik finns egentligen 
inte framtagen. Varje inspektör får mer eller mindre på egen hand utarbeta ett 
sätt att jobba på. Eller också gör som man brukar göra på det miljökontoret man 
jobbar vid just då. Det finns inget krav på yrkeslegitimation för att få arbeta 
som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Utbildningsnivåerna bland miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna varierar kraftigt. En del inspektörer saknar 
högskoleutbildning medan andra till och med kan ha flera 
universitetsutbildningar. Många miljö- och hälsoskyddsinspektörer har 
företrädesvis en naturvetenskaplig utbildningsbakgrund (Tillsyns- och 
föreskriftsrådet, 2008). Men för att arbeta vid ett miljökontor behövs 
naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kompetens. Eftersom 
verksamheten på ett miljökontor domineras av ständiga möten med människor i 
olika sammanhang behövs även beteendevetenskaplig kompetens skulle jag 
vilja påstå. Resurserna på miljökontoren i olika kommuner varierar starkt. På 
vissa miljökontor är omsättningen av personal relativt hög. Många slutar och 
går över till andra jobb där utvecklingsmöjligheterna är större och kanske även 
lönerna högre. Vid andra miljökontor kanske medarbetarna istället skulle 
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behöva byta arbete för att en kompetensutveckling ska ske. En av följderna blir 
att kvaliteten varierar i tillsynen mellan olika kommuner. 
 
Det råder olika uppfattningar om hur miljö- och hälsoskyddsinspektören ska 
bedriva sitt arbete. Ett antal olika centrala statliga myndigheter som till exempel 
naturvårdsverket, kemikalieinspektionen, socialstyrelsen eller livsmedelsverket 
ställer krav på att de kommunala miljökontoren ska bedriva tillsyn eller kontroll 
enligt deras respektive författningar. Miljökontoren ska ha kapacitet att hantera 
bredden i tillsynen. Verksamhetsutövare på orten som kanske driver en 
tillverkningsindustri eller en pizzeria förväntar sig ett korrekt och trevligt 
bemötande från miljökontoret. Miljökontorets personal måste med andra ord 
vara professionell i sin yrkesutövning (LRF, 2009). Kommunledningen 
förväntar sig att miljökontoret uppträder på ett ”säljande” vis så att företagen 
trivs och stannar kvar i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna möter 
med andra ord ständigt olika förväntningar från olika håll om vad som är det 
riktiga rollbeteendet (Angelöw & Jonsson, 2009). Kraven på god kvalitet i 
myndighetsarbetet ökar i takt med samhällets utveckling. Verklig kompetens 
och ett gott förhållningssätt hos miljö- och hälsoskyddsinspektören blir allt 
viktigare. 
 
För mig är tillsynsarbetet ett hantverk. För att lära mig mer om mänskliga 
relationer har jag på under några år på deltid parallellt med arbete som miljö- 
och hälsoskyddsinspektör studerat vid institutionen för beteendevetenskap och 
lärande vid Linköpings universitet. På dessa kurser är metodik ofta en viktig del 
i utbildningen. Där talas det om forskningsmetodiken som ett hantverk. Det 
finns otaliga metoder att arbeta med inom forskningsmetodiken. Därifrån har 
jag hämtat inspiration till det här arbetet. Med stor sannolikhet finns det också 
många olika metoder att arbeta med inom tillsynsmetodiken. Med andra ord jag 
tror inte att det finns en enda universalmetod som är rätt att arbeta med i 
tillsynen. Man väljer den metod som passar bäst för just det tillsynsområde eller 
den situation man vill jobba med. Därför tror jag att det behövs kunskaper om 
tillsynsmetodik i mycket större omfattning än vad som hittills har 
uppmärksammats. 
 
 
1.2  Bakgrund 
 
Under senare år har intresset från olika håll ökat för tillsynsmetodik. Fler och 
nya arbetsuppgifter har tillkommit. Resurserna i kommunerna ökar inte med 
automatik utan det gäller ofta att göra mer av det man redan har. Runtom i 
landet anordnas utbildningar för miljö- och hälsoskyddsinspektörer om till 
exempel bemötande, kommunikation, service och konflikthantering. Meningen 
är att inspektörerna ska bli mer professionella i sin yrkesutövning.  



 9 

 
Naturvårdsverket har konstaterat att det råder förvirring kring begrepp inom 
tillsynsmetodiken och konstaterar också att det finns behov av diskussion om 
och fördjupning i tillsynsmetodik (Naturvårdsverket 2011, Rapport 6421).  
 
Nu är det ju inte bara tillsyn kopplat till naturvårdsverket som miljökontoren 
ska arbeta med utan även tillsyn inom en rad olika områden. Det gör definitivt 
inte saken lättare. Samtidigt som det också kan vara en fördel eftersom det går 
att dra nytta av kunskaper om tillsynsmetodik mellan de olika områdena.  
 
Inom forskningsmetodiken finns ett stort antal olika arbetsmodeller som har 
utvecklats med åren. Kanske kan forskningsmetodiken bidra med kunskaper om 
hur god tillsynsmetodik skulle kunna utvecklas? Inom forskningen för att få 
fram olika kunskaper går det inte att arbeta enbart med en typ av 
forskningsmetodik. Anpassning efter situationen behöver göras. Kanske är 
förhållandena liknande inom tillsynsmetodiken?  
 
 
1.3  Centrala begrepp   
 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör: Inspektör som har ansvar för tillsynen inom 
livsmedel, hälsoskydd eller miljöskydd. Titeln varierar mellan olika miljökontor 
men för enkelhetens skull kallas inspektörerna i den här studien för miljö- och 
hälsoskyddsinspektör eller bara inspektör oavsett vilket område inspektören 
arbetar inom. En del av inspektörerna kan även jobba med flera områden till 
exempel i en kombination av livsmedel och hälsoskydd. På vissa kontor kallas 
livsmedelsinspektörer för miljöskyddsinspektörer för att titeln 
miljöskyddsinspektör anses ge högre lön än titeln livsmedelsinspektör. Det 
finns idag inget krav på ”yrkeslegitimation” för att få arbeta som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. Det medför att utbildningsbakgrund, utbildningslängd 
och utbildningsnivå kan variera kraftigt mellan olika inspektörer, mellan olika 
kommuner och till och med inom samma arbetsplats. Detta kan betyda att 
inspektörer som helt saknar högskoleutbildning kan arbeta sida vid sida med 
inspektörer som har flera universitetsutbildningar. Titeln inspektör speglar alltså 
inte tjänstemannens utbildningsnivå. Vanligt förekommande titlar är t ex miljö- 
och hälsoskyddsinspektör, hälsoskyddsinspektör, miljöinspektör eller 
livsmedelsinspektör.  
 
Miljökontor: Namnet kan variera ganska mycket på miljökontoren i olika 
kommuner. För enkelhetens skull används namnet ”miljökontor” oavsett hur 
många kommuners miljökontor som ingår i organisationen eller om till exempel 
bygg- och plan, räddningstjänst eller samhällsbyggnadsförvaltning ingår.  



 10 

 
Miljökontoren har ansvar för ett brett fält inom tillsynen som exempelvis kan 
omfatta följande arbetsuppgifter: 
 
Miljöskydd – industrier, lantbruk, luftkvalitet, ovårdade industritomter, 
köldmedia, spridning av avloppsslam  
Kemikalietillsyn – t ex märkning i detaljistled, bekämpningsmedel i lantbruket 
Förorenad mark – inventering och tillsyn av gamla industrifastigheter 
Enskilda avlopp – många små avloppsanläggningar på landsbygden klarar inte 
den reningsstandard som idag krävs för att förhindra förorening av grundvatten, 
sjöar och vattendrag 
Hälsoskydd – tillsyn av hygienlokaler som frisörer, tatuerare, solarier, hotell, 
gruppboende, äldreboende, skolor, förskolor, brister i bostadsmiljöer, radon i 
bostäder och dricksvatten, badvattenprovtagning, värmepumpar 
Strandskydd – till skydd för växt- och djurliv vid stränder 
Nedskräpning i naturen  
Dricksvatten 
Livsmedel – livsmedelsprovtagning, inspektioner vid restauranger, bagerier, 
pizzerior, livsmedelhantering vid förskolor, gruppboenden med mera 
Naturvård – t ex inventeringar 
 
Exemplet ovan är hämtat från en årsrapport sammanställd vid ett miljökontor i 
en mindre kommun.  
 
Statliga myndigheter: De kommunala miljökontoren har flera statliga 
myndigheter ”över sig” som på regional eller central nivå ansvarar för de olika 
tillsynsområdena: länsstyrelsen, naturvårdsverket, kemikalieinspektionen, 
socialstyrelsen, boverket, jordbruksverket, livsmedelsverket bara för att nämna 
några. Det blir många författningar att hålla reda på och även EU-bestämmelser 
för den kommunala myndigheten. Regelverket ändras och utökas hela tiden. 
När tillsynen ska ”granskas” från högre myndigheter så sker det inom 
respektive regional eller central myndighets ansvarsområde. Sällan talas det om 
att den verklighet som de kommunala miljökontoren befinner sig i är mer 
komplex och sammansatt än så.  
  
Tillsynsmetodik: Strukturerat arbetssätt att bedriva tillsyn på.  Intresset för 
tillsynsmetodik har ökat under senare år. En av anledningarna är att tillsynen 
inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel inte alltid fungerar optimalt i 
kommunerna på det vis som myndigheterna på central nivå förväntar sig.  
 
Tillsyn: Kontroll av verksamheters lagefterlevnad som omfattas av lagstiftning 
som de kommunala miljökontoren har tillsynsansvar för.  
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I regeringens skrivelse 2009/10:79 ”En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn” 
framförs att:  
 

”Den offentliga tillsynen är viktig för att stärka efterlevnaden av de 
föreskrifter som bland annat riksdagen och regeringen har beslutat 
om. Medborgarna ska genom tillsynen kunna vara förvissade om att 
deras intressen tas tillvara.”  
 

Regeringens bedömning är att:  
 

”Begreppet tillsyn främst bör användas för verksamhet som avser 
självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt 
uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter 
och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att 
åstadkomma rättelse av den objektansvarige”.  

 
Av regeringens skrivelse 2009/10:79 framgår vidare att tillsynsbegreppet idag 
är oprecist och att användningen av begreppet skiljer sig åt mellan olika 
samhällsområden. Inom vissa områden finns fastslagna definitioner medan 
begreppets innebörd inom andra områden grundar sig på traditioner och praxis. 
Avsaknaden av ett mer definierat tillsynsbegrepp försvårar för tillsynsorganen 
såväl för de som ska granskas om det är otydligt vad tillsynsuppgiften innebär. 
 
I Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) definieras vad som menas med 
tillsyn. Det kan ge en viss vägledning i förståelsen av tillsynsbegreppet.  
 
Operativ tillsyn: Tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en 
verksamhet eller har bedrivit en verksamhet eller ska vidta en åtgärd. 
 
Tillsynsvägledning: Utvärdering, uppföljning och samordning av operativ 
tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna. 
 
Så mycket klokare blev man kanske inte av det. Väldigt förenklat kan man 
utifrån en inspektörs perspektiv säga att tillsyn i regel är huvuduppgiften för 
den som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Det finns lite olika 
benämningar i olika lagstiftningar för tillsyn. ”Kontroll” kallas den tillsyn som 
inspektörer som arbetar med bland annat livsmedelslagen utför men i stort sett 
är innehållet relativt likt den tillsyn som utförs enligt miljöbalken. 
Naturvårdsverket skriver så här i en redovisning till regeringen i april 2011 om 
möjligheter till utveckling och förbättring av tillsyn enligt miljöbalken 
(Naturvårdsverket, 2011):  
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”Tillsyn enligt miljöbalken är ett komplext och omfattande område 
som är i ständig utveckling. Att göra en heltäckande redovisning 
av tillsynsarbetet är inte möjligt.” 
 

 
 
1.4  Syfte 
 
Syftet är beskriva och analysera tillsynen som arbetssätt samt att utifrån några 
miljö- och hälsoskyddsinspektörers tankar och erfarenheter reflektera över om 
det går att finna möjligheter att utveckla tillsynsmetodiken.  
 
 
1.5  Frågeställningar 
 
Vilka uppfattningar och erfarenheter har inspektörerna när det gäller 
tillsynsmetodiken? Hur ser de på sin yrkesroll och arbetsvillkoren? Hur tänker 
inspektörerna kring möjligheter och svårigheter när det gäller att utveckla 
inspektörsjobbet? 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK 
REFERENSRAM 

 
2.1 Litteratursökning 
 
Det finns inte mycket skrivet om tillsynsmetodik. Tillsynsenheten vid 
Naturvårdsverket (Wynne, 2010) kunde rekommendera två studier som handlar 
om miljötillsyn som forskare vid Göteborgs universitet har gjort (Bengtsson, 
2004) samt (Cedstrand et al, 2006) på uppdrag åt Naturvårdsverket. Ett annat 
litteraturtips kom från en miljö- och hälsoskyddsinspektör som berättade om ett 
examensarbete vid magisterprogrammet för livsmedelstillsyn vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (Hogmark, 2009). Det finns säkert mer skrivet men som 
jag inte har lyckats hitta inom ramen för det här arbetet. 
 
Naturvårdsverket finansierar under 2009 – 2013 ett tvärvetenskapligt 
forskningsprogram där forskare från bland annat Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) och Stockholms universitet deltar. Forskningsprogrammet har namnet 
Effektiv miljötillsyn (EMT). Syftet med forskningsprogrammet är att undersöka 
hur de operativa tillsynsmyndigheterna genomför tillsynsarbetet (EMT, 2011). 
 
Sedan tidigare kände jag till två rapporter den ena handlar om den kommunala 
miljötillsynen (Finansdepartementet, 2000) och den andra är en utvärdering av 
tillsynsvägledning enligt miljöbalken (Tillsyns- och föreskriftsrådet, 2007).  
 
Enligt Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet (Backlund, 
2010) har miljö- och hälsoskyddsstudenter under årens lopp förvisso skrivit om 
tillsyn men mer kopplat till en specifik lagstiftning. Mer övergripande om 
tillsynsmetodik finns det ingen student som har gjort något examensarbete om. 
Trots att ”Metodik inom miljö- och hälsoskyddsarbete” är en kurs som ges vid 
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. 
 
 
2.2 Teoretisk referensram 
 
Samhällsvetenskapliga metoder används för att studera den sociala verkligheten 
(Bryman, 2006). Metoderna är inte några neutrala verktyg utan är förknippade 
med sambandet hur samhällsvetarna uppfattar hur den sociala verkligheten. Hur 
den sociala verkligheten är beskaffad och hur man kan utforska den. Inom 
samhällsvetenskapen samlas vetenskapliga data alltid in utifrån en viss 
problemformulering eller frågeställning. Motiven till att utföra 
undersökningarna kan vara olika till exempel att rätt tillfälle ges eller att 
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personliga erfarenheter från ett yrkesliv har väckt ett forskningsintresse. Det är 
inte ovanligt att samhällsvetenskaplig forskning bedrivs utifrån forskarens 
personliga livserfarenhet (Bryman, 2006). Inom sociologin får insamlad data en 
betydelse först när de sätts in i ett teoretiskt sammanhang. Teorierna kan 
användas på en mängd olika vis till exempel att de baseras på en förklaring av 
observerade regelbundenheter från studier (Bryman, 2006). Teorier kan ha olika 
grad av abstraktionsnivåer. Om abstraktionsnivån är alltför hög kan teorierna bli 
svåra att koppla till verkligheten.  
 
Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användningen 
av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten (Bryman, 
2006). Enligt positivismen är kunskap företeelser som kan bekräftas via 
sinnena. Vetenskapen ska enligt positivisterna vara värderingsfri (objektiv). 
Den positivistiska synen vill förklara mänskliga beteenden (Bryman, 2006).  
 
Tolkningsperspektivet i denna studie har influerats från kritisk realism. Kritisk 
realism menar att vi endast kan förstå och därmed förändra den sociala 
verkligheten om de strukturer identifieras som ger upphov till olika skeenden 
(Bryman, 2006). Strukturerna är dock inte alltid synliga eller ens uppenbara 
men genom samhällsvetenskapliga arbetsmetoder kan de identifieras. Kritisk 
realism innebär också att det finns flera sätt att tolka verkligheten på. Detta 
skiljer sig från den positivistiska naturvetenskapliga synen där uppfattningen är 
att tolkningen av verkligheten innebär en direkt spegling eller avbildning av 
verkligheten (Bryman, 2006).  
 
Studien har en induktiv prägel eftersom angreppssättet huvudsakligen har varit 
kvalitativt. Vid ett induktivt förhållningssätt är det observationer och resultat 
som leder fram till teorier (Bryman, 2006). Den induktiva processen innebär att 
generaliserbara slutsatser dras ur gjorda observationer (Bryman, 2006). Det 
finns i studien även ett inslag av ett kvantitativt arbetssätt när 
observationsschema har använts för att notera gjorda observationer.  
 
 
2.2.1  Kunskap om verkligheten 
 
Den sociala verklighet som vi lever i är många gånger komplicerad och svår att 
förstå (Månson, 2004). För att kunna förstå verkligheten behövs teorier och 
modeller som förenklar bilden av verkligheten. På så sätt kan vi börja förstå 
även mer komplicerade samband utan att det blir ett kaos av intryck. 
 
Förmågan att växelvis röra sig mellan den konkreta verkligheten och en högre 
abstraktionsnivå är grundläggande för att en forskare ska kunna tillägna sig 
kunskaper om verkligheten (Månson, 2004).  
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Om vi tänker oss en triangel. Längst ned vid triangelns bas finns ”marken” det 
vill säga den konkreta verklighet som vi människor lever och rör oss i. 
Triangelns spets symboliserar den ”övergripande bilden” som varje människa 
har för att förstå verkligheten. Det vill säga vad som finns, vad som inte finns, 
hur man vet att det finns eller inte finns (Månson, 2004). Om denna 
övergripande ”förklaring” inte fanns skulle förmodligen människors liv bestå av 
ett kaos med olika intryck. För att kunna göra förändringar i samhället krävs att 
hänsyn tas dels till människors handlingar dels till de övergripande strukturerna. 
Den som vill förstå samhället behöver tankemässigt kunna växla mellan det 
konkreta perspektivet och det abstrakta perspektivet.  
   
För att människans bild av tillvaron inte ska bli ”platt och ensidig” behövs en 
förmåga att kunna förflytta sig uppåt och nedåt i denna tankemässiga process 
(Månson, 2004). Om man enbart utgår från människans konkreta livssituation 
och ”glömmer” att vi ingår i ett större sammanhang skapas en skev bild av 
verkligheten. Men å andra sidan om enbart abstrakta teorier används för att göra 
förändringar i samhället skapas också en skev bild av verkligheten. Det är alltså 
viktigt att kunna växla perspektiv mellan ”praktik och teori”.  
 
 
2.2.2 Socialpsykologi  
 
Sociologi är både en samhällsvetenskap och en beteendevetenskap (Månson, 
2004). Inom ämnet uppfattas samhället dels som ett övergripande mönster dels 
som något människor skapar och formar genom sina handlingar.  Sociologi 
betyder ”läran om det sociala” (Månson, 2004). Sociologi är en vetenskap med 
många ansikten. Det finns en mängd olika inriktningar som ryms inom 
vetenskapen sociologi t ex rättssociologi, organisationssociologi, ekonomisk 
sociologi, medicinsk sociologi och socialpsykologi bara för att nämna några.   
 
Studier i socialpsykologi ingår idag på kursen i tillsynsmetodik vid institutionen 
för ekologi, miljö- och geovetenskap vid Umeå universitet (EMG, 2011).  
Socialpsykologi är ett delområde bland många andra inom psykologin 
(Svensson, 1992). Samtidigt som socialpsykologi är ett delområde bland många 
andra inom sociologin. 
 
Socialpsykologin hör alltså huvudsakligen hemma inom både psykologin och 
sociologin. Det är en gränsvetenskap (Svensson, 1992). Men socialpsykologin 
spänner även över områden som pedagogik, ekonomi, antropologi (Augustsson, 
2010). Socialpsykologin innehåller olika inriktningar men fokus är vanligtvis 
”människan i samhället” utifrån tre aspekter: individen eller den lilla gruppen, 
interaktion mellan individer eller grupper, kollektivet eller samhället. 
Socialpsykologin utforskar förhållandet mellan sociala och psykiska faktorer i 
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människors liv. Det kan handla om hur människor tänker och känner när de 
påverkas av andra människor, om normer och värden i olika kulturer och hur 
dessa formar människors personlighet (Augustsson, 2010). Viktiga 
forskningsområden inom psykologisk socialpsykologi är hur andra människor 
påverkar individen avseende till exempel konformitet, lydnad, makt, ledarskap, 
attraktion (Augustsson, 2005). Psykologisk socialpsykologi studerar även 
attityder och attitydförändringar, motivation och inlärning (Augustsson, 2010). 
Psykologisk socialpsykologi arbetar ofta med experimentell metod.  
 
Sociologisk socialpsykologi studerar gärna människors vardag och har fokus på 
”ansikte – mot – ansikte – relationer” i naturliga miljöer (Augustsson, 2010).  
 
Studier i socialpsykologi är som en upptäcktsresa det är ett sätt att utvecklas 
som människa (Angelöw & Jonsson, 2009). Människor använder stor del av sin 
tid till att umgås med andra människor. Vi blir själva påverkade och vi påverkar 
andra. Vi utvecklar relationer, känslor, tankar och handlingar i samspel med 
andra människor. Genom studier i socialpsykologi fördjupar man förståelsen för 
det samspel som finns mellan människor och samhälle. Kunskaper i 
socialpsykologi bidrar till en ökad förståelse för samhällets komplexitet och 
utvecklandet av konstruktiva lösningar av samhällsproblem (Angelöw & 
Jonsson, 2009). 
 
 
2.2.3 Symbolisk interaktionism 
 
Inom symbolisk interaktionism ligger fokus på att människor är sociala varelser 
som är i ständig förändring (Trost & Levin, 2010). Inom många andra områden 
i samhället betraktas människor ha egenskaper som är stabila. Men inom 
symbolisk interaktionism råder synsättet att människor beter sig på olika sätt i 
olika situationer. Inget är statiskt eller för evigt. Konsekvensen av detta synsätt 
blir att människors handlingar blir svåra att förutsäga (Trost & Levin, 2010).  
 
Den symboliska interaktionismen menar att verkligheten är en social 
konstruktion (Svensson, 1996) eftersom verkligheten bygger på individers och 
gruppers tolkningar av vad som är verklighet. Det i sin tur kommer att avgöra 
hur de kommer att agera och reagera oavsett om tolkningarna är ”korrekta”. 
Detta fenomen kallas Thomasteoremet: ”Om människor definierar situationen 
som verkliga så blir de verkliga till sina konsekvenser” (Svensson, 1996). 
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2.2.4 Arbetsplatslärande 
 
För att vårt land ska kunna konkurrera som kunskapsnation behöver företag 
(och myndigheter) ha förmåga att attrahera, tillvarata och utveckla 
medarbetarnas kompetens (Kock, 2010). Särskilt på mindre arbetsplatser kan 
resurserna för kompetensutveckling ofta vara begränsade. Arbetsplatser som är 
utsatta för förändringstryck är i högre grad benägna att satsa på 
arbetsplatslärande för att kunna överleva och fortsätta utvecklas. Konkurrens 
från andra företag, kundkrav och kompetenskrav är yttre förutsättningar för 
lärande. Inre förutsättningar för lärande i organisationen är positiv 
lärandekultur, ett ledarskap som stödjer lärande och delaktighet i planering och 
utförande av kompetensutveckling. Om förändringstrycket både internt och 
externt är lågt på en arbetsplats blir förutsättningarna för lärande i 
organisationen begränsad (Kock, 2010). 
 
