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1. Inledning 
Miljöfrågorna har under de senaste årtiondena fått en allt mer central plats i det politiska 
rummet. 1987 lades rapporten Vår gemensamma framtid fram av FN:s Världskommission för 
miljö och utveckling. Rapporten presenterade begreppet hållbar utveckling som stod för att 
försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att möta sina behov (World Commission on Environment and 
Development, 1988:22). Den hållbara utvecklingen ansågs av kommissionen vara verktyget 
för att lösa världens resurs- och miljöproblem. Vår gemensamma framtid och 
hållbarhetsbegreppet kom även att bli grunden till FN:s klimatmöte i Rio de Janeiro 1992. I 
kölvattnet av rapporten och klimatmötet började den svenska miljölagstiftningen att förändras. 
Sveriges riksdag antog 1999 en samlad miljölagstiftning - miljöbalken - som syftade till att 
“främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (SFS 1998:808, 1 kap 1§). 
 
Miljöbalken är en ramlag, vilket innebär att den i huvudsak innehåller mål och riktlinjer vad 
gäller miljörelaterade problem. En ramlag har ett flertal underlagar, så kallade förordningar 
och föreskrifter. Dessa förtydligar ramlagens betydelse och ska ge en närmare beskrivning av 
ramlagens tillämpning (Hydén, 1984). Ett problem som kan förekomma vid tillämpandet av 
lagstiftning, i det här fallet miljöbalken, är att lagen är generellt och allmänt beskriven vilket 
leder till att lagtillämparen ges utrymme att till viss del tolka lagen och utifrån det göra en 
bedömning (Berg, 2003; Malmros, 2007; Naturvårdsverket, 2011a). Det kan resultera i att 
utfallet skiljer sig åt gång för gång beroende på vem som tolkar och gör bedömningen av 
lagstiftningen. En yrkesgrupp som i princip dagligen använder miljöbalken i sitt arbete är 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Miljöbalken kan, av miljö- och hälsoskyddsinspektörer, 
följaktligen tolkas på olika sätt (Berg, 2003). Tidigare studier har visat att det finns ett 
problem vid tolkning av miljöbalken och andra miljörelaterade lagar vilket leder till att 
lagtillämpningen skiljer sig mellan inspektörer (Bengtsson, 2004; Berg, 2003; Malmros, 
2007). Det finns även studier som har visat på att miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan 
identifieras som närbyråkrater vilket innebär att de genom sin yrkesroll får ett stort inflytande 
över hur lagen tolkas och tillämpas (Bengtsson, 2004; Winter, 2002). 
 
I mars 2011 trädde en ny miljötillsynsförordning (2011:13) i kraft, där ansvarsfördelningen 
för tillsyn förtydligades. Inom området för kemikalietillsyn har Kemikalieinspektionen och de 
kommunala tillsynsmyndigheterna fått ett delat ansvar. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
med kemikalietillsyn som arbetsuppgift har därför förlorat ansvaret för tillsyn av 
primärleverantörer av kemikalier då Kemikalieinspektionen har övertagit detta område 
(Naturvårdsverket, 2011b). Tidigare fanns oklarheter i ansvarsfördelningen varför 
förordningen tillsattes. Eftersom syftet med förordningar bland annat är att förtydliga de 
ramlagar som finns, i detta fall miljöbalken, bör därför miljö- och hälsoskyddsinspektörernas 
tolkningsutrymme i balken förändras. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
upplever tolkningsutrymmet i kemikalierelaterad miljölagstiftning, där framför allt tolkningen 
av miljöbalken kommer att belysas. Vidare är syftet att sätta tolkningsutrymmet i relation med 
närbyråkratiteorin för att på så sätt undersöka huruvida inspektörerna kan anses vara 
närbyråkrater. Studien ämnar också att undersöka hur inspektörernas arbete och 
tolkningsutrymme av miljöbalken har påverkats sedan miljötillsynsförordning 2011:13 trädde 
i kraft. 
 
Frågeställningarna lyder: 

 Hur upplever miljö- och hälsoskyddsinspektörerna tolkningsutrymmet i miljöbalkens 
kemikalielagstiftning? 

 Hur anser inspektörerna att deras arbete, och därmed tolkningsutrymmet, har 
förändrats sedan miljötillsynsförordning 2011:13 trädde i kraft? 

 Kan inspektörerna uppfattas vara närbyråkrater, i förhållande till det upplevda 
tolkningsutrymmet? 

1.2 Avgränsningar 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer är en verkställande yrkesgrupp av miljöbalken och är 
därmed lämpliga att undersöka för studiens ändamål. I studien utgår vi från inspektörernas 
uppfattning av miljöbalken då vi anser att det är en aspekt som behöver utforskas mer 
eftersom tidigare studier har visat på en problematik. Huvudfokus för vår studie är 
tolkningsutrymmet och hur det kan förändras genom införandet av en ny förordning. Då 
miljötillsynsförordning 2011:13 var aktuell när studien påbörjades valdes den som startpunkt 
varpå kemikalieinriktningen på studien föll naturligt. På grund av avgränsningen till 
kemikalielagstiftningen i miljöbalken och andra lagar är det givet att inspektörer med sådant 
ansvar ingår i studien, eftersom resultatet blir mer tillförlitligt.  
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1.3 Begreppsdefinitioner 
Nedan följer två begrepp som kräver en närmare förklaring för att ge en större förståelse för 
studien och dess syfte. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer är tjänstemän inom offentliga förvaltningar som har till 
uppgift att kontrollera och bedriva tillsyn över genomförandet av ett offentligt regelverk 
(Bengtsson, 2004). Enligt miljöbalkens 26:e kapitel första paragrafen har miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna genom tillsynsmyndigheten ett kontrollerande, rådgivande och 
informerande uppdrag för att på så vis uppfylla syftet med miljöbalken. Detta uppdrag 
innefattar varierande uppgifter och ett flertal metoder för att implementera beslut (Bengtsson, 
2004). Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har därmed som ansvar att kontrollera att 
miljöbalken och andra relevanta lagar efterlevs i olika verksamheter. Om 
verksamhetsutövaren (se definition nedan) inte följer lagar och regler förelägger inspektören 
om korrigerande åtgärder. Kostnaden för tillsynsarbetet utgår från självkostnadsprincipen, 
vilket innebär att verksamhetsutövaren bekostar tillsynen utifrån en taxa som fastställs och 
regleras av kommunfullmäktige. Utifrån denna taxa blir verksamheterna tillskrivna ett antal 
timmar tillsyn varje år (Setterlid, 2000).  
 