 
2.2.5 Lärande i vardagen 
 
Lärande som sker i arbetslivet sker inte alltid under direkt avsiktliga former 
(Illeris, 2008). Vardagslärandet är ofta ett lärande av mer tillfällig art. Eleven 
försöker hänga med och få det hela att fungera. Ett mer målinriktat 
vardagslärande kallas ibland för informellt lärande (Illeris, 2008). 
Kännetecknade för det informella lärandet är att lärandet är integrerat i de 
vardagliga aktiviteterna. Eleven har själv ansvar för sina kunskaper och 
färdigheter. Inlärningsprocessen är personlig. Det finns inget uttalat 
pedagogiskt program framtaget. Lärandet är ett sätt att föra en kultur vidare det 
vill säga stabilitet och varaktighet värderas högt. Lärande sker genom 
observation och imitation. Undervisning sker genom demonstration av 
färdigheter. Eleven lär sig genom att själv aktivt delta.  
 
 
2.2.6 Tyst kunskap 
 
En vanlig uppfattning är att vi tror att allt vi lär oss lär vi oss medvetet (Illeris, 
2008). Men människor kan mycket väl lära sig saker utan att vara medveten om 
det. När en person har kunskaper utan att kunna sätta ord på det kallas det ”tyst 
kunskap”. Man skiljer också på ”aktuell tyst kunskap” som det går att sätta ord 
på och ”principiell tyst kunskap” som ligger utanför språkets räckvidd (Illeris, 
2008).  
 
Hjärnan behöver tid för att smälta och bearbeta information (Svedberg, 2003). 
Om hjärnan överbelastas med för mycket intryck hindras den från att göra det 
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den ska göra det vill säga skapa mening. När man lär är både hjärta och hjärna 
involverade för att konstruera kunskap. Koncentration, tystnad, tid för 
reflektion och dialog är av särskild betydelse vid kunskapandet (Svedberg, 
2003). 
 
Den professionella dialogen är av stor betydelse för utveckling av personliga 
läroprocesser och kollektiv problemlösningsförmåga. I den reflekterande 
dialogen kan den tysta kunskapen inom organisationen (som kanske är 
organisationen största tillgång) synliggöras och utvecklas (Svedberg, 2003). 
Genom reflektion kan man som professionell fördjupa sin förståelse för arbetets 
villkor och möjligheter. Rådande föreställningar, förmodad konsensus och 
praxis kan utmanas och ifrågasättas. Reflektion över tekniker och metoder kan 
leda till att den egna metodrepertoaren utökas. Reflektion kan leda fram till 
förståelse av och förståelse för som berör både intellektuellt och empatiskt plan 
(Svedberg, 2003). 
 
 
2.2.7 Livslångt lärande 
 
I det moderna kunskapssamhället med en tilltagande globalisering antas det 
vara centralt viktigt för landets ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft att 
befolkningen har en god utbildningsnivå (Illeris, 2008). Inom 
folkupplysningens tradition lanserades livslång lärande som en möjlighet för 
alla att de skulle lära så mycket de själva ville. Men idag håller det livslånga 
lärandet på att omvandlas till ett krav på samhällsmedborgarna. Det är inte 
längre ett erbjudande (Illeris, 2008). Det har blivit en politisk fråga. Möjligheter 
att delta i institutionaliserad utbildning har även att göra med sociala, kulturella 
och etniska faktorer, den enskildes förmåga, kön och andra personliga 
förhållanden (Illeris, 2008). Samhället ställer idag krav på att vuxna ska lära sig 
mer och på ett helt annat sätt än tidigare. Det handlar framför allt om en mental 
inställning och personlig utveckling. Det handlar även om yrkestekniska krav. 
Det ständiga lärandet ställer krav som förutsätter djupgående anpassning av 
reflexiv karaktär något som många vuxna inte utan vidare accepterar (Illeris, 
2008).  
 
 
2.2.8 Lära sig lära 
 
Idag finns en utbredd uppfattning att lärandet är så viktigt i sig så det finns ett 
behov av att ”lära sig lära”. Det vill säga hur man bäst ger sig i kast med 
lärandet (Illeris, 2008). Att lära sig tänka kritiskt och analytiskt i förhållande till 
det egna lärandet gör att man kan sätta in sitt eget lärande i ett personligt och 
samhälleligt övergripande perspektiv. Om en människa fortsätter sitt lärande 
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inom ett område är det troligt att inlärningshastigheten successivt ökar. Det i sin 
tur beror på att individen får ett allt tätare nät av relevanta förutsättningar att 
bygga vidare på. Lärandet är en del av människans medfödda disposition. 
Lärandet är i sig något fundamentalt lustfyllt. Det institutionella lärandet i 
skolor kan ha en tendens till att förstöra lusten att lära. I vårt samhälle finns 
också inbyggda försvar och motstånd som hindrar lärandet. Organiserat lärande 
kan vara meningsfullt om det innehåller reflektion, bearbetning, prövning och 
tillämpning. Det kan också finnas ett värde av att utveckla ett empatiskt 
samarbetsklimat. Faktum är att det krävs ganska mycket för att förhindra 
människor att lära eftersom det är en medfödd förmåga. Det går inte alltid att 
styra lärandet. Ibland lär människor sig sådant som andra inte tycker att de inte 
borde lära (Illeris, 2008). Motsättningsfulla och kaotiska situationer kan vara en 
god pedagogisk grogrund för kreativt lärande. Utmaningar kan vara en ingång 
till ett kreativt lärande. Lärande och personlig utveckling är nära förknippat 
med varandra. Förmåga att reflektera är inte bara ett intellektuellt fenomen utan 
handlar också om upplevelser, känslomässiga förhållanden, självförståelse och 
identitetsbildning (Illeris, 2008) 
 
 
2.2.9  Sokratisk dialog 
  
Sokrates levde på 400-talet före Kristus. Han hade av oraklet i Delfi fått veta att 
han var den visaste bland greker men det kunde han inte förstå (Egidius, 2008). 
Sokrates därför gick runt bland människor och ställde frågor till dem för han 
ville visa att oraklet hade fel. Till slut slog det honom varför han var den 
visaste. Det var för att han ingenting visste. Genom att ställa frågor så fick han 
människor att börja tänka själva. På det viset förlöste Sokrates människors 
kunskap ur deras egna huvuden ungefär som en barnmorska förlöser barn. 
Därför har Sokrates pedagogik kallats ”maieutik” som betyder 
förlossningskonst. I coachning och mentorssamtal är denna pedagogik central 
(Egidius, 2008). 
 
 
2.2.10 Professionalisering 
 
En yrkesgrupps status kan förstärkas i sina professionaliseringssträvanden om 
deras verksamhet blir föremål för forskning och inrättande av en professur. 
Sådant ger glans och status åt yrkesgruppen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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2.3  Sammanfattning 
 
Tillsynen handlar i hög grad om samspel mellan människor. För att bli 
framgångsrik i mötet med människor behöver inspektören ha kunskaper som 
hjälper till att tolka och förstå verkligheten. Verkligheten ser olika ut i olika 
situationer för olika människor. Tillvaron är i ständig förändring. Genom att 
skapa lärande arbetsplatser blir förändring och anpassning ett naturligt inslag i 
vardagen. Dialogen är ett användbart verktyg i strävan efter att uppnå en 
professionell yrkesroll. 
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3. METOD 
 
3.1  Val av metod 
 
Studien har genomförts med hjälp av intervjuer i kombination med 
observationer och observationsschema. All datainsamling har nästan 
uteslutande skett i fält. En av anledningarna till att välja just dessa metoder för 
att samla in data var att arbetssätten har likheter med de arbetsmetoder som 
miljö- och hälsoskyddsinspektörerna själva arbetar med. En annan anledning 
var att datainsamlingen krävde hanterbara metoder som fungerade under 
fältförhållanden. Tanken var att på plats under själva händelseförloppet försöka 
få en bild av hur inspektören tänker kring sin egen tillsynsmetodik. Men också 
för att få möjligheten att studera det som händer och sägs under själva 
inspektionen.  
 
Ett vanligt förhållningssätt är att forskare forskar ”på” ett område från 
perspektivet ”ovanifrån och utifrån”. Jag har studerat ”inom” det egna 
yrkesområdet från perspektivet ”inifrån”. Den egna förförståelsen kan 
förhoppningsvis bidra till att underlätta tolkning och friläggande av skeenden i 
det sociala samspelet som kanske annars inte är direkt uppenbara. 
 
 
3.2  Urval av undersökningsgrupp 
 
För att få möjlighet att intervjua och observera miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer under arbete krävdes till att börja med respektive 
miljöchefs tillstånd till detta eftersom miljökontoren arbetar med 
myndighetsutövning.  
 
Därför kontaktades några olika kommuners miljöchefer per telefon eller e-post 
med frågan om det var möjligt att få följa med inspektörer ut på fältet. Metod 
för urval bestod av att miljökontor kontaktades som var olika med avseende på 
organisationsuppbyggnad, viss geografisk spridning i landet, kommuner både 
från städer och landsbygd samt en blandning av mindre och större miljökontor. 
Tanken var att träffa miljö- och hälsoskyddsinspektörer som hade så olika 
arbetsområden som möjligt inom kommunalt miljö- och hälsoskydd. De 
inspektörer som kom att delta i studien valdes genom att för det första deras 
miljöchef var intresserad. För det andra ställde miljöchefen internt frågan inom 
sitt miljökontor om någon var intresserad och så fick inspektörer anmäla sitt 
intresse för att vara med.  
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De flesta miljökontoren som kontaktades var intresserade av att vara med i 
studien men inte alla. Några miljöchefer tackade nej med hänvisning till 
tidsbrist, situationen i övrigt på miljökontoret eller helt enkelt att man inte var 
intresserad av att delta.  
 
 
3.3  Avgränsningar 
 
Intervjuer och observationer har genomförts med tio miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer vid sju kommunala miljökontor. Dessa sju deltagande 
miljökontor hade vid tillfället för studiens genomförande ansvaret för tillsynen 
inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel i sammanlagt fjorton kommuner. Det 
har blivit vanligt att flera kommuners miljökontor går samman och bildar ett 
gemensamt miljökontor för att samla kompetensen på ett ställe. Men det 
förekommer även att miljökontor drar sig ur dessa större samlade enheter. 
Miljökontorens organisationer är med andra ord inte helt sällan mer eller 
mindre ständigt i rörelse.  
 
Vid tillfället då data samlades in såg situationen ut som följer. I studien ingår tre 
miljökontor som har ansvar för tillsynen enbart i den egna kommunen, två 
miljökontor har ansvar för två kommuners tillsyn, ett miljökontor har ansvar för 
tre kommuners tillsyn och ett miljökontor har ansvar för fyra kommuners 
tillsyn. Av de miljökontor som finns med i studien är det tre som ingår i någon 
form av gemensam förvaltning för miljö- och bygg eller liknande organisation.  
 
Deltagande miljökontor finns i fem olika län. Intervjuer och observationer 
genomfördes under en tidsperiod från den 29 november 2010 fram till den 4 
februari 2011. Konstateras kan att kvinnodominansen idag är stor bland miljö- 
och hälsoskyddsinspektörerna. I studien ingår nio kvinnliga inspektörer och en 
manlig inspektör. De tio inspektörerna arbetade inom olika områden inom 
miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Tillsynsområdena fördelades som följer. 
Tre inspektioner har gjorts inom livsmedel (kebabservering, servering i en 
idrottsanläggning samt en restaurang), tre inspektioner genomfördes inom 
miljöskydd varav en var på en verkstadsindustri och två inom lantbruk (svin- 
respektive nötköttproduktion). Tre inspektioner var inom hälsoskydd: frisör, 
skolveckohem och flerfamiljshus. Tre inspektioner var inom enskilda avlopp 
(befintligt avlopp, inkommen ansökan och slutbesiktning). Två inspektörer har 
haft ansvar för två inspektioner vid samma tillfälle därför uppgår antalet 
inspektioner till tolv.  
 
Runt om i landet finns ett antal olika så kallade ”miljösamverkan” som 
samordnar projekt och utbildningar för miljökontoren i sina respektive län. 
Kontakt togs inledningsvis med några stycken olika miljösamverkan för att höra 
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om det kunde finnas intresse hos miljökontor i deras region att delta. På så sätt 
spreds informationen om studien och det har i vissa fall varit till hjälp när 
kontakt togs med miljöcheferna. Det visade sig dock allra enklast att kontakta 
miljöcheferna direkt per telefon. Den personliga direktkontakten var värdefull 
för att få tillträde och möjlighet att följa med en inspektör under en inspektion. 
Miljökontoren har själva i hög grad bestämt vilken inriktning just deras 
inspektion skulle ha. Mycket har varit beroende på vad som för tillfället var på 
gång inom tillsynen. Några miljökontoret arbetade just då med speciella 
tillsynsprojekt. 
 
Den här studien följer flera tillsynsområden men inte samtliga arbetsfält inom 
tillsynen som faktiskt förekommer på ett miljökontor. I vardagen hos den 
kommunala tillsynsmyndigheten ska alla dessa tillsynsområden bevakas och 
hanteras mer eller mindre samtidigt. Höga krav ställs på att det ska finnas 
kompetens, flexibilitet och resurser på de lokala miljökontoren. På ett litet 
miljökontor med få inspektörer och många slags ärenden arbetar samma 
handläggare ofta över flera områden. På större miljökontor kan inspektörerna i 
regel fokusera mer och blir ofta specialister inom sina respektive 
arbetsområden.  
 
Yrkesverksam tid för inspektörerna som deltog i denna studie varierar från 
mindre än ett års tid upp till ca 25 års yrkeserfarenhet som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. Flertalet av inspektörerna i studien har arbetat som miljö- 
och hälsoskyddsinspektör mellan 5 till 10 år.  
 
Intressant att notera är att de inspektörer som anmälde sitt intresse för att vara 
med studien är de som har en relativt god utbildningsbakgrund. En är biolog 
med påbyggnadskurs inom djurskydd, en är biolog inriktning ekologisk 
databiologi med påbyggnadsutbildning inom miljö- och hälsoskydd, en är 
humanekolog, en inspektör har gått miljö- och naturresurslinjen, två har gått 
miljö- och hälsoskyddsprogrammet, en har läst miljö- och ekoteknik, en har 
utbildning i folkhälsovetenskap med påbyggnadsutbildning inom 
livsmedeltillsyn, en har läst miljövetarprogrammet och en är utbildad 
livsmedelstekniker.  
 
 
3.4  Utformning av intervjuguide 
 
Intervjuguiden har fokus på frågor om tillsynsmetodik men omfattar också 
frågor inom några andra områden som berör tillsynen och som kan påverka hur 
tillsynen genomförs. Intervjuguidens frågor utformades för att få svar på 
studiens frågeställningar som finns under rubrik 1.5. 
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Intervjuguiden finns i bilaga 2. 
 
3.5  Utformning av observationer 
 
Tanken bakom valet att arbeta med observationer var att försöka att ge en 
berättande (narrativ) beskrivning av beteenden och miljöer som kan förekomma 
under en inspektion. Inspiration till observationerna har hämtats från Bryman 
(2006). Huvudsakligen är upplägget för observationerna ostrukturerat men det 
finns även inslag av både deltagande respektive icke-deltagande observation. 
Upplägget för en ostrukturerad observation innebär att inte använda sig av 
något observationsschema utan så detaljerat som möjligt notera deltagarnas 
beteende i en särskild miljö (Bryman, 2006). Under observationerna i denna 
studie har inte alla detaljer återgivits utan strävan har varit att i första hand 
återge en mer övergripande beskrivning av situationen.  
 
Även om tanken som observatör har varit att inte direkt vara deltagande vid 
observationerna är det oerhört svårt att under ett inspektionstillfälle ständigt 
finnas bredvid och aldrig säga ett ord till de andra personerna. Så på så vis finns 
inslag av deltagande observation som arbetssätt.  
 
 
3.6  Utformning av observationsschema 
 
Tanken bakom utformningen av observationsschemat var ett försök att få en 
bild av hur ”känslomässigt laddade” inspektioner kan vara. Är det enbart 
negativt att bli inspekterad eller kan det även finnas positiva inslag i mötet 
mellan den inspekterade och inspektören? Observationsschemat har 
konstruerats med inspiration från Bryman (2006).  
 
Observationsschemat finns i bilaga 1. 
 
 
3.7  Intervjuarens roll 
 
Rollen som intervjuare och observatör färgas naturligtvis av att jag själv länge 
har arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Att genomföra en i huvudsak 
kvalitativ studie på det här viset är inte renodlat ett objektivt arbetssätt. 
Kringfaktorer av olika slag påverkar. Jag själv är en sådan påverkande faktor. 
Men å andra sidan är det kanske just därför jag har upptäckt och intresserat mig 
för ämnet. Det här är en fältstudie med alla dess fördelar och nackdelar. Till 
skillnad från när man arbetar i ett forskningslaboratorium och kan ha ”kontroll” 
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över många fler faktorer. Den här studien genomfördes under förhållandevis 
realistiska omständigheter. Inspektionstillfällena var autentiska. Det var ett 
försök att komma ”verkligheten” nära. En fördel kan vara att jag har viss 
förförståelse för miljö- och hälsoskyddsinspektörernas situation. En nackdel är 
att jag kanske vet lite ”för mycket”. Det kan även kallas förutfattade meningar. 
Ett sätt att hantera dessa omständigheter med dess inbyggda komplexitet är att i 
samband med handledningstillfällena diskutera, vända och vrida fenomenen 
med handledaren om varför och hur saker betraktas och framförs.  
 
 
3.8  Genomförande 
 
För att samla in data har ett kvalitativt och delvis kvantitativt angreppssätt valts 
som består dels av en intervju och dels en observation samt ett 
observationsschema i kombination vid samma tillsynstillfälle. Intervjuerna 
spelades inte in på bandspelare mycket på grund av att så mycket av 
datainsamlingen faktiskt skedde i fält med ständiga avbrott och förflyttningar 
till stor del utomhus. Det var en kall vinter med mycket snö och is. Det fanns 
ibland tid för frågor i bilen eller under promenaden på väg ut till platsen där 
själva inspektionen skulle äga rum. Frågor ställdes till inspektören ofta även på 
vägen hem tillbaka till miljökontoret. Den del av intervjun som därefter återstod 
genomfördes ofta på inspektörens tjänsterum eller till och med under en lunch.  
 
För att kunna hålla ordning på all insamlad data skapades för varje inspektör en 
fältanteckningsbok för att undvika sammanblandning av insamlat material. 
Intervjuguide och observationsschema hade i förväg klistrats in i boken för att 
underlätta arbetet. De svar som kom fram under intervjuerna nedtecknades i 
boken. I samma bok gjordes även noteringar för observationen och 
observationsschemat.  
 
Inspektörerna hade genomgående en hög arbetsbelastning. Så tiden att boka 
speciellt avsatt tid för intervjuer fanns nog helt enkelt inte i inspektörernas 
tidsschema. Alternativet hade förmodligen till och med varit att inte alls kunna 
genomföra denna studie överhuvudtaget. 
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3.9  Bearbetning och analys av data 
 
3.9.1 Intervjuer 
 
Intervjuer är en kvalitativ metod för att samla in data. I intervjuguiden finns sju 
teman framtagna som det ställdes frågor kring under intervjuerna. De sju olika 
temana är: inledning (t ex yrkes- och utbildningsbakgrund), tillsynsmetodik, 
inspektörens roll, samarbetsklimat, arbetsmiljö, genusperspektiv och framtiden. 
Under intervjuernas gång blev det klart att ytterligare ett tema behövdes och det 
var ledarskap. Flera av inspektörerna kom in på ledarskapets betydelse för 
tillsynens kvalitet och utveckling. Inspektörerna är beroende av sina chefer och 
funderar mycket över ledarskapet.   
 
Efteråt utifrån anteckningarna som gjordes i fält skrevs intervjuerna ut.  
Även om det inte ordagrant går att återge exakt vad som sades under 
intervjuerna så fanns tid att skriva ned relativt mycket under själva fältarbetet. 
Under bearbetningen av texterna sorterades svaren in under respektive tema.  
 
Det var i förväg svårt att förutse vilka teorier som skulle kunna bli användbara 
för analys av empirin. Efter sorteringen under respektive tema av insamlad data 
blev det klart att datamaterialet främst handlade om: resonemang om vad som 
är verklighet, interaktion mellan människor, lärande för arbetet och behovet av 
professionalisering av yrket. Med stöd av tio ”teorier” genomfördes analyser av 
empirin för att försöka förstå och i någon mån förklara vad som hade sagts.   
 
 
3.9.2 Observationer 
 
Observationer är en kvalitativ metod för datainsamling. För att studera vad som 
egentligen hände i interaktionen mellan inspektören och de inspekterade under 
inspektionerna genomfördes observationer för samtliga inspektörer. I rapporten 
finns resultatet från en observation presenterad. Det fanns material för att 
beskriva fler inspektioner men det skulle ha blivit väldigt omfattande 
redovisning så därför togs beslutet att i text visa en inspektion. Observationen 
har redovisats med beskrivning av omgivande miljöer för att dels ge en bild av 
hur det kunde gå till att genomföra en observation dels ge en bild av vad som 
händer i interaktionen mellan människorna under en inspektion. Noteringar 
skrevs ned i stort sett under tiden som skeendet pågick. Eftersom den som utför 
observationerna i huvudsak är vid sidan om och inte aktivt deltar i själva 
inspektionen så hinner observatören skriva ganska mycket. Samtidigt som det 
kan bli ett störande inslag i själva tillsynstillfället att någon befinner sig vid 
sidan av och skriver ned ordagrant ”allt” som händer och sägs. Särskilt för den 
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som blir inspekterad. Det är en avvägning och anpassning som får göras efter 
vad som är lämpligt i den aktuella situationen. Beskrivningen av observationen 
omfattar händelser före, under och efter själva inspektionstillfället. Efteråt 
skrevs anteckningarna rent. Tio observationer genomfördes och skrev ut men 
endast en observation är redovisad. Denna observation valdes ut för att den 
beskriver ganska väl hur en inspektion inom just det området kan gå till.  
 
 
3.9.3 Observationsschema 
 
Att använda observationsschema är till skillnad från intervjuer och 
observationer en kvantitativ metod för insamling av data. Det 
observationsschema som användes finns redovisat i bilaga 1. 
Observationsschemat innehåller följande parametrar: 
Glädje, (inspektören) ger beröm, samförstånd, rädsla och oro (från den 
inspekterades sida), uppgivenhet (från den inspekterades sida), aggressivitet 
(från båda parter), (inspektören) letar fel. Observationen och 
observationsschemat nyttjades parallellt med varandra för datainsamling. Det 
här observationsschemat kan möjligtvis betraktas som ett relativt godtyckligt 
sätt att samla in data på. När observatören uppfattade någon slags 
känslostämning under inspektionstillfället sattes helt enkelt ett streck på den 
parameter som passade bäst. Det var ett enkelt försök att ”mäta” hur 
inspektionen förlöpte parterna emellan. Efter en sammanställning i en tabell 
utkristalliserades mönster genom att räkna samman strecken för respektive 
parameter. I tabellen redovisas också observationer hur inspektionens start och 
avslut såg ut att upplevas av den som blev inspekterad.  
 
   
3.10 Etiska överväganden 
 
Under arbetet med studien har forskningsetiska principer för 
samhällsvetenskaplig forskning följts. I bilaga 4 finns en sammanfattning över 
de forskningsetiska principerna. Denna sammanfattning skickades också med 
till de miljöchefer och inspektörer som var berörda av studien som ett underlag 
inför deras beslut om de ville delta eller inte. Här följer en redogörelse över 
vilken hänsyn som har tagits under arbetet rent konkret: 
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3.10.1 Informationskravet 
 
Till de miljökontor/inspektörer som har deltagit i studien har ett 
informationsbrev skickats ut i förväg se bilaga 3. Av brevet framgår vem jag är, 
varför jag gör den här studien och i vilket syfte.  
 
 
3.10.2 Samtyckeskravet 
 
Den första kontakten med ett miljökontor togs i regel med miljöchefen. Som i 
sin tur avgjorde om miljökontoret över huvudtaget hade möjlighet och intresse 
av att delta i studien. Miljöchefen tog därefter i sin tur kontakt med sina 
medarbetare och frågade om det var någon inspektör som var intresserad av att 
delta i studien. De inspektörer som anmälde sitt intresse för att vara med var 
med stor sannolikhet själva intresserade av att utveckla sin egen 
tillsynsmetodik. Det bidrog säkert till att inspektörerna var relativt 
lättintervjuade och ”klarade av” att ha en utomstående med sig som gjorde 
observationer under inspektionstillfället. Att på detta vis ”tillåta” att någon är 
med och tittar på hur man jobbar i fält kräver mod och öppenhet från 
inspektörens sida.  
 
Inför inspektionerna har inspektörerna frågat sina tillsynsverksamheter/personer 
om de tillåter att en utomstående är med och observerar hur inspektionen går 
till. Det har i samtliga fall accepterats. Ibland vill motparten vara flera till 
antalet (ger ökad trygghet) än antal ”inspektörer” som kommer så det är ingen 
självklarhet. En bidragande orsak kan ha varit att vi berättade att det handlar om 
utveckling av tillsynsmetodik och att det finns väldigt lite undersökt kring 
inspektörens möten med verksamheterna de inspekterar. I vissa fall uttrycktes 
till och med positiva ordalag från den inspekterade parten att myndigheterna 
faktiskt intresserar sig för motpartens situation eftersom det i många fall 
upplevs som ett utsatt och underordnat läge.  
 
 
3.10.3 Konfidentialitetskravet 
 
För att skydda inspektörernas identitet framgår det inte i rapporten vilka 
inspektörer som har deltagit i studien. Respektive miljöchef vet förstås vilka 
inspektörerna är. Förmodligen några av deras inspektörskollegor också det är i 
stort sett oundvikligt. Det framgår inte heller vilka kommuner det handlar om. 
Kommunerna finns utspridda över olika regioner i landet.  
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Under själva inspektionstillfället deltog vid flera tillfällen inte bara en utan flera 
personer från den verksamheten som inspektören skulle inspektera. Det är inte 
alldeles självklart att personer som utsätts för myndighetsutövning vill bli 
inspelade vid samtal med myndigheten. Situationen är ofta en tillräckligt 
”laddad” upplevelse i sig för den som blir inspekterad. Det var en starkt 
bidragande anledning till varför valet föll på att inte spela in intervjuerna.  
 
För att skydda de personer som har blivit ”inspekterade” har namn och tydliga 
igenkänningstecken tagits bort.  
 
 
3.10.4 Nyttjandekravet 
 
Resultaten i studien kommer inte att nyttjas i kommersiella sammanhang. 
Insamlad data som skulle kunna knytas till person betraktas som konfidentiell. 
En tanke är att rapporten ska bidra till att förbättra tillsynsmetodik och 
arbetsförhållanden för inspektörerna. En annan förhoppning är att resultatet ska 
bidra till att öppna utvecklingsmöjligheter för framtiden. Möjligheter som idag 
inte ens finns.  
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4. RESULTAT 
 
4.1 Intervjuer 
 
4.1.1 Inledning 
 
Lärande i vardagens tillsynsarbete 
Det finns överhuvudtaget väldigt lite forskning om hur tillsyn ska genomföras. 
Även om det har börjat komma en del svensk forskning. Länge har det 
förutsatts att tillsyn det är något som inspektörerna ”bara gör” och det är upp till 
varje inspektör ”att lära under arbetets gång”. Det är ofta bra om upplärningen 
kan ske med stöd från någon mer erfaren inspektörskollega. Så här berättar en 
inspektör om upplevelserna av att vara den som lär upp andra inspektörer i 
tillsynsarbetet:  
 

”Under dessa sex år har jag lärt upp 8 inspektörer. Det handlar 
om både nya och gamla inspektörer. Det går inte i förväg säga hur 
man ska göra. En del inspektörer har en ganska sluten karaktär. 
Har kanske till och med svårt för att föra samtal när de kommer 
ut. En del är osäkra och sluter sig för det. Då gäller det för mig att 
uppmuntra och stötta. Om inspektören är helt ny åker vi ut två och 
två till att börja med. Erfarna inspektörer kan vara nog så svåra 
att lära upp. De kan vara låsta i ett gammalt sätt att tänka och 
jobba på. Kanske till och med har svårt för att förstå varför man 
ska göra på ett visst sätt. Kan inte lära om och ta in nytt sätt att 
jobba på.” 
(IP 7) 

 
Det är vanligt att inspektörerna rör på sig inom den egna organisationen eller 
byter arbetsgivare. Viss yrkesmässig rörlighet förhindrar ”inlåsning”. Med 
inlåsning menas att medarbetare fastnar på en tjänst som de för länge sedan har 
tröttnat på men inte kommer vidare ifrån. När det byts personal behövs 
kunskaper om hur man överför kompetens inom organisationen.  
 
Lärande på miljö- och hälsoskyddskontor likställs ofta med något man gör när 
man åker iväg på externa kurser. Det drar tid från den operativa tillsynen att åka 
iväg på utbildningar som i bästa fall hålls i länet men inte sällan i en annan del 
av landet. Lägg till det tid för sjukfrånvaro, ledigheter av olika slag, semestrar, 
bristfälliga organisationer (som också tar tid från verksamheten), 
dubbelkommando (två inspektörer går på samma inspektion) och tid som 
försvinner till allmän administration. Så är det inte säkert att det i slutänden blir 
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så mycket tid över för den operativa tillsynen det som är den egentliga 
kärnverksamheten.  
 
Den tid som blir kvar för den operativa tillsynen kan bli så låg som 20 % av 
arbetstiden som en miljöchef berättade om inte organisationen tar tag i och 
verkligen värnar om den operativa tiden för tillsyn.  
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer som får uppdraget att ”lära upp” kollegor 
skulle man förvänta sig värderas högt inom organisationen. Tyvärr är det nog 
inte alltid fallet: 
 

”Man får inte mer ”kred.” för att man lär upp andra i jobbet. Ofta 
är det gruppchefen som säger till mig – du kan det här – du kan 
väl lära upp den här inspektören? Många inspektörer orkar inte 
med att jobba inom det här tillsynsområdet så länge utan byter 
ganska snart över till annat arbetsområde. Och så får jag lära upp 
ännu en ny – som snart försvinner igen. Det är absolut ett viktigt 
uppdrag att vara mentor och pedagog men det är också krävande. 
Olika inspektörer har så olika förutsättningar för att lära. En del 
tar till sig lätt och andra kommer aldrig att bli någon bra 
inspektör. Chefer borde kanske ta mer ansvar för de inspektörer 
som kräver mycket handledning. Det kan ta 1½ - 2 år för en del att 
lära upp sig och då kanske vissa ändå inte är helt självgående.”  
(IP 7) 

 
Den som är duktig och erfaren inspektör förväntas ofta av chefer och kollegor 
ska lära upp andra. Men risken är stor att inte få så mycket tillbaka inte ens 
avlastning av de ordinarie arbetsuppgifterna. Arbetsbördan är ofta hög redan 
innan. En inställning som i det långa loppet kan bidra till ”utmattning” av 
inspektörer: 
 

”Vi har haft många nyutbildade inspektörer på det här 
miljökontoret. Så när jag började här fick jag vara mycket av en 
resurs för de nya. Introduktionsutbildningen av nya inspektörer 
består i regel av att de får följa med en erfaren inspektör ut på 
tillsyn. Det är kul men det tar tid att lära upp nya inspektörer. Jag 
har känt att det har varit höga förväntningar på mig som erfaren 
inspektör när det gäller att lära upp de nya som kommer. Jag får 
höra att det är bra att jag har börjat här som har varit med länge. 
Jag får vara mentor och pedagog. Det blir en extra arbetsuppgift 
fast man redan har mycket att göra men man får inget lönepåslag 
för att man lär upp kollegor.” (IP 2) 
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Ofta finns inte särskild tid avsatt för att lära upp nya medarbetare. Lärande över 
huvud taget har låg status på miljökontoren. Även om det har blivit vanligare att 
alltfler miljökontor ser behovet av ”lärande miljöer” så är det få som praktiskt 
tillämpar en genomtänkt pedagogik. En bra introduktion av en nyanställd 
medarbetare kan vara helt avgörande för fortsättningen. Hur man lägger upp ett 
lämpligt innehåll i en introduktion är ett område med stor utvecklingspotential 
på många miljökontor. Introduktion som förtjänar namnet är inte att likställa 
med ”en blomma på den nyanställdes skrivbord”.  
 
Nästa inspektör saknar utbildning i miljöbalken men arbetar ändå med tillsyn 
enligt miljöbalken. Tre frågor är viktiga i sammanhanget att ställa sig: Hur går 
det med rättssäkerheten? Hur upplever medarbetaren situationen? Hur kunde 
det bli det så här? Inspektören beskriver hur det kändes att komma som ny 
inspektör till det här miljökontoret:  
 

”Det finns ingen organiserad inlärning av tillsynsmetodik på det 
här miljökontoret. När jag började här fick jag två tillsynsprojekt 
som jag skulle jobba med. I början följde en inspektör med mig ut 
och kollade av tillsynens innehåll. Det fanns ingen särskild 
handledare utsedd utan jag fick fråga kollegorna. Om det hade 
funnits instruktioner om vad man får och inte får göra vid 
inspektionerna hade det varit ett stöd.” 
(IP 1) 

 
Det finns ingen tradition av att ha speciellt utbildade handledare i 
tillsynsmetodik på miljökontoren. Den som är ny får i bästa fall följa med ut på 
fältet. Någon som kan sakområdet.   
 
En jämförelse kan göras med sjuksköterskor som kan läsa utbildningar i olika 
steg på högskolenivå för att bli handledare. En handledare är en värdefull resurs 
för verksamheten.  
 
Det här skulle kunna vara en möjlighet och även ge ett erkännande till de miljö- 
och hälsoskyddsinspektörer som har fallenhet för att ta på sig uppdraget som 
mentor och pedagog.  
 
Idag är det vanligt att miljöchefer rekryteras internt inom organisationen eller 
hämtas från en helt annan sektor. Det går inte med automatik förutsätta att 
”nya” miljöchefer har kännedom om tillsynens ädla konst. Handläggare som 
blir chefer kan vara hemmablinda eller i värsta fall begränsa sig till omoderna 
arbetssätt. Eller blir ett lättfångat byte i konsulternas spindelnät när de fastnar 
för modeflugor.  
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Värdet av goda teorier 
Vetenskapligt grundlagda teorier inom tillsynsmetodiken lyser med sin 
frånvaro. Teorier kan vid första mötet verka låta torrt, tråkigt eller totalt 
onödigt. God teoribildning kan vara till god hjälp i svåra 
handläggningssituationer. Idag förekommer i princip ingen forskning inom 
tillsynsmetodik.  
 
Egentligen är teorier inte så främmande för den undersökta gruppen som det 
låter. Teorier förekommer inom naturvetenskapliga ämnen som t ex matematik 
och fysik. Goda teorier skulle till och med kunna bidra till att korta 
handläggningstider i vardagens tillsyn. Inspektören slipper göra ständiga 
misstag och skulle i vissa lägen teoretiskt kunna resonera sig fram till lösningar 
av problem. En god vetenskaplig skolning kan hjälpa till att identifiera vilka 
delar problem i tillsynen består av. Att ha förmåga att föra resonemang kring 
detta ökar chanserna att skapa förståelse och motivation i sakfrågorna. Både för 
sig själv och för omgivningen. Istället för att uppfatta och erkänna den 
komplexa verklighet som miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar inom har 
yrket ofta fått en stämpel av ”låg statusyrke”.  
 
Faktiskt så många som tre av tio intervjuade miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna kunde tänka sig att börja forska. En inspektör 
uttrycker det så här: 
 

”Många som jobbar med ett område missar att utveckla området 
som helhet. Men är man intresserad av att delta i nationella 
arbetsgrupper så blir jobbet kreativt och utvecklande. På ett 
seminarium som jag var föreläsare på där även forskare från 
universitetet deltog blev jag kallad ”expert”! Sådant här gör att 
jag ser på jobbet som en passion. Jag jobbar med egna drivkrafter 
och engagemang för jag tycker det är utvecklande. Det här 
arbetsområdet är det annars många som nedvärderar. Till och 
med inom det här miljökontoret finns det inspektörer som tycker 
att det område jag arbetar med har låg status som arbetsuppgift.” 
(IP 7) 

 
Det finns yrkesverksamma inspektörer som ser att verksamheterna på 
miljökontoren behöver förändras och förnyas: 

 
”Det finns ett stort behov av verksamhetsutveckling och forskning 
inom området miljö- och hälsoskydd. Det måste till ett skifte i 
synsätt!” 
(IP 6) 
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En miljö- och hälsoskyddsinspektör har funderat på varför inspektörsjobbet av 
många betraktas som ett nybörjarjobb: 
 

”Den som tänker på det viset förutsätter på något sätt att det inte 
behövs några djupare kunskaper och man inte heller behöver se 
helheter. Men då kan man inte heller ge så mycket tillbaka.” 
(IP 9) 

 
Man kan tycka att det är hög tid att börja omvärdera miljö- och 
hälsoskyddsinspektörernas arbete. Och istället betrakta miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna som aktiva deltagare inom välfärdssektorn vars 
uppgift är att ge mervärde åt medborgarna.  
 
Jämför med t ex sjuksköterskornas situation. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster är yrkesgrupper som länge fick föra en kamp för att få möjlighet 
att forska. Så långt har inte miljö- och hälsoskyddsinspektörerna kommit. 
Debatten verkar helt ha uteblivit. Det bedrivs ingen forskning alls på 
universitetsnivå inom ämnet miljö- och hälsoskydd. Sannolikt är det en starkt 
bidragande orsak till att yrket inspektör får en lägre statusklang. Utbildning och 
god kompetens behöver tillvaratas även i miljö- och hälsoskyddsinspektörernas 
värld. Goda kunskaper bygger välfärdssamhället vilket kommer att bli en allt 
viktigare konkurrensfaktor i framtiden. Det ger landet ett gott rykte 
internationellt. Inte minst för den offentliga sektorn. 
 
Utbildningsbakgrundens betydelse  
Vi kunde inledningsvis notera att de tio miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 
har relativt olika utbildningsbakgrund. Det är bara två som från början har gått 
en utbildning för miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Åtta av tio hade kanske 
ursprungligen tänkt sig en annan karriär? Men av olika anledningar kanske i 
avsaknad av arbetstillfällen inom det egna utbildningsområdet fick de jobb som 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer? Om organisationer klarar att vara öppen för 
utveckling och olikheter kan dessa olikheter vara ett värdefullt komplement i 
verksamheten.   
 
Inspektörerna fick under intervjun frågan om de har fått lära sig tillsynsmetodik 
under sin utbildning:  
 

Har du fått utbildning i tillsynsmetodik på din utbildning?  
Nej 6 st. 
Lite 2 st. 
Ja  2 st. 
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Drygt hälften av inspektörerna som deltog i den här studien har inte fått någon 
utbildning alls i tillsynsmetodik under sin utbildning. Orsaken till detta är 
främst att den utbildning de har gått inte utbildar miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. En inspektör som har fått utbildning i tillsynsmetodik 
under sin utbildning berättar så här:  
 

”Under utbildningen läste jag 10 p tillsynsmetodik för miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer i Umeå. Den kursen innehöll bland annat 
retorik och konflikthantering. Jag har haft nytta av att ha gått den 
kursen. När jag började jobba fick jag till att börja med följa med 
kollegor ut på fältet och fick på så sätt uppleva både bra och 
dåliga sätt att jobba på. Sedan har jag plockat ihop det till ”mitt 
eget sätt” att jobba på som inspektör. Man lär även av dåliga 
exempel. Jag har inte haft någon ”guru” utan fått tips från olika 
inspektörer. Vissa inspektörer är bra men ingen är perfekt. Genom 
jobbet har jag nyligen gått en två dagars kurs i ”Kommunikation 
och bemötande” som Miljösamverkan ordnade för miljökontoren i 
länet.”  
(IP 5) 

 
 
Kommunikation och bemötande 
Varför har det blivit så populärt att ordna kortare utbildningar i 
”Kommunikation och bemötande”? Vad är egentligen kärnan i 
tillsynsmetodiken? Är de offentliganställda miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna rent av ”dåliga” på att möta människor? En inspektör 
som har varit på en kurs berättar:  
 

”I höstas gick jag en kortare kurs i ”effektivare arbetsmetoder” 
som mest handlade om intern effektivitet på kontoret. Till exempel 
att man bör undvika att läsa e-posten ständigt och jämnt. Det kan 
räcka med två gånger om dagen för att kunna fokusera på 
arbetsuppgifterna så att man inte blir avbruten hela tiden. Jag har 
också gått en kortare kurs i ”konflikt och service”. Konfliktkursen 
var mer inriktad på kundklagomål vid företag som när en kund 
inte är nöjd med en vara. Det var inte riktigt vad jag hade 
förväntat mig för inspektörers konflikter handlar om lite annat. I 
övrigt är våra utbildningar mer inriktade på lagstiftning inte så 
mycket på bemötande.” 
(IP 3) 

 
Det man kan lära sig av det exemplet är att kunskapsläget om vad 
tillsynsmetodik egentligen handlar om förmodligen inte är på den nivå som man 
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skulle önska för att få verksamheter på miljökontoren att verkligen lyfta. Det är 
en fördel att veta i vilken riktning man ska för att nå fram. Eftersom det är få 
studier gjorda över vad tillsynsmetodik egentligen handlar om blir det lätt ett 
trevande i dimman. Utbildningar av olika slag med mer eller mindre god 
kvalitet ordnas men ingen verkar veta egentligen vad som krävs eller behövs för 
att det ska ge hållbart och fruktbart resultat i slutänden.  
 
Det som sker ”inne” på miljökontoret hänger starkt samman med det som sker 
”därute” på tillsynsfältet. Dessa två världar fungerar som ”kommunicerande 
kärl”. Ibland verkar det som om världen ”därinne” lever sitt eget liv. Många 
miljökontor har största fokus på den interna världen. Men ”glömmer” kanske att 
världen ”därute” kräver annan kompetens och att det är ”därute” många av 
uppdragen finns. Det är ”därinne” miljö- och hälsoskyddsinspektörerna ska 
hämta kraft för att kunna göra ett bra jobb på fältet samtidigt som inspektörerna 
inte ska fastna därinne. Det krävs med andra ord ”tillsynskompetens” för att gå 
ut och möta världen utanför miljökontorets väggar. En miljö- och 
hälsoskyddsinspektör beskriver hur tillsynsarbetet på fältet kan gå till:  
 

”Jobbigast är det när det blir aggressivt. Det händer framför allt i 
samband med inspektioner. Ibland får man någon varning från en 
kollega som varit där innan att det kan bli aggressivt. I sådana 
lägen försöker vi att åka två inspektörer. Man märker på personen 
om den börjar prata högre och högre, det är ett varningstecken. 
Då försöker jag backa och hålla samtalsnivån nere. Hjälper inte 
det så åker jag därifrån och tar med mig en kollega nästa gång jag 
ska dit på inspektion. Ibland blir man anklagad för olika saker. 
Man får höra –”du som jobbar på kommunen…”. Man får klä 
skott för allt som kommunen har gjort. Ibland blir man beskylld för 
att vara ”rasist” även om det inte sägs rakt ut. Man kan få höra – 
”så där gör du mot mig bara för att jag är invandrare”! Det är 
vanligt med olika kulturella bakgrunder hos personer som driver 
livsmedelsrörelser. På det miljökontoret där jag jobbade förut fick 
vi gå en utbildning om hur människor med olika kulturella 
bakgrunder tänker. Det behöver inte vara så långt från en själv, 
även om man först tror det. Det underlättar att ha kunskaper om 
hur man kommunicerar med varandra.” 
(IP 3) 

 
Genom denna beskrivning får man en bild av att det där med tillsyn är kanske 
inte helt enkelt. Nästa inspektör menar att kommunikation inte bara handlar om 
det talade ordet: 
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”På mitt förra jobb gick jag en kurs i bemötande genom 
kommunförbundet. Det var en bra kurs. Vi fick lära oss att 
”lyssna”! Miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan annars ofta vara 
bra på att ”prata och pracka på” människor ett budskap. På den 
här utbildningen fick vi spela rollspel. Vi fick turas om att lyssna 
på varandra. En kollega lyssnade på min problemställning och 
ställde frågor men kom inte med några färdiga svar. Vilket ledde 
till att jag själv fick hitta min egen lösning på problemet”. Det blev 
så tydligt att det går mycket snabbare att komma framåt i 
problemlösning genom att jobba på det viset”. 
(IP 2) 

 
De flesta av de tio intervjuade miljö- och hälsoskyddsinspektörerna säger att de 
till största del har fått lära sig tillsynsmetodiken på egen hand. Mer eller 
mindre: 
 

”Jag har lärt mycket själv. Har iakttagit andra och efterhand 
utvecklat ett sätt att jobba med tillsyn på. Det känns idag som jag 
kan bedöma mycket själv. Omedvetet tar jag folk ute på fältet och 
det brukar gå bra. Det går bättre och bättre. Jag har stor nytta av 
att jag tidigare har arbetat inom livsmedelsbranschen.” 
(IP 10) 

 
Kommunikation är ett intressant och omfattande område. Det är inte bara det 
talade ordet som är kommunikation utan väldigt mycket annat också som till 
exempel kroppsspråk: 
 

”Jag har hunnit göra mycket annat innan jag började arbeta som 
inspektör. Vilket jag idag har stor nytta av i jobbet. Eftersom jag 
har varit verksam inom konstnärliga yrken har jag en scenisk 
vana. Det är oerhört användbart i möten med människor. Jag kan 
om det behövs kommunicera inte bara med ord utan med hela 
kroppen. Det hjälper till för att nå människor och få fram budskap. 
Jag har även jobbat som verksamhetsledare, egenföretagare, bott 
och jobbat utomlands och varit hemma med barnen när de var 
små. Den här breda bakgrunden är till jättestor nytta i det här 
jobbet som miljö- och hälsoskyddsinspektör! Det är människor 
man möter hela tiden.”  
(IP 6) 

 
Möte med olika kulturer 
Inspektören möter ofta olika kulturer och synsätt i tillsynsarbetet. Fokus ligger 
många gånger på etniska kulturella skillnader hos verksamhetsutövare. Ett 
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område som kan vara svårt nog att sätta sig in i. Verkligheten är snarare så 
beskaffad att den nästan alltid består av olikheter. Inspektören behöver ha 
förmåga att hantera olikheter i vardagen. Inte minst när det finns ”olika 
kulturer” till och med inom lagstiftningen:  
 

”Jag har jobbat en period i ett grannland som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör med livsmedel och hälsoskydd. 
Lagstiftningen var där på ett sätt lättare för det var inte så mycket 
bedömningar som skulle göras. Det som gällde var mer uttalat 
svart eller vitt. Kommunmedborgarna förväntade sig också av 
myndigheten att den skulle säga ”si och så ska du göra”! I Sverige 
har vi ramlagar vilket innebär att vi inspektörer måste göra mer 
bedömningar. Vilket inte alltid underlättar vårt arbete!” 
(IP 5) 

 
Det finns kulturella skillnader av olika slag mellan kommuner. Regionala 
skillnader, infrastrukturer och många andra samhällsfaktorer sätter sin tydliga 
prägel: 
 

”Det här miljökontoret jobbar i kommuner där många av 
invånarna har hög utbildningsnivå. Med andra ord våra kunder 
vet sina rättigheter. Det ställer stora krav på oss som tjänstemän!” 
(IP 6) 

 
Det fanns en intressant skillnad med just det här miljökontoret jämfört med de 
andra miljökontoren. Miljökontorets medarbetare var måna om att visa upp 
både en humanistisk och en naturvetenskaplig sida. Inspektörerna och även 
miljöchefen var ovanligt välutbildade. Vilket säkert underlättade kontakterna 
med de egna kommunmedborgarna.  
 
Behövs en orienteringsutbildning inom psykiatri? 
Tillsynsmyndigheten möter ständigt människor som befinner sig i olika stadier i 
livet. Livet handlar inte bara om glädjeämnen utan även om död och sjukdom. 
Det kan skrämma. Behövs en orienteringsutbildning inom psykiatri för miljö- 
och hälsoskyddsinspektörer? Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna får alltför 
ofta på egen hand treva i okunnighetens djupa mörker:  
 

”Hur gör man om en människa säger – jag kommer att begå 
självmord om ni tvingar mig till …? Klagomål inom hälsoskydd 
kan inte sällan komma från ”sjuka” människor. Hur hanterar man 
den typen av ärenden? 
(IP 7) 
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Arbetet på miljökontor handlar om ständiga möten. Möten med människor som 
befinner i olika livssituationer. Miljökontoren får ibland in klagomål på 
människor som har typ ”25 katter i en tvårumslägenhet” och det ”stinker 
kattpiss” i trappuppgången och grannarna klagar. Det kan vara personer som 
samlat sopor i stora mängder i sin lägenhet och har gjort det i åratal och vägrar 
släppa in någon som kan hjälpa dem. Det kan vara personer som ”hör röster” 
när det inte finns någon där. Eller tror att grannarna vill förgifta dem. 
Missbrukare som har djur som inte sköts. Vanvård av djur hamnar också inom 
den här kategorin. Idag är det länsstyrelsens djurskyddsinspektörer som har det 
tillsynsansvaret. Det här är ärenden som både kan ta mycket tid i 
handläggningen och dessutom är svåra att lösa. Det är oerhört svårt för 
inspektören att få professionellt stöd eller hjälp från sjukvård eller socialtjänst i 
den här typen av ärenden eftersom det råder sekretess inom deras lagstiftning.  
 
 
Vilket innehåll kan en kurs i tillsynsmetodik ha? 
En fråga till inspektörerna i intervjuguiden är: ”Vad tycker du en utbildning i 
tillsynsmetodik ska innehålla för moment?” Inspektörerna berättade om sina 
tankar. Svaren delades in i tio olika delområden.  
 
Fyra av områdena känns igen från vad som brukar komma upp i sammanhang 
där tillsynsmetodik diskuteras: 
 
Myndighetsrollen 
Konflikthantering 
Hotfulla situationer 
Service och bemötande 
 
Sex områden kunde identifieras som har en lite mer framåtsträvande karaktär. 
Möjligtvis är det inte lika vanliga att dessa nämns i sammanhang där 
tillsynsmetodik diskuteras: 
 
Känsliga samtal 
Pedagogik 
Praktiska övningar 
Livslångt lärande 
Utveckling 
Olika arbetssätt  
 
Inspektörernas svar har ofta fokus på ”identifiering av problem” inte lika ofta 
på ”identifiering av möjligheter”. Säkert skulle det för många vara en hisnande 
känsla att se att ”tillsynsmetodik” kan vara ett område som innehåller så mycket 
mer.  
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Här görs en punktvis sammanställning över det som inspektörerna anser ska 
finnas med i en utbildning inom tillsynsmetodik: 
 
Myndighetsrollen 

• Jag skulle behöva mer kunskaper om varför det är viktigt med kontroll 
och miljönyttan med kontrollen. 

• Rollen som myndighetsperson. Som myndighetsperson måste man akta 
sig för myndighetsmissbruk. Nya inspektörer är ofta mer på ”hugget”. 
Vissa inspektörer skriver tuffare beslut med förelägganden som de inte 
har stöd för i lagstiftningen. Myndighetsrollen får inte missbrukas. 

• Hur kan man förenkla för småföretagarna? 
• Vad jag får och vad jag inte får göra som inspektör vid en inspektion? Jag 

har till exempel inte riktigt koll på om jag överhuvudtaget får gå in i 
djurstallar eftersom länsstyrelsen nu har tagit över djurskyddstillsynen.  

• Får jag som inspektör ta fotografier när jag är ute på inspektioner? Det 
kan ibland vara jobbigt att fråga den man är ute hos även om de flesta 
brukar tycka det är OK. Det skulle underlätta för mig att veta. Bilder 
underlättar när man är tillbaka på miljökontoret. Man kan titta själv och 
man kommer ihåg lättare och man kan visa kollegor hur det såg ut och på 
så sätt få hjälp med bedömningar. 

 
 
Konflikthantering 

• Jag skulle vilja lära mig mer om konflikthantering. På miljökontoret har 
vi inte haft någon utbildning alls i konflikthantering. 

 
Hotfulla situationer 

• Krisberedskap och krismedvetenhet. Att vara förberedd om det 
uppkommer hotfulla situationer 

 
Service och bemötande 

• Kulturella skillnader 
• Träning i social kompetens. Hur man pratar med folk på olika sätt för att 

nå fram.  
• Lära sig att hantera människor. Vi träffar så många olika människor i 

olika situationer och på olika nivåer i samhället. 
• Lära sig läsa av människor 
• Lära sig respektera andra  
 

Känsliga samtal 
• Få prova på hur det är att sätta sig själv i den ”andres” situation.  
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Pedagogik 
• Jag skulle vilja lära mig mer om hur man blir mer pedagogisk som 

inspektör. Jag försöker att ställa öppna frågor och locka fram svar. Men 
ibland känns det som om man leder motparten fram till det svar jag får. 

• Pedagogik – det är lätt att förutsätta att verksamhetsutövaren är på 
samma nivå som en själv.  

• Pedagogik är faktiskt en jättestor del i tillsynen. Vi miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer är ofta inte särskilt bra på det. Inspektörer som 
har läst pedagogik får fram budskapet mycket lättare. 

 
Praktiska övningar 

• Vad det innebär att arbeta som inspektör 
• Få följa med inspektörer ut i vardagen 
• Det är lätt att känna att man hamnar i underläge gentemot 

verksamhetsutövaren.  
• Hur man kan lägga upp tillsynsbesök. 
• Att få prova på att själv bli inspekterad är en nyttig upplevelse.  

 
 
Livslångt lärande 

• I det här jobbet behövs en bredd och en förmåga att tänka och resonera i 
högre grad än man kanske får lär sig på utbildningen. Det är viktigt att 
tillåta utveckling annars blir jobbet jättetråkigt.  

 
Utveckling 

• Det behövs utveckling och mer kunskaper om effektivare arbetsmetoder 
inom tillsynen. Jag tror det är viktigt att ha en tillåtande attityd även när 
man arbetar vid en myndighet. Det är lätt att fokusera på att leta fel men 
det leder inte till utveckling. Det är viktigt att driva frågorna framåt.  

 
 
Olika arbetssätt  

• Olika metoder att jobba med tillsyn på.  
 

 
Organiserat lärande 
Umeå universitet anordnar en kurs i tillsynsmetodik vid institutionen för 
ekologi, miljö- och geovetenskap (EMG). Kursen heter ”Metodik i miljö- och 
hälsoskyddsarbete, 15.0 hp”. Den ges för studenterna vid Miljö- och 
hälsoskyddsprogrammet (EMG, 2011). Utdrag ur kursens kursplan talar om vad 
kursen innehåller (EMG, 2011): 
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”I kursen studeras socialpsykologiska teorier och 
organisationsteoretiska aspekter på det sociala samspelet mellan 
människor. Identitet, grupprocesser, maktbegrepp, attityder, 
normer, konflikthantering samt frågor som rör 
arbetsorganisationens struktur och ledarskap behandlas. En 
central del i kursen är språkets och kommunikationens roll i ett 
socialt sammanhang. Teoretiska grunder gällande kommunikation 
mellan människor studeras. Inom området tillsynsmetodik 
behandlas olika aktörers roller med tonvikt på tillsyn och kontroll 
i offentlig verksamhet. Samhällets organisation för miljö- och 
hälsoskyddsfrågor studeras liksom miljökvalitetssystem och 
kvalitetsmått på tjänster. Faktorer som har betydelse för individers 
miljöbeteende behandlas.” 
 

Under kursen används litteratur inom bland annat socialpsykologi, 
organisationsteori och kommunikation (EMG, 2011). Någon litteratur om 
lärande finns inte med på kursens litteraturförteckning. Lärarna på kursen 
kommer från institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap samt även 
bland annat från sociologi, pedagogik och statsvetenskap (EMG, 2011).  
Det är många viktiga delområden inom tillsynsmetodiken som tas upp under 
kursen. Kursen bör betraktas som en introduktion.  
 
Tillsynsmetodik är ett område som bör få mer utrymme för att professionalisera 
miljö- och hälsoskyddsinspektörernas yrke och höja kvaliteten i tillsynen. Ett 
område som många gånger kanske upplevs som krångligt. Det är inte alltid 
inspektörerna kan sätta ord på vad som händer i tillsynssituationer. Det finns 
anledning att tro att det finns stora inslag av ”tyst kunskap” inom 
tillsynsmetodik bland yrkesverksamma inspektörer. 
 
 
4.1.2 Rollen som inspektör 
 
Vad tycker inspektörerna om arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör? Vi 
kan börja med en inspektör som tycker att det här jobbet är något alldeles extra: 
 

”Jag har lång resväg varje dag till jobbet. För mig är det ok för 
jag tycker det är ett roligt och intressant jobb. Jag arbetar alltid 
lustbaserat. Mer än 51 % av tiden ska kännas meningsfull och 
intressant. Det är en förmån att få ha ett så intressant och givande 
arbete. Jag tror att det är viktigt att ha god kompetens när man 
arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Man måste även 
våga gå mot strömmen ibland och fråga sig själv – kan jag stå för 
det här? Blir det fel så börjar jag om. Värre än så är det inte. Det 
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är viktigt att våga ta beslut. Det är viktigt att stå för sina beslut. 
Jag brukar försöka tänka vad som är det bästa och värsta som kan 
hända om jag tar det här beslutet. Jag vill helt enkelt vara mentalt 
förberedd.” 
(IP 6) 
 

Ständigt återkommande under intervjuerna är synpunkter på status och lön:  
 

”Jobbet som inspektör har lite låg status och lönen är lite låg så 
man söker sig vidare för att bli mer specialiserad. Men många 
jobbar kvar också. Av mina kurskamrater tio år efter utbildningen 
har ungefär hälften sökt sig vidare. Den låga statusen kan delvis 
bero på låg lön och delvis att kommunerna är stora arbetsgivare. 
Man är bara en i mängden. Vilket också medför att man inte på 
samma sätt får höra att man är en bra inspektör. Man tänker inte i 
termer av bra eller dålig utan man försöker handlägga sina 
ärenden på ett så bra sätt som möjligt.”  (IP 3) 

 
Lämpliga egenskaper för att kunna bli en duktig miljö- och 
hälsoskyddsinspektör berättar den här inspektören om: 
 

”För att bli en bra inspektör måste man vara yrkesskicklig. Man 
måste lära sig jobbet. Man måste ut i verkligheten. Det går inte att 
läsa in sig på allt. Det måste finnas tid för att lära upp sig. Idag 
kastas man bara in. Vilka personliga egenskaper som krävs? Det 
är lite svårt att förklara men rätt så noggrann. Man behöver bara 
bra på att kommunicera och vara pedagogisk. Det är inte 
nödvändigt att vara väldigt utåtriktad. Även en blyg inspektör kan 
göra ett bra jobb ändå. Lugnt humör är bra. Att tappa humöret är 
inte så bra om man är myndighetsperson. Det ställer till det 
mycket om man inte kan hantera sitt humör. Det är ett ansvar att 
representera en myndighet. En bra inspektör kan hålla ordning 
och reda. Kan prioritera. Det är jobbigt att hålla reda på mycket 
så det är tillåtet att det blir lite oordning under arbetet. Men man 
måste ändå ha ordning i grunden. En del inspektörer tycker om att 
fördjupa sig. Samtidigt som det inte är möjligt att gå till botten 
med allt för det hinner man inte. En del inspektörer bara slarvar 
över. Vi är så olika. Det gäller att försöka dra nytta av 
inspektörernas starka sidor. Det är svårt att matcha person med 
arbetsuppgifter när vi hela tiden har så mycket nytt folk i 
personalen.” 
(IP 2) 
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Som i alla yrken finns det ”alla de sorter” och alla arbetsuppgifter känns inte 
helt motiverande heller: 
 

”Alla varianter av inspektörer finns! Jag tror att man behöver 
tycka att det är OK med lagstiftning att jobba efter lagstiftning att 
man inte kan göra som man vill. Men samtidigt kan jag tycka att 
det har kommit mer och mer konstiga regler med åren som ibland 
kan vara svåra att försvara.” 
(IP 2) 

 
God service, kommunikation och bra bemötande mot ”kunden” ligger den här 
inspektören varmt om hjärtat. En ny och spännande inställning för många 
inspektörer. Alla verksamhetsutövare som inspektörerna möter på tillsynsfältet 
har inte ens det svenska språket som modersmål. För den här inspektören är det 
självklart att jobba med service på tillsynsmyndigheten:  
 

”Jag försöker ge mycket service jag informerar och tipsar. Det 
finns en utbredd attityd bland många inspektörer att man inte ska 
vara ”så trevlig”. Men min filosofi är att innan jag tar - så ger jag 
- i gott uppsåt. Det gör jag för jag vet att jag får tiofalt tillbaka i 
vänlighet, generositet och hövlighet. Jag tror att har man 
inställningen - jag är villig att ge dig - så får man tillbaka. Det 
gäller att ta vara på det goda. Varje inspektionstillfälle är unikt. 
Ibland blir det inte bra ändå. Då tänker jag – vad kan jag göra på 
annat sätt? Det gäller att inte ha förutfattade meningar om 
människor inför inspektioner och möten. Ibland blir jag frustrerad 
och får nyttja alla mina tänkbara kompetenser. Kroppens uttryck 
är till stor hjälp det förstärker budskapet. Genom kroppen kan 
man se om den andre är glad, ledsen eller orolig.” 
(IP 6) 

 
Kan en inspektör verkligen tillåta sig att vara ”mänsklig” fast man tjänstgör på 
en myndighet? Och hur får man in det här med pedagogik i tillsynsarbetet? 
Fokus i lagstiftningen ligger idag på egenkontrollen. Det kräver ett arbetssätt 
som kan kännas nytt och ovant för en del inspektörer: 
 

”Jag har i min utbildning en uttalad inriktning mot förebyggande 
arbete och riskminimering. Arbetsområdet för en miljö- och 
hälsoskyddsinspektör innehåller en komplexitet. Ett paradigmskifte 
är på väg men det tar tid. Tänkande tar tid. Det handlar mycket 
om att få folk att ”göra själva” - frihet under ansvar. Miljö- och 
hälsoskyddsinspektören arbetar i hög grad med undervisning. Det 
gäller att involvera verksamhetsutövaren. Det finns ett ordspråk 
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som passar väl i sammanhanget eftersom det sammanfattar vad 
det här jobbet till stor del handlar om: Tell me and I forget. Teach 
me and I remember. Involve me and I learn.  
(IP 6) 

 
Det är många gånger lätt som inspektör att känna sig otillräcklig:  
 

”Jag skulle vilja fokusera mer för att kunna sätta mig in i mer 
fakta. När man jobbar deltid med ett område som jag gör så 
hinner man inte hålla allt i huvudet utan nivån hinner gå ner 
mellan varven. Jag känner att jag ibland blir ”nedpratad” av 
verksamhetsutövare som har mycket erfarenheter. Det skulle jag 
vilja bli bättre på att hantera. Jag saknar utbildning i miljöbalken. 
Så det har jag önskat och det finns möjlighet för mig att få gå 
utbildning i miljöbalken enligt miljöchefen.” 
(IP 1) 

 
Det gäller också att se till så att energin riktas åt rätt håll: 

 
Jag är ”jag” i jobbet. Jag orkar inte spela roller att hålla skenet 
uppe. Att ständigt bära en ”mask” som inte är jag drar en massa 
energi. Energi kan försvinna till allt annat än det man faktiskt ska 
göra i jobbet. Jag går hit för att jobba. Det är viktigt att klarlägga 
vad som är visionen (vision), uppdraget (mission) och målet (goal) 
och fokusera på det. Alla på arbetsplatsen ska kunna redogöra för 
detta. ” 
(IP 6) 

 
Många miljö- och hälsoskyddsinspektörerna tycker att det allra mest positiva 
med arbetet är:  
 

”Det är självständigt och omväxlande. Man styr ganska mycket 
planeringen själv och man får vara både inne på kontoret och ute 
på fältet. Det är kul att komma ut på olika företag och se hur det 
går för dem. Det händer så mycket hela tiden. Man behöver inte 
ens byta jobb för att få nya arbetskamrater - det är sådan 
omsättning på personal!” 
(IP 2) 
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4.1.3 Samarbetsklimat 
 
Organisationen påverkar hur väl samarbetet fungerar internt på miljökontoret. 
Det här miljökontoret har infört gruppchefer som leder vardagens arbete. En 
fördel med de mindre arbetsgrupperna är att varje medarbetare blir sedd. En 
nackdel kan vara att gruppledaren ofta inte har så stor ledarkompetens. 
Ledarskapet överlag inom miljö- och hälsoskydd är ett underutvecklat område. 
 

”På vårat miljökontor har vi olika arbetsgrupper: miljöskydd, 
hälsoskydd och livsmedel. För varje grupp finns en gruppchef som 
har ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. 
Utvecklingssamtal hålls av gruppchefen. Gruppcheferna har fått 
viss utbildning av kommunen i chefs- och ledarskap samt 
arbetsmiljö. Vi har ganska många medarbetare så det är 
nödvändigt att dela upp verksamheten i grupper. Men det leder till 
viss avskärmning mellan personalgrupperna. Vi försöker att ha 
projekt över grupperna så att det inte blir ”vattentäta skott” 
mellan. Det beror också på kollegor hur man jobbar inom 
ansvarsområdena om kontakter över gränserna fungerar bra eller 
mindre bra.” 
(IP 7) 

 
Nästa miljökontor har istället tagit bort gruppcheferna:  
 

”Vi byter hela tiden samarbetspartner så alla får jobba med alla 
inom gruppen. Det stärker samhörigheten. I och med att vi är ett 
sammanslaget miljökontor från flera kommuner kan vi jobba 
effektivare. Tillsynen blir mer likvärdig i och med att inte samma 
inspektör hela tiden går till ett och samma objekt. Olika 
inspektörer ser olika saker. Kvaliteten blir jämnare. Vi blir mer 
professionella. Vi skriver i slutet av varje projekt en kort rapport 
till nämnden. Politikerna blir lite mer insatta och får veta mer om 
vad vi gör i verksamheten. Vilket politikerna upplever som väldigt 
positivt. När vi är ute mer hos verksamheterna leder det i sin tur 
till förbättringar. Det händer mer på fältet ute hos 
verksamheterna. Vi får bättre koll på det vi gör! Vi ser resultat av 
det vi gör. Vi har inga gruppchefer eller enhetschefer som ska 
bestämma över kollegor. Det slipper vi! Det har ju annars blivit 
populärt på många miljökontor att införa gruppchefer, 
enhetschefer, samordnare. Den nivån behövs inte här.”  
(IP 10) 
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Gruppchefer eller enhetschefer har ofta tillkommit som en lösning för att 
avlasta förvaltningschefen. Införande av mellanchefspositioner kan också vara 
ett sätt att få en befordringsmöjlighet för inspektörer som vill göra ”karriär”. 
Det finns självklart både för och nackdelar med olika typer av organisationer: 
 

På det miljökontor jag jobbade tidigare fanns samordnare vilket 
innebar att miljöchefen hamnade utanför och inte var särskilt 
insatt i hur det gick i verksamheten. När det väl hände något var 
miljöchefen ofta oförberedd eftersom insynen för ledningen var 
sämre. Här hos oss vet våra chefer hela tiden vad som händer 
eftersom vi har möten med våra chefer varje vecka där vi 
informerar om hur det går och vad vi gör och vilka problem som 
finns. Problem som vi själva inte kan lösa inom arbetsgruppen 
lämnas vid mötena över till chefen. Men det är få problem som vi 
behöver lämna ifrån oss eftersom vi blir allt duktigare på att lösa 
problem inom arbetsgruppen. På så sätt skapas 
utvecklingsmöjligheter för inspektörerna i vardagens arbete. 
(IP 10) 

 
Det är viktigt för trivseln på en arbetsplats att någon gång tillåta sig att göra 
något trevligt under vardagens arbete: 
 

”Vi har en tillåtande miljöchef som ibland hittar på lite roliga saker. Till 
exempel ordnar så hela personalen äter påsklunch tillsammans. Eller 
kommer med överraskningar i vardagen. Kanske går vi en gemensam 
promenad i tätorten om det är något intressant bygge på gång. Då kan vi 
gå hela miljökontoret och titta på det.” 
(IP 3) 

  
 
Brist på utvecklingsmöjligheter för inspektörer är ett ständigt återkommande 
tema:   
 

”När man har jobbat länge som miljö- och hälsoskyddsinspektör 
får man alltmer komplicerade ärenden men har kanske inte så 
många att diskutera med.” 
(IP 2) 

 
Kontaktnät av olika slag är ett socialt och yrkesmässigt viktigt inslag för många 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Det kan handla om kollegor på det egna 
miljökontoret eller kollegor på andra miljökontor: 
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”Det är viktigt att lära känna kollegor inom länet. I det län jag 
jobbade tidigare hade vi många projekt inom Miljösamverkan. I 
det här länet har vi inte så mycket gemensamma projekt mellan 
kommunerna. Det är också viktigt att ha bra stämning inom 
kontoret. På min förra arbetsplats gjorde vi ibland enkla 
gemensamma projekt med snabba inspektioner som alla 
inspektörer deltog i. Då fick vi något gemensamt att prata om på 
miljökontoret oavsett vilket tillsynsområde man i vanliga fall 
jobbade med.” 
(IP 3) 

 
Hur möter kollegorna varandra internt inom organisationen? Är kulturen artig, 
lyssnande, respektfull, inkännande, trevlig, glad, tillåtande?  
 

”Det är viktigt med samsyn i bedömningar och hur man arbetar. 
Vet inte… det är tidskrävande att gå dubbelt på inspektioner. 
Mycket av bedömningarna är fortfarande beroende av vilken 
inspektör som gör bedömningen. Jag tror på att man ska para ihop 
de inspektörer som passar bra ihop och tycker att dom jobbar bra 
tillsammans. Om man är helt olika som personer så kan det bli 
tjafs. Den ena kan bli för dominant. Det är också viktigt att lära 
känna varandra så att man vågar säga vad man tycker. Fungerar 
kommunikationen så fungerar det andra också.” 
(IP 2) 

 
 
4.1.4 Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljö är ett område som det definitivt behöver läggas större vikt vid på 
miljökontoren. Hittills har ofta inställningen varit ”lite får man tåla så här är det 
här jobbet”. En sak är säker. Myndighetsutövning väcker känslor av olika slag 
hos människor som blir utsatta för den. Reaktionerna kan vara oförutsägbara. 
Det gäller att vara förberedd den dagen då det hettar till: 
 

Det kan ibland hända att verksamhetsutövaren känner det som ett 
hot när vi kommer ut. Miljöchefen säger till oss att gå därifrån om 
det blir aggressivt. Om sådana lägen uppstår följer miljöchefen 
med ut på nästa inspektion.  
(IP 4) 

 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer behöver öka sina kunskaper om vad som 
händer i mänskliga möten. Ofta är faktiskt en mindre del av allt som händer på 
ett miljökontor renodlat naturvetenskapliga arbetsuppgifter.  
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En del inspektörer är människointresserade och har en förmåga att möta och 
läsa av människor. Det kan handla om att välja rätt tillfälle och inte bara klampa 
in när det är som mest olämpligt hos verksamhetsutövaren. Ibland handlar det 
om att bara finnas till hands.  
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer tränas vanligtvis inte i svåra samtal och 
svåra möten. Det är långt ifrån alla miljökontor som har en miljöchef som kan 
stötta i svåra lägen. Som kan följa med när det kniper.  
 

”Brandmännen och ambulanspersonal har vana att bearbeta 
jobbiga situationer. Men vi på miljökontoret har ingen utarbetad 
rutin. Vi kan prata med vår miljöchef. Miljöchefen har många i 
personalen så det gäller att vara tydlig att man behöver prata av 
sig. Miljöchefen tar det på allvar när man väl får tid till samtal. 
Om vi vill byta ärenden så får vi det för miljöchefen. Men ofta 
försöker vi att göra klart även jobbiga ärenden kanske med stöd 
från miljöchefen”. 
(IP 4) 

 
 
Arbetsmiljön internt på miljökontoret finns ofta ett och annat att säga om. Stress 
är det flera inspektörer som lyfter upp som ett arbetsmiljöproblem: 
 

”På mitt förra jobb var det antalet inspektioner som räknades. Det 
var väldigt stressande det var bara ytliga inspektioner inga 
djupdykningar alls. Det fanns ingen luft alls inplanerad i 
tillsynsplaneringen den var för detaljerad.” 
(IP 2)   

 
Om det blir för mycket att göra under längre tider utan perioder med 
återhämtning kan det gå ut över medarbetarnas välmående: 
 

”Resursbristen - det är stressigt! Allra värst är det under 
högsäsongen. Stresspåslagen gör att det blir lite energi kvar till att 
utveckla sig själv och sin kompetens. Miljöchefen kräver att alla 
verksamheter ska få besök. Det drar in pengar och legitimerar 
tillsynsavgifterna. Visst lyssnar miljöchefen men… vi är några 
inspektörer på miljökontoret som samarbetar och pratar ihop oss. 
Men personalens utvecklingsmöjligheter blir drabbade. Vi har valt 
några punkter i egenkontrollen för att fokusera på dem i första 
hand. Men vi tar även med andra brister om vi ser något.” 
(IP 4) 
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Ibland uppstår konflikter mellan medarbetare på miljökontoret. Det är 
oundvikligt när människor arbetar tillsammans på en arbetsplats:  
 

”Alla accepterar alla på den här arbetsplatsen. När konflikter 
uppstår så reder vi medarbetare själva ut det. Miljöchefen behöver 
inte ingripa. Jag har själv en militär utbildning i botten. Hos 
militären fick jag lära mig om gruppdynamik, ledarskap och hur 
man kan få väl fungerande organisationer. Det har jag stor nytta 
av även i det här jobbet.” 
(IP 5)  

 
För att samla kraft och resurser har det börjat bli vanligt att miljökontor i 
grannkommuner går samman och bildar ett gemensamt större miljökontor. En 
sådan åtgärd har inverkan på arbetsmiljön. Det här miljökontoret har infört en 
tillsynsmetod som de kallar ”sprint” vilket i det närmaste kan översättas med 
”snabba korta väl avgränsade tillsynsprojekt med en tydlig början och ett tydligt 
slut”: 
 

Sedan införandet av ”sprintsystemet” har arbetsmiljön blivit 
mycket bättre. Framför allt har stressen minskat i och med att vi 
hjälps åt på ett helt annat vis idag. Här finns inte mitt och ditt. 
Utan vi jobbar för att gemensamt lösa arbetsuppgifterna. Det är 
viktigt att ha kul samtidigt som vi jobbar. Om någon blir sjuk så 
hjälps vi alla åt för att lösa de extra arbetsuppgifter som uppstår.  
Förut kunde en inspektör komma tillbaka efter semestern och ha 
hela skrivbordet fullt av ärenden som måste åtgärdas. Nu behöver 
inget ärende läggas på hög i väntan på att en viss inspektör ska 
komma tillbaka eftersom vi hjälps åt inom arbetsgruppen. 
(IP 10) 
 

Teambuilding har ibland varit populärt att ta till när arbetsgrupper inte 
fungerar riktigt bra tillsammans eller ska göras ”tätare”. Så här berättar 
en miljö- och hälsoskyddsinspektör hur det gick till när ett miljökontor 
skulle ”bygga sitt team”: 
 

”Teambuilding har jag gått en tvådagars utbildning i. Det kan 
ibland vara bra att få göra något roligt tillsammans. Vi blev 
filmade när vi jobbade. Vi fick även göra personlighetstester. Det 
var bra för att förstå att vi är så olika. Bara att få höra det. 
Tanken var att vi skulle lära känna varandra bättre. Men alla ville 
inte öppna sig. En del orkade inte ta kritik.”  
(IP 2) 
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Ibland kan man undra om det är psykologiska experiment som miljökontoren 
”frivilligt” utsätter sig för och dessutom betalar dyrt för? På många arbetsplatser 
är man som anställd tvingad att delta i den här typen av aktiviteter det är inte 
ens frivilligt. Om man inte vill säga upp sig från jobbet vill säga.  
 
Många miljö- och hälsoskyddsinspektörer blir väldigt engagerade i sitt jobb. En 
sund tanke är att lämna jobbet på jobbet och gå hem för att få vila: 
 

”Det finns pratutrymme på våra gruppmöten. Arbetsklimatet är 
öppet så det är inga problem att ta upp problem och prata om det. 
Här finns ”människor” att prata med. Jag har nästan gått in i 
”väggen” och det kunde jag prata med kollegor och miljöchef om. 
Jag tar numera inte med jobbet hem. Atmosfären är tillåtande och 
jag har fått många kompisar på det här jobbet. Vi har en känsla av 
att vi står enade. Trivseln är viktigast. Det är viktigt även med den 
personliga utvecklingen. Genom att aldrig vara nöjd drivs 
utvecklingen framåt.” 
(IP 5) 

 
När det inträffar ”jobbiga situationer” i arbetet för inspektörer finns det 
sällan beredskap eller professionell hjälp att tillgå. En del kollegor och 
chefer kan ta första smällen möjligtvis. Kanske får man i bästa fall gå 
till företagshälsovården en gång. Möjlighet till någon mer 
genomarbetad krisbearbetning finns i regel inte: 
 

”Det finns alltid kollegor att prata med. Behöver man ”gråta” får 
gruppcheferna ta hand om en. Och så finns alltid 
företagshälsovården. Det är väldigt individuellt hur man kan 
hantera jobbiga situationer. Olika chefer är olika bra att prata 
med. Det beror på vad det handlar om. Vissa upplevelser i jobbet 
kräver bearbetning. Sedan måste man också lära sig att inte ta allt 
personligt. Vi har haft utbildning i hot och våld för att bli mer 
medvetna och för att lära oss mer om vad man bör tänka på.” 
(IP 7) 

 
Nästa miljö- och hälsoskyddsinspektören har funderat över hur stelt och tråkigt 
det ”egentligen” behöver vara att arbeta på en tillsynsmyndighet: 
 

”Myndighetsutövande verksamhet behöver inte vara stel. Det är 
viktigt att kunna se sig själv. På en bra arbetsplats finns humor 
och skratt, nyfikenhet och respekt inför de människor man möter.” 
(IP 6) 
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4.1.5 Genusperspektiv 
 
Det är tydligt när man kommer ut till miljökontoren att det genomgående har 
blivit kvinnodominerade arbetsplatser. För 25 år sedan var det männen som var 
i majoritet på miljökontoren. Vad har egentligen hänt? Ingen lätt fråga att svara 
på men några ledtrådar gavs under intervjuerna: 
 

”På det här miljökontoret är männen i klar minoritet. Kvinnor 
jobbar oftare kommunalt än män. Fler och fler kvinnor läser på 
högskolan och männen minskar i antalet. Jag tycker att man ska 
kvotera in männen inom miljö- och hälsoskydd!” 
(IP 6) 

 
Det där med att kvotera in männen på miljökontoren är inte alla inspektörer 
överens om: 
 

”Männen läser kanske istället till civilingenjör. Lönen är låg för 
inspektörer. Kvotering är inte rätt väg att gå utan utbildningen 
måste göra något åt saken.”  
(IP 5) 

 
 
På nästa miljökontor är det relativt jämnt fördelat mellan könen: 
 

”Det började redan på utbildningen. Även där var det flest tjejer. 
Förr ansågs miljö- och hälsoskyddsinspektörens jobb vara mer 
tekniskt då dominerades jobbet av män. Men så är det inte längre 
jobbet är inte så inriktat på teknik idag. På vårt miljökontor är vi 
nog ca 60 % kvinnor och 40 % killar. Det är ändå en ganska bra 
fördelning. Jag tror att miljö är ett område som helt enkelt tilltalar 
kvinnor i högre grad än männen.” 
(IP 7)  

 
På nästa miljökontor var fördelningen mellan könen ungefär 90 % kvinnor och 
10 % män: 
 

”Jag tror att det har blivit för mycket att hålla reda på. Det passar 
kvinnor bättre. Män kanske inte klarar det lika bra. Känns som 
yrket har fått lägre status inom den kommunala världen. Tyvärr. 
Det blir tråkigt med arbetsplatser där det inte är blandat.”  
(IP 2) 
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Att kvinnorna har börjat dominera på miljökontoren leder inte med 
självklarhet till en ”mjukare och snällare” arbetsmiljö. Det kan faktiskt 
bli tvärtom: 

 
”På vårt miljökontor är knappt 30 % män och drygt 70 % kvinnor 
om man räknar samtliga medarbetare med assistenter och 
miljöchef. Jag har funderat men jag vet inte varför kvinnorna är 
fler. Kanske intresset för miljö- och hälsoskyddsfrågor ligger 
närmare till hands för kvinnor än för män. Det är fler kvinnor idag 
som läser vidare på universitetet. En utjämning skulle behöva 
göras för den interna arbetsmiljöns skull för att skapa bättre 
trivsel. Vi ska snart rekrytera ny medarbetare till en tjänst och i 
första hand vill vi ha en kille för det behöver bli fler män hos oss. 
Om det blir för många kvinnor på en arbetsplats blir det lätt 
”skitsnack”. Kvinnor önskar i högre grad att vara ”kompisar” 
med varandra och man vill utbyta åsikter med varandra för att 
”stärka” sammanhållningen. Killar är i högre grad 
självständigare och verkar inte ha samma behov av bekräftelse 
som kvinnor.”  
(IP 1) 

 
Det ser ut som de män som söker jobben också får fördel av sitt kön. 
Men riskerar å andra sidan att hamna ganska ensam som man i en 
kvinnodominerad miljö. Hjälper det att ha en jämställdhetspolicy?  
 

”Det kanske beror på att det generellt idag är kvinnodominans 
inom naturvetenskapliga yrken. Det är många tjejer som jobbar 
som inspektör men vi vill ha fler killar. Det blir bäst om det är 
blandat. På vår arbetsplats är det 80 % kvinnor och 20 % män. 
Kvinnor har ofta lägre löner. Det här är ju bara spekulationer… 
Män söker sig till chefspositioner - är mer intresserade av att göra 
karriär. Fler tjejer utbildar sig till inspektör idag. När vi söker folk 
till tjänster så tar vi en kille om han har likvärdiga meriter. Men 
det är nästan bara tjejer som har rätt utbildning och mest meriter 
och så blir det att man rekryterar tjejer i högre grad. Helst vill vi 
ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. 
Vi har en jämställdhetspolicy.”  
(IP 3) 

 
Vad kan man göra för att få jämnare könsfördelningen bland inspektörer? Idéer 
finns men frågan är vad som är grunden till det hela. Bilden är komplex och får 
även konsekvenser för tillsynens kvalitet: 
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”Höja statusen på yrket. Lönerna halkar efter. Det saknas system 
för att hantera olika kvaliteter. Nyutbildade får högre 
ingångslöner. Löneutvecklingen är dålig för oss som har jobbat 
länge. Enda sättet att få upp lönen är att byta jobb. När många 
hela tiden byter jobb så sänks kvaliteten. Män blir konsulter 
istället. Det är svårt att rekrytera till den här kommunen. Vi får ta 
det som bjuds när vi rekryterar. Det är svårt att få medarbetarna 
att flytta hit.” 
(IP 2) 

 
Kvinnorna vill inte ha fler kvinnor på arbetsplatsen och männen vill inte jobba 
där kvinnorna dominerar. Löner och status sjunker:  
 

”Det är många kvinnliga sökande till lediga tjänster som vi 
utannonserar. De flesta som idag utbildar sig till miljö- och 
hälsoskyddsinspektör är kvinnor. Jag tror att männen tänker på 
lönen redan när de väljer utbildning. Jobbet som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör är ett för lågt betalt yrke. Det är fler 
kvinnor än män som jobbar i kommuner. Det är aldrig bra när 
det blir enkönat på arbetsplatser. Vi pratar ibland om att det är 
för många kvinnor. Det är svårt att peka på konsekvenserna. 
Tjejer tänker mer på mjuka frågor som relationer och hur vi 
fungerar i grupp. Tjejer vill samarbeta och vara vänner med 
samtidigt är tjejer hårdare i konkurrensen mot varandra. Det 
leder lätt till konflikter. Män kanske inte funderar så mycket på 
sådant på samma sätt. Jag tror att utbildningarna måste 
marknadsföra sig på ett annat vis för att locka männen. 
Lönenivåerna måste ändras. Vi har stort ansvar som kan 
medföra konsekvenser för samhället. Vi jobbar med lagstiftning 
och rättssäkerhet.”  
 

Löner och status tas upp gång på gång av nästan samtliga miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer under intervjuerna. Det är tydligen viktiga 
frågor i miljö- och hälsoskyddsinspektörernas värld. Den som skaffar 
sig arbetslivsmeriter och bra utbildningar belönas inte för det. Det 
saknas uppenbarligen ”morötter” för att höja kvalitetsnivån på 
miljökontoren. 
 
 
 
 
 
 



 55 

4.1.6 Ledarskapet 
 
Det många inom yrkeskåren som anser att inspektörsjobbet är ett nybörjarjobb. 
Och att det är svårt att hitta utvecklingsmöjligheter för duktiga inspektörer. 
Inspektören berättar om sin syn på inspektörsjobbet: 
 

”Nej ju mer man jobbar ju svårare blir jobbet. Jag tror inte att 
det går plocka in vem som helst på jobbet som inspektör.   
Kanske är miljöchefsjobbet inte särskilt attraktivt? Då kan det bli 
lätt att chefer stagnerar och inte utvecklar inspektörernas jobb. 
Miljö- och hälsa är ett komplext område. Vår miljöchef har ofta 
”snott” inspektörer från närliggande kommuner. Den här 
kommunen är relativt attraktiv att jobba i så vi har väl ganska 
lätt att få tag i personal.”  
(IP 7) 

 
Finns det risk för att miljöcheferna stagnerar? Det är bara att konstatera att få 
miljöchefer utbildas i pedagogiskt och utvecklande ledarskap. Sedan finns det 
naturligtvis alltid undantag:  
 

”Min nuvarande chef vill gärna servera färdiga lösningar på 
problemen när man frågar honom. Han har själv arbetat som 
inspektör många år innan han blev chef och är nog inte 
medveten om det. Har nog aldrig fått lära sig sättet att jobba i 
sitt ledarskap med att ställa frågor. Miljöchefer borde i högre 
grad lära sig att lyssna och ställa frågor så att inspektörer själva 
lär sig att hitta lösningar. På så sätt tillåts medarbetaren växa i 
jobbet. Jag tror att många miljöchefer behöver träna på att vara 
”bollplank” för sina medarbetare. Chefer borde jobba mer med 
pedagogiskt mentorskap. På det här miljökontoret är vi vana vid 
att ha många nya inspektörer som ska läras upp. En chef kan inte 
vara specialist på allt. Istället är det viktigt att miljöchefen låter 
medarbetarna resonera sig fram till hur de ska göra och kanske 
låta dem själva ta reda på saker och ting. Då uppstår en 
läroprocess. 
(IP 2) 

 
Nästa inspektör berättar om sin miljöchef som arbetar med en form av 
pedagogik och inte kommer med några direkta färdiga svar på medarbetarnas 
frågor: 
 

”Det finns ingen plan för tillsynsmetodiken på vårt miljökontor. 
Miljöchefen fungerar som en ”tutor” som säger till oss att lös de 
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här uppgifterna. Jobba stegvis det får ta den tid det tar. Det 
spelar ingen roll hur ni gör bara att det blir gjort. Miljöchefen 
berättar om sin vision och försöker styra en på rätt väg och 
skapar därigenom en förståelse hos alla medarbetarna för vårt 
arbete. Syftet med det är att vi ska bli bättre på det vi gör och 
skapa synergieffekter. Det är kanske lite ovanligt för en chef att 
leda sitt miljökontor på det här viset. En förklaring kan vara att 
miljöchefen kommer ”utifrån” och har en annan bakgrund. Är 
inte färgad av det traditionella sättet att tänka inom miljö- och 
hälsoskydd. Vågar därför tänka friare.”  
(IP 5) 

 
Miljöchefen är viktig för medarbetarna och verksamhetens framgång. Det är en 
stor tillgång för medarbetarna att uppleva att man har en chef som medarbetarna 
känner tillit för och som respekterar medarbetarna: 
 

”En bra chef hävdar sig inte på andras bekostnad. En bra chef 
känner sig själv och inger förtroende och tillit.”  
(IP 6) 
 

 
Chefer som saknar förmåga att leda organisationen bidrar inte till vare sig god 
kvalitet i tillsynen eller högre status åt miljö- och hälsoskyddsinspektörernas 
arbete:    
 

”Den kommunala världen kan många gånger vara onödigt snäv. 
Många kommunala chefer har jobbat sig upp och aldrig sett 
något annat. Det kan finnas både formella och informella chefer. 
Det är lätt att maktkamper uppstår. Ledarskapet är jätteviktigt. 
Det är viktigt att medarbetarna vågar säga vad man tycker och 
att det finns tillit. Om arbetsplatsen styrs av rädsla blir 
verksamheten kontraproduktiv.” 
(IP 6)  

 
 
4.1.7 Framtiden 
 
Vad tänker miljö- och hälsoskyddsinspektörerna om utvecklingsmöjligheter, 
karriär och framtiden? Och hur vill kommande generationer ha det på jobbet? 
 
Arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör kan innehålla möjligheter i 
jobbet. Men det gäller att jobba på ”rätt” miljökontor där det redan finns ett 
intresse för utveckling: 
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”Jag trivs jättebra! Jag får göra det jag är intresserad av. 
Ungefär en dag i veckan jobbar jag med att utveckla 
tillsynsmetodiken bland annat genom att utveckla bättre 
datorstöd. Tar fram checklistor så att det ska vara möjligt att ta 
med små datorer ut på inspektioner och skriva ut direkt på plats 
för att bli effektivare och spara tid. Det minskar efterarbetet 
hemma på kontoret ganska rejält. Kan vi i högre grad utnyttja 
teknik som hjälper till att rationalisera arbetet så ska vi göra det. 
På det här miljökontoret finns utrymme för att testa och utveckla. 
Vi har en miljöchef som tillåter det”. 
(IP 5) 

 
Arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör är knappast känt för att 
vara en ”dans på rosor”. Ett visst innehåll av motgångar i jobbet kan 
faktiskt vara utvecklande: 

 
”Jag trivs jättebra med att jobba som inspektör. Det känns som 
jag har hittat ”hem”! Den ena dagen är aldrig den andra lik. 
Hela tiden är det nya utmaningar och nya frustrationer. Jag vill 
jobba med det här så länge jag får utvecklingsmöjligheter. Det 
beror mycket på ledarskapet och medarbetarna runt omkring.”   
(IP 6) 

 
Jobbet som miljö- och hälsoskyddsinspektör är inte heller känt för att vara ett 
yrke för den som har ambition att göra karriär: 
 

”Jag har väl inte direkt några särskilda framtidsplaner. Nu vill 
jag jobba inom miljöområdet och skaffa mig mer erfarenheter. 
Kanske söker jag till naturvårdsverket så småningom eller till 
privata sidan. Men vill fortsätta att arbeta med miljöfrågor. 
Kanske med projekt det ger mer variation och är intressantare. 
Det är svårt att göra karriär som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör!” 
(IP 4) 

 
Utvecklingsmöjligheter för inspektörerna verkar inte alls vara ett prioriterat 
område på miljökontoren. Vad tar egentligen miljöcheferna upp med sina 
medarbetare under utvecklingssamtalen? 
 

”Mest orolig är jag för att själv halka efter i utvecklingen. Vi kan 
få gå endagskurser genom jobbet men det blir för ytligt. Det ger 
inte så mycket. Blir ofta besviken när man inte får ut det man vill. 
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Det finns inte så mycket att fördjupa sig i. Vi borde tänka om och 
jobba på annat sätt i tillsynen enligt miljöbalken. Nu kommer 
energieffektivisering och miljömål men annars händer det inte så 
mycket. Glädjande är att Länsstyrelsen och Miljösamverkan har 
haft en del bra handläggarträffar.”  
(IP 2) 

 
Några av inspektörer säger att de vill fördjupa sig inom något område. 
Det verkar inte vara så vanligt att man pratar om framtiden och 
möjligheter:  

 
”Nej jag har inga särskilda framtidsplaner. Jag trivs bra med att 
jobba självständigt. Om jag skulle göra något annat så skulle jag 
vilja forska. Det är roligt att få möjlighet att fördjupa sig. Det är 
arbetssättet just det här med möjligheten att få fördjupa sig som 
lockar.”  
(IP 2) 
 

 
Nu har jag jobbat som inspektör i 10 år. Det vore kul att pröva 
något annat. Jag skulle gärna vilja specialisera mig mer inom 
jobbet. Men jag har inte kommit på vad jag i sådana fall skulle 
vilja göra. 
(IP 3) 
 

En miljö- och hälsoskyddsinspektör hade en mer passionerad 
inställning till att så småningom gå vidare mot nya utmaningar. Gärna 
inom sitt arbetsområde: 
 

”Jag skulle kunna tänka mig att jobba inom detta ämnesområde 
som konsult eller fördjupa mig ytterligare genom forskning. Det 
har hänt mycket under de sex år som jag har jobbat. Det är helt 
annat idag. Det är ett konstant lärande eftersom utveckling sker 
hela tiden. Det är mycket bedömningar som ska göras. 
Livsmedelsområdet är lite mer toppstyrt genom sin inriktning på 
riskbaserad bedömning. Forskning ja det finns i bakhuvudet 
någonstans. Vad jag skulle vilja forska om? Hur jobbar man med 
information på ett bra sätt? Vilka tekniker som fungerar bäst?  
Arbetsområdet är ett komplext område. Det är ständigt nya 
lösningar och nya fall man träffar på. Därför är det svårt att 
släppa taget det är intressant!” 
(IP 7) 
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Några av inspektörerna var lite mer försiktiga i sina framtidsplaner: 

 
”Jag vill jobba här en period men vet inte om jag är kvar om 
några år…” 
(IP 10) 

 
”Jag försöker se meningen i det jag gör. Jag får se med tiden…” 
(IP 9) 

 
 
Att ha glädje och driv i jobbet är viktigt. Trots allt så tillbringar 
många en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Som anställd 
säljer man sin tid till en arbetsgivare:  
 

”Sedan finns det nog en gräns framöver. Den dagen man tappar 
glädje och drivet i jobbet. Efter ett antal år som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör bör man nog fylla på med någon form av 
vidareutveckling och göra något annat. För sin egen skull och 
för andras!” 
(IP 1) 
 
 

Nu gör 80-talisterna och snart 90-talisterna sin entré på 
miljökontoren. De kommer att ställa krav på arbetsplatsen på ett helt 
annat sätt än tidigare generationer (Pihl, 2011). De vill att det ska vara 
roligt och utvecklande på jobbet:  

 
”En ung inspektör som jobbade här ett tag sa: jag vill jobba med 
uppgifter som är utvecklande för mig! Var arbetsuppgifterna 
tråkiga så ville inspektören inte göra dem. Kanske ställer 80-
talisterna andra krav på jobbet? Men allt på ett miljökontor är 
inte roligt! Olika generationer har uppenbarligen olika syn på 
arbetet. Ska vi serva dem med roliga arbetsuppgifter? Kanske är 
det dags att införa titlarna igen!” 
(IP 2) 

 
Det är troligt att det kommer att ställas allt högre krav på ledarskapet på 
miljökontoren. Alla medarbetare i olika generationer måste kunna trivas och 
prestera med goda resultat. Mångfald berikar - olika åldrar och olika 
erfarenheter bidrar till den lärande organisationen. 
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4.2 Tio inspektörer 
 
Under intervjuerna fick inspektörerna tillfälle att beskriva sin egen stil som 
inspektör. Det visade sig inte vara alldeles enkelt. Det är väl kanske sällan något 
som diskuteras kollegor emellan. Kanske anses frågan vara alltför privat. Fastän 
det handlar om jobbet. Att få frågan vilken stil har du som inspektör i jobbet - 
kan i bästa fall leda till att inspektören börjar fundera över sig själv. Hur gör jag 
egentligen och hur tänker jag? Det är en sak att tänka och en annan att säga och 
något helt annat att göra (Säljö, 2010). Man säger inte alltid det man tänker och 
man gör inte alltid det man säger. Som en del i den egna personliga 
utvecklingen kan det vara bra att ställa sig frågorna: Vem vill jag vara? Vad står 
jag för? I vilken riktning vill jag fortsätta utvecklas? 
 
Här följer en kort beskrivning från varje inspektör hur de tänker på sin egen stil 
som inspektör. 
 
 
”Glad, trevlig och positiv” 

”Jag försöker leta möjligheter under samtalet eftersom jag själv 
är sådan som person. Inledningsvis pratar jag om lite allt möjligt 
och strävar efter att hålla humöret uppe. Till en början försöker 
jag ha mindre fokus på kontrollplikten och pratar mer 
”vardagsprat”. Jag försöker själv att vara glad, trevlig och 
positiv – undviker om möjligt att vara bister och felfinnare. Vill 
helst hålla igång ett samtal samtidigt som jag inte får bli 
rådgivare. Men jag försöker att svara på de frågor jag får. Kan 
jag inte svara så ber jag att få återkomma när jag har diskuterat 
med kollegorna.”  
(IP 1) 

 
”Ödmjuk och seriös” 

”Jag är noggrann, erfaren och ödmjuk. Smidig som en orm men 
kan hugga till om det behövs. Jag är inte den som skrattar och 
skämtar bort utan försöker vara seriös.” 
(IP 2) 

 
”Tydlig och noggrann” 

”Jag är lugn. Försöker förklara varför vi ställer de krav som vi 
gör. Jag försöker sätta mig in i deras situation och försöker vara 
tydlig. Jag berättar först muntligt och sedan skriver jag ned det 
som vi kommit fram till under inspektionen. Det är bra att ha det 
på papper eftersom en del ärenden behöver gå vidare. Och sedan 
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kanske man själv slutar eller att någon annan handläggare tar 
över ärendet. Det ska vara lätt att följa vad som hänt i ärendet.” 
(IP 3)  

 
 
”Lättsam isbrytare” 

”Jag försöker att vara tydlig men jag försöker också att lätta upp 
stämningen och skämta lite. Pratar med verksamhetsutövaren 
och frågar hur det går. Försöker inledningsvis att ha lite 
isbrytarprat. Samtidigt som jag också försöker att vara effektiv. 
Är en balansör!” 
(IP 4) 

 
”Förtroendeingivande och kortfattad” 

”Jag är rätt så lugn. Jag förklarar varför och låter folk själva 
förstå. Försöker avdramatisera besöket. Om allt är som det ska 
så är det lugnt man ska inte belasta verksamhetsutövaren i 
onödan. Skriver kortfattat - så lite som möjligt. OK jag kanske 
missar något men då får man ta det senare. Det är bättre att 
skapa förtroende och låta verksamhetsutövarna jobba på frivillig 
väg.” 
(IP 5) 

 
”Respektfull och humoristisk” 

”Det är svårt att beskriva sig själv. I min roll vill jag förmedla 
humor, nyfikenhet och respekt. Jag vill vara en så rättvis 
myndighetsperson som möjligt. Försöker vara så objektiv jag kan 
och bedömer utifrån de förutsättningar jag ser.” 
(IP 6) 

 
”Ansvarstagande pedagog” 

”Jag försöker göra så bra som möjligt. Förena kunskaper och de 
ramar vi har. Folk kan säkert uppfatta det som byråkratiskt. 
Även om man själv tycker att man är väldigt tydlig som inspektör 
så kan det bli missförstånd. En herre ringde vid ett tillfälle och 
sa att inspektören hade sagt att det var bara var att ”sätta 
igång”. Det var bara det att den inspektören var jag och det 
hade jag inte sagt. Så det kan bli fel ibland. Numera delar jag 
alltid ut mitt visitkort till de ”kunder” jag träffar. Det är en 
”säkerhet” för kunden att få namnet på den inspektör som varit 
där. Kunden kan ringa upp inspektören och det går att kolla med 
miljökontoret att det verkligen är en inspektör som jobbar på 
miljökontoret i den här kommunen.” 
(IP 7)   
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”Gillar vind i seglen” 

”Jag gjorde praktiken på miljökontoret. Behövde inte söka jobb 
utan blev erbjuden jobb på praktikplatsen… På det här 
miljökontoret använder vi ofta färdiga checklistor när vi jobbar 
med tillsyn det är till god hjälp.” 
(IP 8) 

 
 
”Ser mer till helheter än detaljer” 

”Jag har respekt för deras kunskaper. Jag är noga med att hålla 
vad man lovar. Lättsam men försöker förklara tydligt vad lagen 
säger. Det är för mig lite mindre viktigt att alla ”koder” blir helt 
rätt. Jag ser mer till helheten. Många är nog annars mer noga 
med detaljer. Det behöver vara olika sorters inspektörer som 
jobbar.” 
(IP 9) 

 
 
”Gläds åt framgångar” 

Jag känner av situationen… Tycker det är roligt när de har 
åtgärdat det de skulle.  
(IP 10) 
 

Det låter nästan som tio ”mönsterinspektörer”! Det som sägs behöver inte 
nödvändigtvis vara det samma som det man gör. Vad hände egentligen under 
inspektionerna? Hettade det till någonstans i diskussionen? Eller gick det lugnt 
och sansat till? Det ska vi titta lite närmare på. 
 
 
 
4.3 Observationer i fält 
 
Observationer genomfördes i samband med inspektionerna. Det var olika typer 
av inspektioner och det var olika människor i olika situationer som vi mötte ute 
på fältet. För att läsaren ska kunna få en bild av hur det kunde vara att följa en 
inspektör under arbetet så följer här en beskrivning av ett observationstillfälle i 
samband med en inspektion. 
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Observation i samband med en inspektion 
Den här morgonen anlände jag till kommunhuset i god tid. Jag fick vänta en 
stund i receptionen för hela miljökontoret satt upptagna i ett veckomöte. Vid 
niotiden blev jag hämtad i receptionen av inspektören som jag skulle följa med 
ut på inspektion. Jag följde med till inspektörens arbetsrum och väntade där 
medan inspektören plockade ihop sina papper. Vi gick gemensamt iväg till 
kommunens bilpool där vi skulle hämta en bil. Det var en kall morgon – 10 
grader och snö så vi fick skotta fram bilen och skrapa rutor innan vi kunde åka 
iväg. Under tiden vi borstade snö ringde lantbrukaren som vi skulle till och 
frågade om vi vill ha kaffe när vi kom fram? Vi tackade ja till erbjudandet och 
kunde så småningom sätta oss i bilen och åka iväg.  
 
Under bilfärden passade jag på att ställa några frågor till inspektören. Vi var på 
väg ut till en större svinuppfödare som hade suggor, smågrisar och slaktsvin. 
Verksamheten var anmälningspliktig enligt miljöbalken på grund av storleken 
på produktionen. Klockan 09:30 skulle vi vara på gården. Vi fick parkera bilen 
utanför bostadshuset och kliva direkt in i köket där lantbrukarparet hade dukat 
upp med smörgåsar och kaffe.  
 
Lantbrukaren hade en högre lantbruksutbildning. Hustrun hade en högre 
medicinsk utbildning. Hon hade haft en chefsbefattning på sitt tidigare arbete 
men hade valt att på heltid arbeta i familjeföretaget på gården med papper och 
djur. I familjen fanns också en son i övre tonåren som kom in i köket och 
hälsade, han jobbade också på gården. Det fanns även anställd personal som 
skötte grisarna.  
 
Jag fick inledningsvis presentera mig och varför jag gjorde den här studien. 
Lantbrukarparet sa att det är viktigt att det görs studier om hur myndigheters 
inspektioner kan gå till på fältet. Samtalet runt kaffebordet inleddes med att 
lantbrukaren berättade om att lönsamheten med grisproduktion minskar. Det är 
dyrt att köpa till mark och det är dyrt att arrendera mark. Det är hårt arbete att 
ha gård och dyra investeringar ofta i miljonbelopp. Därefter började inspektören 
ställa frågor enligt en checklista som inspektören hade med sig. Samtalet runt 
kaffebordet handlade om egenkontroll, växtodlingsplan och spridning av 
gödsel. Det är viktigt att lagringsvolymer räcker för gödselhanteringen. På 
gården hanterades både flytgödsel och fastgödsel. Markkartering var gjord och 
ska göras vart 8-10 år för att man ska kunna beräkna hur mycket gödsel som får 
spridas på åkrarna. Ingen övergödsling får ske. Det diskuterades fosforhalter 
och kaliumhalter, gödselanalyser och växtnäringsbalans. På gården odlades 
raps, vete, korn och vall. Uppgifter letades hela tiden fram i pärmarna av 
framför allt frun som i första hand hade ansvar för ekonomi och 
pappershanteringen.  
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När klockan var 10:30 hade energin börjat ”ta slut” det blev det tyst och kaffet 
var urdrucket. Elden hade slocknat i vedspisen. Inspektören började gå igenom 
det anmälningsbeslut enligt miljölagstiftningen som fanns för verksamheten. 
Man diskuterade konstgödsel och sprutjournaler, tidsintervaller för nedmyllning 
av gödsel. Det blev många detaljuppgifter som lantbrukarparet skulle leta fram i 
sina pärmar så att inspektören kunde få svar på sina frågor enligt checklistan. På 
gården fanns infört något som kallas Miljöhusesyn som är ett relativt 
omfattande egenkontrollprogram för miljö.  
 
Ansvaret för djurskyddstillsynen ligger idag på länsstyrelsen. Inspektören var 
på gården för att kontrollera miljötillsynen. Det var många detaljuppgifter som 
skulle redovisas och frun började så småningom sucka men fortsatte att leta i 
pärmarna. Lantbrukaren fick leta upp sitt sprutbevis som intygade att han hade 
tillstånd att själv sprida bekämpningsmedel i grödorna. Förvaringsplatsen av 
bekämpningsmedel fanns i verkstaden. Kemikalieförteckning ska finnas och 
säkerhetsdatablad. Det var mycket papper som efterfrågades av inspektören. 
Papper som ofta snabbt blir inaktuella. Många av dessa uppgifter kan hämtas 
hem via nätet och det diskuterades om det räckte. Frun sa att det inte kändes 
jättemotiverande att ha papper på allt ibland till ingen nytta. Det bara orsakar 
jobb som inte tjänar något till. Tiden ska räcka till mycket ändå. 
 
Det är noga med egenkontrollen! Rengöring av bekämpningssprutan skedde i 
fält där den sköljdes med vatten och så blåses sprutan ur på gödselplattan 
hemma på gården. Suck vad mycket uppgifter som ska redovisas! Är 
funktionstest utförd på bekämpningsmedelsaggregatet frågade inspektören? 
Idag finns inget krav men det är en stark rekommendation. Temperatur och vind 
ska mätas inför bekämpningsmedelsspridning så att bekämpningsmedel inte 
blåser iväg i onödan och hamnar på grannens mark. Inga bigifter användes. 
Lantbrukaren sa att han är noga med att inte spruta bekämpningsmedel när det 
är risk för vindavdrift. Bekämpningsmedel är dyrt att köpa in och köps inte in i 
onödan. Skyddsavstånd till vattenkälla är 12 eller 24 meter när det finns 
vattenkälla nära åker som ska besprutas.  
 
När det gäller gödselspridning ska skyddsavståndet vara 50 meter till 
vattenbrunn. På gården fanns två stora cisterner för diesel som inte var 
invallade. Lantbrukaren sa att de hade planerat bygga en kasun till cisternen 
men hösten hade varit stressig. De hade inte hunnit ordna med invallningen 
ännu. Stallet var eluppvärmt. Halmpanna diskuterades för i en sådan är det idag 
tillåtet att elda upp griskadaver men då ska temperaturen i pannan vara hög. En 
sådan panna kostar ca 2 miljoner att köpa. Idag fryser man in smågrisar som dör 
och stora döda suggor läggs på en betongplatta i avvaktan på containertransport 
till destruktionsanläggning. Avfall körs iväg och farligt avfall hämtas av ett 
särskilt företag som håller på med sådant. Farligt avfall som uppstår kan vara 
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till exempel spillolja och använda kanyler från medicinering av grisarna. 
Avfallsjournal fördes.  
 
Ett tillsynsbesök som detta ska göras vart annat eller vart tredje år av 
miljökontoret. Inspektören informerade om att höjda taxor kommer att tas ut för 
tillsynen. Därefter så gick vi ut för att titta på gården. Vi började med 
verkstaden där oljor hanterades och förvarades. Det blev diskussion om 
förvaringen dem ska vara invallad vilket är rekommendationen. 
Bekämpningsmedel var inlåst i ett enklare skåp i en hylla. Inspektören 
rekommenderade istället förvaring i en gammal uttjänt frysbox med lås. Det 
anses säkrare och är tydligen en vanlig lösning på gårdar som har 
bekämpningsmedel. Det fanns inte några större mängder bekämpningsmedel 
som fanns hemma. Bekämpningsmedel är dyrt att hålla i lager därför köper man 
hem ganska exakt det man behöver. Sedan tittade vi på bränslecisternerna och 
till slut flytgödselbrunnen. Det var en hög betongkant runtom och omöjligt att 
se utan att ha tillgång till stege. Därför skulle vi titta på bilder hur svämtäcket 
kan se ut som fanns på lantbrukarens dator. 
 
Djuren tittade inspektören inte alls på för det är länsstyrelsens uppgift numera. 
Förra tillsynsbesöket gjordes på gården av en annan inspektör för tre år sedan.  
 
Det var riktigt kallt ute och vi gick runt på gården. Till slut återvände vi till 
bostadshuset där lantbrukaren ville visa i sin dator hur svämtäcket såg ut i 
flytgödselbrunnen.  
 
Vi tackade för oss och åkte hem tillbaka till kontoret. Jag passade på att ställa 
frågor till inspektören i bilen på väg tillbaka. När bilen var parkerad utanför 
kommunhuset gick vi till inspektörens arbetsrum en stund och avslutade 
frågorna för intervjun.  Då var klockan 12:30 och jag skulle passa ett tåg för att 
åka hem igen. Vi hade varit på svingården för inspektion från klockan 09:30 
fram till klockan 12:00.  
 
Jag hade under inspektionen fyllt i blyertsstreck i ett observationsschema. 
Dominerade gjorde känsla av samförstånd (fyra markeringar), därefter kom 
känsla av oro och rädsla (två markeringar) och uppgivenhet (två markeringar). 
Beröm förekom (en markering) och glädje (en markering). Inspektionen började 
lugnt och slutade lugnt. Inspektören jobbade lugnt och sansat kanske blev det 
lite mycket detaljfrågor men stämningen överlag var lugn och positiv under hela 
inspektionen.  
 
Så här kunde alltså en observation/intervju gå till. Det tog sin lilla tid. Tillsyn 
tar tid. Alla observationer och intervjuer var olika.  
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4.4 Observationsschema 
  
Det finns lite beskrivet i litteraturen hur möten med miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer kan upplevas av motparten. Jag hittade en skrift som 
LRF (lantbrukarnas riksförbund) har tagit fram som heter: ”Effektiv dialog – 
tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter” från 2009. I det häftet 
står det lite grann vad både företagaren och myndigheten kan tänka på för att 
kontakten ska präglas av ömsesidig respekt och professionalitet (LRF, 2009). 
Det är känt bland miljö- och hälsoskyddsinspektörer att tillsynsbesök som 
inspektörer gör kan av olika anledningar bli ”laddade”. Meningen är ju 
naturligtvis att det ska vara lugna och sakliga möten. Olika omständigheter kan 
göra både möten och samtal svåra. Det är framför allt genom det personliga 
samtalet som miljö- och hälsoskyddsinspektören och verksamhetsutövaren 
(företagaren) tillsammans kan skapa ett bra möte (LRF, 2009). Som inspektör 
måste man vara medveten om att mötet med myndigheten kan upplevas som 
stressande för företagaren. Jag ville få en bild av hur tillsynsbesöken kan gå till. 
En teknik för att studera vad som händer under ett möte kan vara att använda 
sig av ett observationsschema (Bryman, 2006). Observationsschemat som jag 
använde under tillsynsbesöken var ett enklare schema som jag hade konstruerat 
för att i någon mån kunna studera känsloläget under tillsynsbesöket. Ingen 
enskild person observerades särskilt utan det var mötet sammantaget även om 
fokus låg lite mer på inspektören. Observationen gjordes under en tidsperiod 
som i det här fallet varade i princip under hela tillsynsbesöket. Tillsynsbesöken 
var olika långa från knappt en timma upp till två och en halv timma.  
 
Det är egentligen omöjligt att ”mäta” hur människor känner och upplever 
situationen under ett tillsynsbesök genom en observation. Människor kan säga 
en sak under mötet men känner inombords något helt annat men visar inte det. 
Man får verkligen ta utfallet med en rejäl ”nypa salt”. Anledningen till att jag 
trots allt valde att ha med ett observationsschema är att jag vet av egen 
erfarenhet att möten kan gå lugnt till, möten kan bli roliga eller oroliga eller rent 
av hetta till. Det här var ett mycket förenklat sätt att mäta ”temperaturen” på 
möte mellan människor vid ett tillsynsbesök. Det som studerades med hjälp av 
observationsschemat var situationen när inspektionen började och slutade, 
förekomst av glädje, beröm, samförstånd, rädsla och oro, uppgivenhet, 
aggressivitet och ”sökande efter fel” under mötet. Registrering gjordes genom 
att sätta ett streck i observationsschemat. Efter hand utkristalliserade sig en 
sammanställning (aggregering av markeringar) inom de olika kategorierna som 
jag ville studera (Bryman, 2006).   
 
Resultatet från datainsamlingen med observationsschema visar indikationer på 
arbetsstilar som förekom under de här tio tillsynsbesöken. Varje tillsynsbesök är 
unikt. En inspektör kan ha en inspektion som flyter på bra en dag och nästa dag 
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kan samma inspektör göra en inspektion på ett helt annat ställe som inte alls går 
lika bra. Därför att där är förhållandena helt annorlunda. Så från det här 
resultatet kan man inte lättvindigt dra slutsatserna att den och den inspektören 
är just på det och det viset eller har den eller den arbetsstilen. 
 
 
Observationsschema för samtliga inspektioner 
 
Tillsyns- 
besök 

Start Glädje Beröm Sam- 
förstånd 

Rädsla, 
oro 

Upp- 
givenhet 

Aggres- 
sivitet 

Letar 
fel 

Slut 

Insp.1 Lugnt I I IIII II II   Lugnt 
Insp.2 Glada 

Intres- 
serade 

IIIIII II II     Glada 
Intres- 
serade 

Insp.3 Sam- 
man-
bitna, 
osä-
kerhet 

   II   I Skönt 
det är 
över! 

Insp.4 Frå- 
gande 

  I     Vi  
hörs! 

Insp.5 Trev- 
ligt 
reser- 
verad 

  I I I   Trev- 
ligt 
reser- 
verad 

Insp.6 Glad, 
intres- 
serad 

I I I     Lättad 
glad, 
intres- 
serad 

Insp.7 Prak- 
tiskt 
sam- 
man- 
biten 

 I I     Lättad 
 
 

Insp.8 Trev- 
ligt 

I I I     Lättad 

Insp.9 Ner- 
vöst 

 II  I    Ner- 
vöst 

Insp.10 Vän- 
tande 

 I I     Lättad 

Summa:  9 9 12 6 3 0 1  
 
Tabell: Resultat från datainsamling med observationsschema 
 
Resultat från datainsamling med observationsschema visar att de tio miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna föredrog att arbeta med samförstånd, glädje och att 
ge beröm. Någon gång smög sig ”felletandet” in i arbetstilen. Det visade sig 
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vara ganska vanligt förekommande med rädsla och oro hos motparten. Ibland 
förekom uppgivenhet upp hos verksamhetsutövaren om till exempel regelverket 
var omfattande. Aggressivitet visades inte upp under de tio inspektionerna inte 
från någon part utan tillsynsbesöken flöt på. Det är vanligt att 
verksamhetsutövaren känner lättnad när miljö- och hälsoskyddsinspektören 
avslutar tillsynsbesöket. 
 
 
4.5 Fem stilar 
 
Vi har fått en inblick i hur inspektörerna beskriver sig själva och fått ett 
smakprov på hur ett tillsynsbesök kan gå till. Yrkesrollen som 
myndighetsperson kräver relativt stora mått av självreflektion. Det finns mycket 
att säga och mycket att titta mer ingående på när det gäller arbetsstilar. När jag 
har arbetat med observationerna har jag kunnat se följande mönster när det 
gäller inspektörsstilar: 
 
 
”Rädsla för att släppa taget” 
(4 inspektörer) 
Vanligaste inspektörsstilen kännetecknas av mycket detaljfrågor under 
tillsynsbesöket. Använder gärna checklistor för att förenkla för sig själva i 
rädsla för att missa något.  
(IP 1, 2, 3, 8) 
 
”Fokus på eget ansvar” 
(2 inspektörer) 
Vill inte belasta verksamhetsutövaren i onödan med detaljfrågor. Resonerar 
som så att om man missar något nu så tar vi det vid nästa tillsynsbesök. Det är 
bättre att de får fundera själva i högre grad. Allt behöver inte lösas på en gång. 
(IP 5, 9) 
 
”Myndigheten som serviceorgan” 
(2 inspektörer) 
Vi är både serviceorgan och myndighet. Verksamhetsutövarna betalar för vår 
tillsyn. Då är det angeläget att de också känner att de får något tillbaka för egen 
del.  
(IP 6, 10) 
 
”Lärande i arbetslivet”  
(1 inspektör) 
Jobbet är kul om man själv gör det intressant. Det beror mycket på egen 
inställning och om man tar vara på de chanser och möjligheter som finns till 
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lärande i vardagens arbete. Det gäller förstås att man har en chef som inte 
förhindrar lärmöjligheter. 
(IP 7) 
 
”Vill göra något annat” 
(1 inspektör) 
Gör jobbet för brödfödans skull. Har tagit upp med chefen att intresset är större 
för annat område inom miljökontorets verksamhet. 
(IP 4) 
 
Det finns ingen ”rätt” eller ”fel” stil. Däremot är det intressant att notera att den 
vanligaste tillsynsstilen är den där myndigheten tar på sig eget stort ansvar i 
någon slags ”utredningsplikt”. Myndigheten behöver lära sig att släppa den 
rollen. Och istället ge ”bollen” och ansvaret till verksamhetsutövaren. 
Lagstiftningen fokuserar idag på egenkontrollen som ska vara den drivande 
motorn i tillsynen (NV, 2011). Det är bra att utbildningar anordnas i 
kommunikation, bemötande och service. Det är en bit på vägen. Men det räcker 
inte. Mer utrymme behöver ägnas åt självreflektion och pedagogiska 
förhållningssätt.  
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5. DISKUSSION 
 
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
I resultatdiskussionen analyseras olika teman utifrån de teorier som tas upp 
under avsnitt 2.2 Teoretisk referensram. Valet av teorier har gjorts utifrån vad 
som har kommit fram i resultatet vid intervjuer och observationer.  
 
 
5.1.1 Myndighetens möte med människor 
 
Många naturvetenskapligt skolade miljö- och hälsoskyddsinspektörer skulle 
förmodligen önska sig att mötena med människor i tillsynen vore enklare.  
 
Teorin om symbolisk interaktionism förklarar till viss del denna inte helt lätta 
omständighet. Eftersom vi människor är sociala varelser är vi i ständig 
förändring. Vi beter oss olika vid olika tillfällen. Vilket betyder att människors 
handlingar blir svåra att förutsäga. Flera av de intervjuade inspektörerna tar upp 
att det behövs både erfarenhet och kunskaper för att hantera människor. 
Myndigheten verkar ofta föredra att försöka hantera istället för att möta 
människor.  
 
Frågan är om det går att lära sig att hantera människor. Kanske är det sig själv 
man måste lära känna för att nå fram till någon annan. Enligt socialpsykologin 
påverkas vi av andra men vi påverkar också andra. Sociologisk socialpsykologi 
studerar gärna människors vardag i naturliga miljöer i ”ansikte – mot – ansikte - 
relationer”. Det är ofta just i sådana situationer många inspektörer hamnar i vid 
tillsynen. En inspektör berättar att kroppens språk förstärker det talade 
budskapet. Det går att ta hjälp av kroppen för att se om den andre är glad, 
ledsen eller orolig. Ord är inte allt i en kommunikation.  
 
Studier i socialpsykologi är en ”upptäcksresa” för den som vill utvecklas som 
människa. 
 
 
5.1.2  Ledarskapets betydelse för framgång i tillsynsarbetet 
 
Miljökontorets ledning har många uppgifter att ta itu med. En viktig uppgift för 
miljöchefen är att ta till vara på medarbetarnas engagemang. Medarbetarna 
behöver ständiga utmaningar i olika form till för att fortsätta att utvecklas. 
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Traditionen att aktivt arbeta med medarbetarnas utveckling finns långt ifrån på 
alla miljökontor. Det handlar om förmåga hos miljöchefen att veta hur man 
”lyfter” sina medarbetare. Att chefen vågar låta sina medarbetare växa och 
trivas i jobbet. Ja det handlar i väldigt många fall om mod hos miljöchefen, tid 
och intresse. Chefen behöver också få känna sig trygg och få stöd i sin roll. 
Medarbetare behöver bli sedda för den de är. För att i verksamheten få ut det 
mesta och det bästa. En inspektör berättar att miljöchefen i välmening vill 
presentera färdiga lösningar när medarbetarna behöver hjälp. Dialogen är ett 
mycket användbart verktyg att få människor att börja tänka själva. Frågor och 
nyfikenhet förlöser kunskap.  
 
 
5.1.3  Medarbetarens eget ansvar 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektören har även ett eget ansvar för att utveckla sitt 
medarbetarskap inom det livslånga lärandet. Det går inte alltid att förvänta sig 
att arbetsgivaren ska komma med färdiga lösningar och förslag till utveckling. 
Däremot ska arbetsgivaren se till att medarbetarna har rätt kompetens för sina 
respektive arbetsuppgifter.  
 
 
5.1.4  Kunskap om verkligheten 
 
För den som arbetar på ett miljökontor är det av stort värde att ha förmåga att 
kunna växla mellan detaljnivå och övergripande nivå. Verkligheten är inte alltid 
så lätt att förstå. Därför kan det ibland vara nödvändigt att kunna gå uppåt 
tankemässigt i de övergripande strukturerna för att få ett helikopterperspektiv 
på tillvaron. Den som fastnar på markplanet får förvisso en hög konkret 
upplevelse av verkligheten. Men bilden av tillvaron kan bli platt och ensidig. 
Den som alltid enbart befinner sig uppe ”i det blå” får en alltför teoretisk bild 
utan faktiskt innehåll på riktigt. Därför är det oerhört viktigt att träna sig i 
förmåga att kunna växla perspektiv mellan praktik och teori.  
 
 
5.1.5  Ett arbete enbart för nybörjare? 
 
Inte sällan framförs inom yrkeskåren att miljö- och hälsoskyddsinspektörens 
yrke är ett nybörjar jobb. Det är något som nästan inte alls blivit 
uppmärksammat i diskussionerna kring den operativa tillsynen. Påståendet 
andas ”slit och släng”. Intresset för att ta tillvara och förädla kunskaper hos 
medarbetarna verkar saknas. Människor är inte statiska till sin natur. Människor 
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fortsätter att lära hela livet. För många är det lustfyllt att lära nytt. Personlig 
utveckling och lärande är nära förknippat med varandra.  
 
 
5.1.6  Vem ska lära vem? 
 
Handläggare som finns på länsstyrelsenivå och statliga verk som ska 
tillsynsvägleda kommunernas miljökontor saknar inte sällan egen kompetens 
inom tillsynsmetodik. Information matas i en strid ström uppifrån och ned. Det 
finns en övertro på det skrivna ordet. Storebror staten ska lära lillebror 
kommunen att göra rätt. Resultatet blir kanske inte bättre än så när rättsliga 
regler ska tillämpas på den som är allra längst ned i hierarkin. Det handlar i de 
flesta fall om verksamhetsutövaren eller den som blir föremål för inspektionen.  
 
 
5.1.7  Lära sig lära   
 
Utbildningar för miljö- och hälsoskyddsinspektörer är ofta inriktade på att 
”trycka in” ännu mer detaljkunskaper. Fortbildningskurser är korta och ytliga. 
Skapar ibland mest förvirring. Det är lätt att få en falsk bild av att man som 
miljö- och hälsoskyddsinspektör ”kan allt”. Tillägnade kunskaper handlar 
alltför ofta om ett ”skrap på ytan”. Brist på djupare kunskaper kan också vara en 
orsak till den ständiga efterfrågan efter mer utbildning. Det blir en ond cirkel. 
Tid till fördjupning saknas alltför ofta i miljö- och hälsoskyddsinspektörens 
arbete. Fördjupning behövs för att kunna fokusera och utveckla en förmåga till 
analytiskt tänkande i det operativa tillsynsarbetet.  
 
 
5.1.8  Tyst kunskap 
 
Eftersom så lite är undersökt kring miljö- och hälsoskyddsinspektörernas 
arbetssituation finns det stark anledning att tro att mycket i inspektörernas värld 
att beteckna som ”tyst kunskap”. Med tyst kunskap menas att det dagliga 
inspektörsarbetet utförs för inspektören vet hur det ska göras men det finns inte 
alltid ord för det man gör eller ens en förklaring till varför. Det är sannolikt en 
starkt bidragande orsak till att det ofta kan vara svårt att nå fram till och 
motivera den inspekterade motparten att följa regler och lagstiftning. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna går kurser i kommunikation och 
bemötande och hoppas att det ska vara till hjälp för att åstadkomma bättre och 
effektivare möten med människor. Kurserna bidrar säkert till en förbättring men 
det finns fler dimensioner i hur man skapar bättre möten.  
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5.1.9 Professionalitet 
 
Vi har ett viktigt arbete men både lönen och yrkets status är låg. 
Utvecklingsmöjligheterna är för dåliga. Det är en kort sammanfattning av vad 
många miljö- och hälsoskyddsinspektörer anser om sitt arbete. Det finns många 
olika miljöutbildningar runt om på landets universitet som utexaminerar 
lämpliga kandidater som kan arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 
Det är knappast svårt att få sökanden till utlysta tjänster. Fast arbetsgivarna 
brukar påstå det motsatta. Det förekommer att inspektörer som arbetar på 
miljökontoren framför allt inom livsmedelstillsynen saknar högskoleutbildning. 
Det är inte ens ovanligt.  
 
Vid universiteten ska undervisningen vara forskningsbaserad. Så borde det även 
vara vid den utbildning som utbildar miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 
Lärarna som undervisar ska helst själva vara involverade i forskning. Det räcker 
inte längre med att ”bara” vara lärare för att undervisa på universitet. 
Kvalitetskraven skärps hela tiden inom den akademiska världen. Med andra ord 
det finns förbättringsmöjligheter att arbeta med i hela ”produktionskedjan” för 
att höja miljö- och hälsoskyddsinspektörernas status. Det finns flera anledningar 
till att inspektörsyrket har ”gått i stå” utvecklingsmässigt.  
 
 
5.2 Metoddiskussion 
 
En svaghet i den här studien är att ljudupptagning inte har skett av intervjuerna. 
Främsta anledningen till att ljudupptagning valdes bort är att mycket av arbetet 
med både intervjuer och observationer har skett i fält och till och med utomhus. 
Alternativet hade kanske varit att studien aldrig hade kunnat genomföras. 
 
Det är relativt få intervjuer och observationer som har genomförts. Arbetet har 
en begränsad omfattning. Urval gjordes med tanke på att försöka få en viss 
spridning över olika typer av kommuner över lite olika delar av landet. Det var 
engagerade och intresserade inspektörer med genomgående god 
utbildningsbakgrund som valde att vara med i studien. Det hade varit intressant 
att intervjua och observera en inspektör som är så ”hemsk” som det ibland 
framställs i tidningarna. Men ingen om det nu fanns någon sådan på just dessa 
miljökontor anmälde sig som intresserad. 
 
Det är både för och nackdelar att själv ha arbetat som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör när man gör en sådan här studie. Jag har vissa 
förkunskaper som kan vara fördelaktiga att ha vid kontakterna med miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna och deras miljöchefer. Förhoppningsvis kan ett visst 
djup i studien uppnås tack vare dessa förkunskaper. Å andra sidan kan det vara 
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till nackdel då det är lätt känna sig delaktig i deras arbete. Min bakgrund kanske 
har varit till fördel för att få tillträde till denna inte helt öppna myndighetsvärld.  
Även offentliga myndigheter har ett ”inre liv” som inte alltid syns på ytan. Jag 
har en viss förförståelse för hur det kan kännas och upplevas att befinna sig i 
den här miljön med dess fördelar och nackdelar och möjligheter och 
begränsningar. Det kan i vissa lägen ha underlättat arbetet. 
 
Samtliga observationerna som genomfördes redovisas inte i rapporten. Främst 
på grund av att det hade blivit väldigt mycket text. Men det hade säkert funnits 
ett värde i att ha med fler observationer. Observationerna genomfördes inte på 
den detaljnivå som normalt brukar krävas i sådan här sammanhang. Utan syftet 
var mer att ge en inblick för läsaren hur det kan gå till vid en inspektion. 
 
Observationsschemat som konstruerades och användes är av enklaste art. Men 
gav ändå viss information. Den delen av studien hade också kunnat utvecklas 
mer.  
 
Hur vet man som läsare att det som framhålls i den här rapporten går att tro på? 
Många miljö- och hälsoskyddsinspektörer känner säkert igen sig i många av de 
beskrivna situationerna. I ett försök att nå lite längre har jag tagit hjälp av 
samhälls- och beteendevetenskaper för att undersöka det som inte alltid ”på 
ytan” är uppenbart. 
  
Validitet och reliabilitet är kriterier för kvalitet. Validitet handlar om i vilken 
utsträckning man studerar eller mäter det man avser att mäta. Reliabilitet 
handlar om tillförlitligheten i ”mätningen”. I den här studien användes 
observationsschema som ett kvantitativt datainsamlingsinstrument. För att i 
någon grad kunna ”mäta” stämningen under själva inspektionstillfället 
konstruerades ett observationsschema. Under själva inspektionen från start till 
avslut gjordes ett försök att notera synbara eller hörbara känslouttryck. 
Instrumentet är enkelt och trubbigt. Det var för mig tydligt t ex att parterna inte 
råkade i gräl under själva inspektionstillfället. Inget slagsmål inträffade heller. 
Det kunde jag med blotta ögat se. Samförstånd, beröm och glädje verkade vara 
vanligt just vid dessa inspektioner. Det var så jag som observatör uppfattade 
situationen. Inspektörernas agerande har debatterats i tidningar i olika 
sammanhang. Jag ville studera om det just vid dessa inspektioner var vanligt 
förekommande att det blir så ”hetlevrat” som det i tidningen ibland framställs. 
Det är möjligt att det i den här studien blev ett urval som innebar att det var 
ovanligt öppna och människointresserade inspektörer som för eget intresse ville 
delta. Det är svårt att säga. 
 
Trovärdigheten är ett kvalitetskriterium som ofta används för att diskutera hur 
väl man lyckats i kvalitativa studier. Trovärdigheten syftar på hur man kan 
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styrka/argumentera för att läsaren ska kunna lita på de tolkningar som man gör 
är trovärdiga. Bryman (2006) nämner olika aspekter av trovärdighet. Kriterier 
som ”tillförlitlighet” (hur troligt eller sannolikt är resultatet och då handlar det 
inte om statistisk sannolikhet), ”överförbarhet” (kan resultaten tillämpas i andra 
sammanhang), ”pålitlighet” (får man liknande resultat även vid ett annat 
tillfälle) och ”konfirmering” (har forskaren haft kontroll över sina värderingar 
så att det inte har påverkat undersökningen på något avgörande eller skevt sätt). 
 
Generaliserbarhet eller överförbarhet av resultaten handlar mycket om att även 
om resultaten inte kan anses vara generaliserbara i statistisk mening så finns det 
ändå goda skäl att tro att de inspektörer som har studerats inte är unika eller 
speciella. Miljökontorens verksamheter är likartade över hela landet. Miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna arbetar med tillsyn enligt samma lagstiftning. De 
delar organisatoriska och andra villkor med andra inspektörer och därför bör 
resultaten i viss utsträckning ha ett vidare tillämpningsområde.  
 
En svårighet under arbetet har varit att vara medveten om sina egna värderingar. 
Ett sätt att hantera detta är att i samband med handledning diskutera frågan. Ett 
annat sätt är att redogöra för sin ståndpunkt i arbetet. En annan omständighet är 
att den här studien aldrig till punkt och pricka skulle kunna återupprepas. 
Tidpunkter, situationer och människor är föränderliga. Den här typen av studier 
studerar det som händer här och nu just vid det speciella tillfället. 
 
 
 
5.3 Slutsatser 
 
Forskningens inträde 
Praktisk yrkesverksamhet och forskning utesluter inte varandra utan berikar i 
båda riktningar. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna skulle i högre grad själva 
behöva vara aktiva och ta ansvar för yrkesrollens utveckling. Om inte annat 
kommer omgivningen sannolikt att kräva att någon form av förändring sker. 
 
Sedan i slutet av 1970-talet utbildas miljö- och hälsoskyddsinspektörer vid 
Umeå universitet. Utbildningen finns idag vid en relativt stor naturvetenskaplig 
institution med livaktig forskning som till och med i vissa delar är 
världsledande (Palmqvist, 2011). Trots detta lyser forskningen med sin totala 
frånvaro inom ämnet miljö- och hälsoskydd. Ämnet har ingen egen professur 
och därmed finns ingen forskning. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan idag 
inte disputera inom sitt eget ämne.  
 
Det går att dra paralleller med sjuksköterskor, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter som länge fick kämpa för att bli insläppta i forskningens värld. 
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Sedan ganska många år tillbaka kan nu dessa yrkesgrupper disputera. Denna 
studie visar att av de intervjuade inspektörerna är så många som tre av tio 
yrkesverksamma miljö- och hälsoskyddsinspektörer i någon form själva 
intresserade av att börja forska. I dagsläget är den miljö- och 
hälsoskyddsinspektör som är beredd att bidra till utveckling hänvisade till 
forskning inom ett annat ämne. Det är ytterst få miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer eller miljöchefer som har egen forskarerfarenhet. 
 
Det uppfattas möjligtvis som ett problem av institutionen i Umeå som ansvarar 
för Miljö- och hälsoskyddsprogrammet att ämnet miljö- och hälsoskydd spänner 
över så många områden. Men det behöver inte alls vara något problem. Det kan 
rent av vara en tillgång. Det beror på hur man ser på saken. Genom att ha en 
flerdisciplinär hållning finns det många poänger och mycket att vinna. För att få 
fram forskning inom ämnet krävs intresserade individer som kan och vill sätta 
bollen i rullning. Det handlar om att börja bygga upp forskning och att inte 
stänga några dörrar. Många olika forskningsinriktningar kan beredas plats under 
samma paraply. 
 
Lärande i vardagens tillsynsarbete 
Tillsynsmetodik är ett hantverk som tar tid att lära sig. Det finns många 
tillfällen att lära i det dagliga arbetet på ett miljökontor. Inte sällan tolkas 
tillfällen för lärande som problem som ska tas bort. Det förefaller finnas en 
utbredd rädsla för lärande i vardagen på miljökontoren. Hellre betalar man dyra 
pengar för att åka bort på kurs och det i sin tur betyder mindre tid för den 
operativa tillsynen.  
 
Det är förvånansvärt stereotypa miljöer man möter på de olika miljökontoren. 
Mer än man kan tro. Det är ett klassiskt kännetecken för byråkratier. Det är inte 
ovanligt att miljökontoren hämtar uppslag från varandras verksamheter. Det kan 
handla om överföring av både nya och gamla idéer om hur verksamheter ska 
bedrivas. Några få av miljökontoren som deltar i studien skiljer sig åt i 
arbetssätt och bemötande. Oftast på grund av att det finns en engagerad 
miljöchef som leder verksamheten och som också vågar sätta sin egen prägel på 
det egna miljökontoret.  
 
Fokus på detaljer 
Tillsynsarbetet domineras ofta av detaljresonemang på alla nivåer. Frågan ställs 
alltför sällan om vad som är mål och syfte med tillsynen? Sätt fokus i 
tillsynsarbetet på filosofi, vision, uppdrag och mål eller varför inte även passion 
och aktion? Det skulle öka utvecklingsmöjligheterna och ge mer kvalificerade 
och ändamålsenliga arbetsuppgifter för medarbetarna. Arbetsuppgifterna skulle 
bli roligare. Detaljstyrning ger en förrädisk förenklad bild av tillvaron men man 
tappar lätt bort helheter och strategier. 
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Förmågan att tänka i abstraktioner och göra samhällsanalyser behöver stärkas 
på miljö- och hälsoskyddskontoren. Nu förekommer det att grundläggande 
misstag måste göras gång på gång för att vinna djupare erfarenheter. Det leder 
till att verksamheten tappar tempo i tillsynen och det blir svårt att skapa en 
lärande miljö. Kanske är naturvetenskapliga utbildningar sämre på att lära detta 
till sina studenter än samhällsvetenskapliga utbildningar där man är mer van vid 
diskussioner och analyser. Förmågan att kunna betrakta omständigheter ur flera 
perspektiv är värdefull även på en myndighet.  
 
Livslångt lärande 
Det räcker inte med att utbilda sig en gång för alla utan idag för att hänga med i 
samhällets utveckling krävs ett ”livslångt lärande”. Enbart endagars kurser 
räcker inte till i längden. Lite längre och mer fördjupande utbildningar fyller ett 
behov för att verklig kompetensutveckling ska kunna ske på sikt. 
 
Tillsynsmetodik 
Tillsynsmetodik har beröringspunkter med forskningsmetodik på flera sätt. 
Beroende på vad som ska undersökas väljer man metod. Till exempel inom 
kvalitativ forskning arbetar man bland många metoder med intervjuer och 
observationer. Det liknar på många sätt tillsynsarbetet inom miljö- och 
hälsoskydd. Att göra intervjuer är en konst som tar tid att lära sig. Felaktigt 
ställda frågor kan till och med styra svaret man får från motparten. Ställer man 
öppna frågor så får intervjuaren vara beredd på att få svar som inte blev som 
förväntat.  
 
Forskningsmetodik borde läras ut till miljö- och hälsoskyddsinspektörer på 
metodkurser som är mer omfattande än det man nu hinner med under 
utbildningen. Det skulle säkert väcka ett intresse och kunskaper för 
tillsynsmetodik på ett djupare plan.  
 
Tillsynsmetoder måste anpassas efter situationen det vill säga vilken typ av 
tillsyn det handlar om. Det finns ingen universalmetod i tillsynsmetodik. 
 
Handledare i tillsynsmetodik 
Speciella handledare (jfr sjuksköterskor) skulle behöva utbildas som kan vara 
mentorer för miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Idag får nya inspektörer lära 
tillsynsmetodiken mer eller mindre själva. Den som tar på sig rollen som 
mentor eller handledare borde också få ett erkännande för detta viktiga uppdrag. 
Lämpligheten för uppdraget är viktigt eftersom det är ett läraruppdrag har 
betydelse för framtiden både för den enskilde inspektören samt verksamhetens 
framgång. Uppgiften som handledare i tillsynsmetodik skulle kunna vara en 
arbetsuppgift för en specialistutbildad inspektör. 
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”Morötter” saknas 
Det saknas idag ”morötter” för att höja kvalitetsnivån på miljökontoren. 
Många inspektörer tycker att löneläget är för lågt. Spännvidden är stor på 
utbildningsnivåer på miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Från de inspektörer 
som helt saknar högskoleutbildning till de inspektörer som har flera 
universitetsutbildningar. Det lönar sig inte att skaffa en god utbildning. Lönen 
blir ungefär densamma ändå. Praktisk kompetens och utbildningsnivå borde i 
mycket högre grad både premieras och tas till vara än vad många miljökontor 
idag gör. Det här ”systemet” innebär i praktiken att väl kvalificerade 
inspektörer söker sig från yrket. Vilket leder till en konstant åderlåtning av 
kompetens och yrkesskicklighet. Det medför allvarliga konsekvenser för den 
fortsatta utvecklingen. 
 
Åderlåtning av mindre kommuners miljökontor 
Stora miljökontor har i regel lättare för att rekrytera medarbetare. Men det är 
ofta mer krävande att jobba på ett mindre miljökontor. Det är en mer utsatt 
situation från kommunledningens och politiskt håll att tjänstgöra som inspektör 
med tillsyn i en mindre kommun. Ofta får de mindre miljökontoren tjänstgöra 
som upplärningsplatser (”växthus”) för nya inspektörer som sedan slutar och 
börjar på större miljökontor eller försvinner till annan sektor. De mindre 
miljökontoren utsätts ofta för en ständig åderlåtning på kompetens vilket gör 
dem mycket mer sårbara i flera bemärkelser. Ett sätt att komma till rätta med 
denna problematik kan vara att mindre miljökontor i högre grad samverkar eller 
går samman i större miljökontor. 
  
Kvinnorna tar över 
Kvinnorna dominerar idag på miljö- och hälsoskyddskontoren. Få män utbildar 
sig idag till miljö- och hälsoskyddsinspektörer. De flesta inspektörerna är 
kvinnor och alltfler miljöchefer är kvinnor. Snart kommer vi med stor 
sannolikhet att få se många miljökontor som har enbart kvinnor anställda. 
Männen lyser med sin frånvaro. Det är ett känt faktum att när 
kvinnodominansen tar över sjunker status och löner. Varför det blir på det viset 
kan forskarna inte förklara i sin helhet.   
 
Beteendevetenskapligt myndighetsarbete 
Arbetet på ett miljökontor spänner över flera ämnen på bredden framför allt 
inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 
Tillsynsarbetet uppfattas av olika orsaker inte alltid ha så hög status. Tillsynen 
ute på fältet är i hög grad ett beteendevetenskapligt arbete. Det kan vara en av 
orsakerna till att många inspektörer fastnar inne på kontoret. Människor kan 
vara jobbiga att hantera. Det är många möten med människor både internt och 
externt i organisationen. Vanligt är också att miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
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i första hand ser till sina egna och tillsynsmyndighetens behov. Men är inte 
alltid medvetna om vikten av att möta människor på deras nivå.  
 
Tydligare och transparenta befordringsgångar 
Det finns idag inga egentliga kompetenskrav för att för att få jobba som miljö- 
och hälsoskyddsinspektör. Vi befinner oss i en tidsanda där ”personligheten” i 
många fall väger tyngre än reell kompetens. Tänk om det skulle vara på samma 
vis när vi besöker vårdcentralen och ska träffa läkaren? Skulle vi som patienter 
acceptera ”självlärda” läkare? Ska allmänheten själva vara tvungna att ta reda 
på om vederbörande har någon utbildning till miljö- och hälsoskyddsinspektör 
om handläggningen inte blir som det var tänkt? Tydligare och transparenta 
befordningsgångar behövs för den som tjänstgör som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. Inspektör ska vara ett kvalitetsbegrepp - inte som det 
ibland uppfattas – som ett skällsord. Det kan också vara ett sätt att skapa större 
respekt för yrket hos kommunledningar och politiker samt inte minst för att få 
en ökad trovärdighet hos allmänheten. 
 
”Legitimerad inspektör” 
När dåvarande hälsoskyddslagen kom under 1980-talet togs det tidigare 
kompetenskravet bort som fanns för att få tjänstgöra som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör.  
 
Ett sätt att höja yrkets status och höja kvalitet i verksamheten skulle kunna vara 
att införa någon form av legitimation för personal som arbetar med tillsyn.  
Det kan vara både på ont och gott. Särskilt om det används i syfte att stänga ute 
välbehövlig inflöde av kompetens. Men å andra sidan förs idag ingen debatt alls 
om lämplig utbildningsbakgrund hos personal som utövar tillsyn. Medborgarna 
behöver kunna känna sig trygga i (inte minst i tillsynsrättsliga frågor) att veta 
att de möter ”utbildad personal” i kontakten med miljökontoret. En jämförelse 
kan göras med lärarnas situation där det numera krävs behörighet.  
 
Återinförande av tjänstetitlar 
Ett sätt att tydligare åskådliggöra bakgrund och utbildningskompetens är att 
återinföra titlar som under många år har varit borttagna. Detta har i praktiken 
lett till en inflation beträffande vem som får kalla sig inspektör. Vilket också 
kanske skulle sporra och uppmuntra de inspektörer som (ofta på egen obetald 
tid) skaffar sig vidareutbildning och egen personlig utveckling men inte får 
någon lön för mödan.  
 
Följande förslag till tjänstetitlar ges: 
 
Administratör: högskoleutbildad administrativ personal är idag en nödvändighet 
för att avlasta handläggarna som ofta drunknar i ett administrativt brus. Detta 
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för att höja kvaliteten och kompetens på tillsynspersonalen som idag i hög grad 
administrerar istället för att arbeta operativt. Detta är ett allvarligt hinder för 
effektivare tillsyn och tillsyn med god kvalitet. Ett ”helhetstänk” även på den 
administrativa sidan är en nödvändighet eftersom administrationen utgör en 
viktig stödfunktion i verksamheten. 
 
Miljö- och hälsoskyddsassistent: personal som arbetar med tillsynsuppgifter 
men som saknar högskoleutbildning. Förekommer oftare än man tror ute på 
miljökontoren och dessa har ofta titel ”inspektör”.  
 
Miljöhandläggare: tillsynspersonal som arbetar med tillsynsuppgifter men som 
har annan akademisk utbildningsbakgrund.   
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör: tillsynspersonal som har relevant minst 3 års 
akademisk högskoleutbildning samt påbyggnadsutbildning för inspektör. 
 
1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör: tillsynspersonal som har minst 3 års 
akademisk högskoleutbildning samt påbyggnadsutbildning för inspektör därtill 
en fördjupande vidareutbildning på högskolenivå (minst 1 år). För att kunna få 
titeln ska man ha minst 5 års yrkeserfarenhet som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. 
 
Miljöchef: även här borde det finnas vissa utbildningskrav som idag helt saknas. 
Vidareutbildning inom pedagogiskt och utvecklande ledarskap behövs för att 
leda verksamhet och medarbetare. Positionen som miljöchef är utsatt. En chef 
behöver ha både ett djup och en vidare kompetensbredd för att bli effektiv i sitt 
ledarskap. Det går inte alltid med automatik att lyfta upp en inspektör till chef 
om denne fortsätter att tänka och arbeta som just inspektör. Världsbilden kan bli 
alltför begränsad och ensidig. Ledarskapet inom miljö- och hälsoskydd behöver 
utvecklas. 
 
Systemet med tjänstetitlar skulle kunna kompletteras med riktad 
utbildningsgång i kombination med yrkesverksamhet mot allmäninspektör eller 
specialistinspektör (jfr med läkarna).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Tillsynsmetodik är ett viktigt och angeläget forskningsområde. Det skulle vara 
intressant att närmare studera vilka likheter och skillnader som finns mellan 
tillsynsmetodik och forskningsmetodik? Och vad går det att lära utifrån det? 
Inspektörerna fastnar inte sällan i detaljtillsyn men skulle behöva ”lyftas” en 
nivå uppåt i kunskapsnivån. Den som arbetar som inspektör bör åtminstone ha 
genomgått en grundutbildning i tillsynsmetodik. En annan fråga som dyker upp 
i sammanhanget är hur det är möjligt för statliga myndigheter att tillsynsvägleda 
miljökontoren utan att själva ha djupare kunskaper i tillsynsmetodik? Ett sätt att 
höja tillsynsmetodikens nivå skulle kunna vara att utveckla och utforma 
handledarutbildning inom miljö- och hälsoskydd. Vilka konsekvenser får det på 
sikt att forskningen inom miljö- och hälsoskydd fortsätter att lysa med sin 
frånvaro? Det är trots allt ett yrke med inslag från olika ämnesområden. Det är 
ett ofrånkomligt faktum. Vad krävs egentligen för att miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer ska få möjlighet att börja forska och doktorera inom sitt 
eget ämne miljö- och hälsoskydd? Yrkets lön och status kan sannolikt höjas 
men det kräver att miljö- och hälsoskyddsinspektören blir mer professionell i 
sin yrkesroll. Ingen forskning finns mig veterligen som visar hur en 
professionell miljö- och hälsoskyddsinspektör ska vara och uppträda och vilka 
kompetenser som ska räknas för att betraktas som professionell. Där finns 
mycket att lära. Inom många andra yrken t ex militären, universitetsvärlden, 
sjukvården är det helt otänkbart att få tjänstgöra i högre ”grader” utan att ha 
adekvat utbildning och träning för uppgiften. Inom miljö- och 
hälsoskyddsinspektörernas värld är det inte alltid så noga. Vilket medför 
konsekvenser för kvalitet, förtroende och utveckling. Ett sätt att öka förtroendet 
i samhället för miljö- och hälsoskyddsinspektörer skulle kunna vara att införa 
legitimationer där särskilda krav ställs för vem som får tjänstgöra som 
inspektör. Då skulle också inspektörernas kompetens bli mer transparent för den 
enskilde medborgaren eller verksamheter som blir föremål för tillsynen. Det är 
ett viktigt kvalitetskriterium. Ett annat ständigt återkommande område är 
ledarskapet. Medarbetarskap och ledarskap är en samverkansprocess. 
Ledarskapet behöver utvecklas och bli mer pedagogiskt. Men även 
medarbetarna behöver lära sig utvecklande och pedagogiska arbetssätt. Varför 
lämnar männen miljö- och hälsoskyddskontorens värld i så hög utsträckning? 
Är det enkönade arbetsplatser vi vill ha på miljökontoren eller arbetsplatser där 
både män och kvinnor trivs, vill arbeta och utvecklas? Arbetsmiljön på miljö- 
och hälsoskyddskontoren är ett område för forskning.  Utsattheten för mindre 
kommuners miljökontor är också ett område som borde riktas uppmärksamhet 
mot. Är lösningen att flera kommuners miljökontor går samman och vad 
innebär det för fördelar och nackdelar? Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas 
tillsynsvärld är full med många intressanta uppslag för vidare forskning.  
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7. BILAGOR 
 
 
Bilaga 1: Observationsschema 
 
Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Bilaga 3: Brev till deltagande miljökontor 
 
Bilaga 4: Forskningsetiska principer 
 
Bilaga 5: Tillsynsmetodik enligt Sprintmetoden 
 
 
 
 



Bilaga 1 
 
Observationsschema     

 
I vilken grad förekommer följande under inspektionen: 
 
 
 

1. Glädje 
 
2. Ger beröm 

 
3. Samförstånd 

 
4. Rädsla, oro 

 
5. Uppgivenhet 

 
6. Aggressivitet  

 
7. Letar fel 
 

 
Känsloläge när inspektionen börjar: 
 
Känsloläge när inspektionen är slut:  
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      Bilaga 2 

 
Intervjuguide      
 
 
A. Inledning 
 
1. Kommun: 
2. Namn: 
3. Kontaktuppgifter: 
4. Hur länge har du jobbat som miljö- och hälsoskyddsinspektör? 
5. Utbildningsbakgrund? 
 
 
B. Tillsynsmetodik 
 
6. Har du gått någon särskild utbildning i tillsynsmetodik? 
7. Har du i hög grad själv fått lära dig tillsynsmetodik? 
8. Har du deltagit i någon utbildning som lär ut ”bemötande”? 
9. Är det någon som har haft stor betydelse för dig när du lärt dig att jobba med 
tillsyn? 
10. Vad är svårast i tillsynsarbetet? 
11. Lär miljökontoret ut tillsynsmetodik till nya kollegor? 
12. Betraktas upplärning av nya inspektörer som ett förtroendefullt uppdrag? 
13. Vem brukar få uppgiften att vara pedagog och mentor för nya kollegor? 
14. Vad tycker du en utbildning i tillsynsmetodik ska innehålla för moment? 
 
 
C. Inspektörens roll 
 
15. Tror du att man behöver vara på ett särskilt sätt för att passa som inspektör? 
16. Vad tycker du kännetecknar en bra inspektör? 
17. Tror du att det går att lära sig att bli en bra inspektör? 
18. Vad är det mest positiva med inspektörsyrket? 
19. Vad är det mest negativa med inspektörsyrket?   
20. Det finns de som menar att inspektörsjobbet är ett nybörjarjobb. Vad tänker du 
när du hör det? 
21. Hur skulle du med egna ord vilja beskriva din inspektörsstil?  
22. Vad skulle du själv vilja stärka hos dig själv som inspektör? 
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D. Samarbetsklimat  
 
23. I vilken grad samarbetar/samverkar inspektörerna på miljökontoret?  
24. Hur upplever du samarbetet mellan olika yrkesgrupper på miljökontoret? 
25. Vad tror du behövs för att kunna utveckla ett bättre samarbete mellan 
inspektörerna?  
 
 
E. Arbetsmiljö 
 
26. När påfrestande situationer uppstår i jobbet – finns det möjlighet att prata om det 
med kollegor och miljöchefen? 
27. Finns möjlighet till kontinuerlig känslomässig bearbetning efter upplevelser av 
krävande situationer? 
 
 
F. Genusperspektiv  
 
28. Har du någon uppfattning om varför inspektörsyrket i hög grad har blivit ett 
kvinnodominerat yrke? 
29. Vad tror du det har för konsekvenser för yrket att det ofta domineras av kvinnor? 
a) Internt på miljökontoret? 
b) Externt på fältet? 
30. Vad tror du man skulle kunna göra för att få jämnare balans i könsfördelningen 
bland inspektörer?  
31. Förekommer det diskussioner om genusperspektiv på miljökontoret (t ex i 
samband med rekrytering)? 
 
 
G. Framtiden  
 
32. Har du några särskilda framtidsplaner i jobbet? 
33. Tror du att det går att utveckla inspektörsjobbet så att det blir mer roligt och mer 
intressant? 
34. Fria kommentarer! 
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Hösten 2010      Bilaga 3 
 
Till miljökontoren som deltar i studien om tillsynsmetodik 
 
 
 
Kort presentation av mig 
Jag är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör och har jobbat som inspektör i drygt 
20 år. Jag tog en högskoleexamen vid miljö- och hälsoskyddslinjen vid Umeå 
universitet 1985, en kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd 1996 och en filosofie 
magisterexamen i miljö- och hälsoskydd 2010. Magisteruppsatsen heter ”Miljöchefer – 
ledarskap och medarbetarskap inom kommunalt miljö- och hälsoskydd”.  
 
Jag har under årens lopp jobbat på miljökontor i flera olika kommuner, på 
miljöenheten vid länsstyrelse och som miljökonsult. I mitt arbete har jag upptäckt att 
miljö- och hälsoskyddsfrågor handlar mycket om möten med människor. Det var en 
stor anledning till att jag 2005 började läsa beteendevetenskap deltid på universitetet 
under kvällstid parallellt med heltidsjobb som inspektör. Sommaren 2010 tog jag ut 
en högskoleexamen i beteendevetenskap 2010 med inriktning ”Strategiskt 
Personalarbete” vid Linköpings universitet. Denna termin läser jag socialpsykologi 
och vetenskaplig metod vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, avdelningen 
för sociologi vid Linköpings universitet. Min tanke är skriva en kandidatuppsats inom 
beteendevetenskap med inriktning mot miljö- och hälsoskydd. Temat för den 
uppsatsen har jag planerat ska vara ”Tillsynsmetodik inom kommunalt miljö- och 
hälsoskydd”.  
 
Datainsamling via intervjuer och observationer i fält 
Tillsyn är ett område som många miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med 
varje dag men som i praktiken är lite studerat. Det är ett område som innehåller 
många olika delar t ex kommunikation, bemötande och myndighetsutövning. Ett sätt 
att studera tillsyn kan vara att göra fältstudier. Min tanke är att samla in data via 
intervjuer och observationer när olika miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar med 
tillsyn på fältet. Syftet med studien är att bidra med kunskaper och utveckling i 
tillsynsmetodik inom miljö- och hälsoskydd. 
 
Kontaktuppgifter 
E-post:  katho232@student.liu.se eller katarina.horn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:katho232@student.liu.se
mailto:katarina.horn@gmail.com
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      Bilaga 4 
 
 
 
Forskningsetiska principer inom samhällsvetenskaplig forskning 
 
Etik handlar om att skapa medvetenhet och hålla vid liv en diskussion om hur man 
bör handla i olika situationer. Frågor om etik ska regleras formellt men handlar inte 
enbart om lagar och regler. Etiska aspekter är särskilt viktiga inom forskningen 
eftersom de har stor påverkan på samhället på lång sikt. Etiska frågeställningar 
aktualiseras vid flera olika skeden under en samhällsvetenskaplig undersökning. Det 
handlar frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 
personer som är direkt inblandade i forskningen. Några av de etiska principer som 
gäller för svensk forskning är följande: 
 
 
Informationskravet 

• Deltagandet bygger helt på frivillighet 
• Deltagandet kan avbrytas när som helst 
• Berörda personer ska informeras om den aktuella undersökningens syfte samt 

har rätt att få veta vilka moment som ingår i undersökningen 
 
 
Samtyckeskravet 

• Deltagaren ska själv samtycka till att ingå i studien 
• Deltagaren har rätt att självständigt bestämma hur länge och på vilka villkor 

deltagandet ska ske 
• Ingen otillbörlig påverkan får förekomma 
• Inga beroendeförhållanden får finnas 

 
 
Konfidentialitetskravet 

• Personer som deltar ska inte kunna identifieras av utomstående 
• Personuppgifter måste förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem 
• Tystnadsplikt föreligger om etiskt känsliga uppgifter 

 
 
Nyttjandekravet 

• Materialet får endast användas för forskningsändamål 
• Materialet får inte användas i kommersiella ändamål 
• Information som framkommit får inte användas till beslut (t ex gällande 

omhändertagande, tvångsåtgärder) 
 
 
 
Mer information finns på Vetenskapsrådets hemsida: www.vr.se 

http://www.vr.se/
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Bilaga 5 
 
Tillsynsmetodik enligt Sprintmetoden 
 
En och annan undrar säkert över hur det går till att arbeta med sprintmetoden. 
Därför presenteras här en kort förklaring av metoden. Det är personalen som 
arbetar med sprintmetoden som själva berättar.  
 
Miljöchefen berättar: 
  

”Fördelarna med sprintmetoden är framför allt att det finns en 
tydlig början och ett tydligt slut i tillsynsprojekten. Vi jobbar 
mycket med team på det här miljökontoret. Vi jobbar ihop. Jag 
ville som chef göra något nytt och sätta min prägel på 
verksamheten. En av de stora grundläggande frågorna var hur vi 
skulle få ut inspektörerna i ”verkligheten”? Inspektörerna blev 
ofta sittandes inne på kontoret. Det ville vi ändra på vi ville få ut 
inspektörerna på fältet. Metoden ”sprint” är hämtad från 
datavärlden där man delar upp stora projekt i mindre delprojekt. 
Chefen är coach. Måndag och torsdag morgon träffar jag de 
olika arbetsgrupperna. Varje inspektör får 3 minuter på sig att 
berätta vad denne har gjort sedan förra mötet och vad 
inspektören planerar att göra under tiden fram till nästa möte. 
Inspektören får också chans att lyfta upp problem. Varje grupp 
har en tavla med en graf där man kan följa hur nära målet man 
är i projektet. Varje grupp har sin egen tavla. För närvarande 
har vi fem team. Även administrativa gruppen har bildat ett team. 
Vi har skapat en ”kundtjänst” vilket är lite unikt där 
inspektörerna turas om att jobba. Kundtjänst handlägger också 
värmepumpsärenden. Vi har lagt upp jobbet på det här viset för 
att handläggarna ska vara ute på fältet och jobba. Inte fastna 
inne på miljökontoret. På det här viset blir det också lätt att göra 
uppföljningar i verksamheten. Teamen är relativt självstyrande. 
De har koll på riktning och mål och får bestämma mycket själva. 
Vi har en ”controller” en person som tidigare har arbetat som 
miljöchef och som nu jobbar med strukturer och system. Vi har 
även en utvecklare. Ledarskapet är delat på mig som är chef jag 
har ansvar för verksamheten och ekonomin. Jag ansvarar för 3 
arbetsgrupper. Biträdande chef ansvarar för personalen och har 
ansvar för 2 arbetsgrupper. Det känns som vi är på rätt väg. 
Medarbetarna är glada. Det är ett gäng individualister som ska 
ledas och det gäller att ingjuta mod och glädje i arbetet. Vi måste 
prioritera vad vi ska göra med de resurser vi har. För oss 
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handlar det om att hänga med i tiden och tänka framåt. En 
reflektion jag har är att konstigt nog är de andra miljökontoren i 
vårt län de som är minst intresserade av vårt arbetssätt. Kanske 
är det så att man inte blir profet på hemmaplan…” 

 
Miljö- och hälsoskyddsinspektören berättar: 
 

”Varje arbetsgrupp har en egen whiteboard-tavla som är 
kommunikationscentrum i projektet. Varje tillsynsobjekt som 
ingår i projektet tilldelas en egen post-it lapp. När projektet 
startar sitter alla objektlappar på tavlan under avdelningen ”ej 
påbörjade”. Den inspektör som känner för att jobba med ett visst 
objekt tar just det objektets post-it lapp och flyttar till 
”påbörjade”. När tillsynen är helt klar för objektet flyttas post-it 
lappen slutligen till ”klara”. På så sätt kan vi rita upp en graf på 
tavlan och så ser vi efter hand hur projektet löper på. 
Målsättningen är att få 100 % av objekten klara. Naturligtvis 
uppstår ibland problem och en del verksamheter måste följas 
upp. Med den här tavlan är det enkelt att se början och slutet på 
ett projekt. Ett projekt (en sprint) kan bestå av att vi till exempel 
gör tillsynsbesök hos pizzerior. Varje projekt pågår under ett i 
förväg bestämt antal veckor. Om vi inte har hunnit besöka alla 
pizzerior så ”stänger” vi projektet i alla fall enligt tidsschemat. 
För att projektet inte ska dra ut på tiden och inkräkta på nästa 
projekts tidsintervall. Mellan varje projekt finns 
uppföljningsveckor. Ibland kör vi en ”sprint” med ”Gott och 
Blandat” det är verksamheter som vi samlar ihop för tillsyn som 
inte har hunnits med av olika anledningar. Vi kör inga sprintar 
under sommaren. Vi kan lägga in förbättringar efter hand vi 
kommer på att vi behöver ändra något. Till exempel kom vi på 
efter ett tag att vi behövde lägga in uppföljningsveckor mellan de 
olika ”sprintarna”. Då gjorde vi det och det blev bättre. På så 
sätt finns en förbättringspotential inbyggd i systemet. Vissa 
verksamheter passar inte in i sprintarna. Det kan till exempel 
vara tillfälliga evenemang. Men vi fångar upp dem också när de 
kommer. Innegruppen tar hand om registreringar och följer upp 
förelägganden. Utegruppen utför kontroller på verksamheterna. 
Vi turas om att jobba i ute- och innegruppen enligt schema. Det 
är ett relativt enkelt system att underhålla och jobba med. Fokus 
hamnar rätt i tillsynen.”  
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