I resterande delar av studien kommer ordet inspektör att användas synonymt med miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. Begreppet informant kommer även att användas i sammanhang där de 
intervjuade miljö- och hälsoskyddsinspektörerna förekommer. 
 
Verksamhetsutövare definieras enligt miljöansvarsdirektivet 2004/35/EG, artikel 2.6, som den 
fysiska eller juridiska person som bedriver eller kontrollerar en yrkesverksamhet. Det kan 
även vara den person som har delegerats ansvaret över ekonomiska beslut samt den person 
som innehar tillståndet eller godkännandet för verksamheten. Verksamhetutövaren kan 
likaledes vara den person som anmäler eller registrerar verksamheten. I denna studie används 
begreppet verksamhetsutövare som den person som är ansvarig för den verksamhet som 
miljö- och hälsoskyddsinspektörerna utövar tillsyn på.  

1.4  Disposition 
Studien är uppdelad i sju kapitel. Detta inledande kapitel med syfte, avgränsningar och 
centrala begrepp följs av ett kapitel där bakgrunden till kemikalielagstiftningen redogörs för, 
samt de lagtolkningsproblem som förekommer inom inspektörsrollen. Det efterföljs av ett 
metodkapitel som behandlar hur den empiriska data har insamlats och bearbetats. Därefter 
presenteras teorikapitlet innehållande det teoretiska ramverk där implementeringsproblemet 
och Michael Lipskys teori om närbyråkrati diskuteras. Sedan följer studiens analysdel där 
resultatet av det empiriska materialet redogörs för. Därefter följer en fördjupad diskussion 
kring analysen som avslutningsvis sammanfattas i kapitel sju där huvudsakliga slutsatser dras. 
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2. Bakgrund 
Detta kapitel ger en bakgrundsbild av hur den svenska kemikalielagstiftningen har kommit att 
utvecklas fram till sin nuvarande form, följt av ett avsnitt där en redovisning kring den 
tidigare forskning som har förekommit runt lagtolkningsproblemet inom miljö- och 
hälsoskyddsinspektörsyrket görs. I det avslutande avsnittet redogörs även för denna studies 
betydelse.  

2.1 Kemikalielagstiftningens utveckling 
År 1999 antog Sveriges riksdag 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen syftade till att främja 
en hållbar utveckling och uppnå detta inom en generation, till år 2020 med undantag av 
klimatmålet som har slutår 2050. Ett sextonde miljömål tillsattes 2005. Ett av 
miljökvalitetsmålen är Giftfri miljö som syftar till att markant minska nivåerna av 
hälsoskadliga ämnen i naturen (Miljömålsportalen, 2011). Under samma år som 
miljökvalitetsmålen trädde i kraft antogs också miljöbalken, en lagstiftning som ersatte 16 
tidigare miljölagar. I och med detta blev miljölagstiftningen mer lättöverskådlig då också 
regler för tillstånd, tillsyn och sanktioner samordnades. Det grundläggande syftet med 
miljöbalken blev hållbar utveckling som uttrycks i fem generella delmål och som återfinns i 
första kapitlets första paragraf (Jagers, 2010). 

Miljöbalken ska tillämpas så att: 
 
1. människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 
3. den biologiska mångfalden bevaras 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt användas så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås 
 
(Miljöbalken, 1 kap. 1§) 

Utöver detta står det även i portalparagrafen att alla regler i miljöbalken måste tolkas utifrån 
målsättningen hållbar utveckling. I och med detta finns det ett inbyggt tolkningsutrymme i 
balken då uppmaningen om att tolka lagarna utifrån målsättningen förutsätter en tolkning av 
användaren (Jagers, 2010). 
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Lagstiftningen som berör kemikaliehanteringsområdet och som används av miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer är miljöbalkens 2:a, 14:e respektive 26:e kapitel. Tillkommer gör 
även miljötillsynsförordningen (2011:13) samt EU:s kemikalieprogram REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Kapitel 14 i 
miljöbalken redogör för regler kring kemikaliehantering. Kapitlet reformerades under 2008 då 
EU:s ramverk om kemikaliehantering, REACH, började gälla. Miljötillsynsförordning 
2011:13 trädde i kraft den 1 mars 2011 och ersatte därmed förordning 1998:900 om tillsyn 
enligt miljöbalken (Regeringskansliet, 2011). Förordningen ger en tydligare bild av hur 
kemikalietillsynen ska bedrivas samt vilka myndigheter som ansvarar för tillsyn på olika 
skalnivåer (Naturvårdsverket, 2011b). Tre viktiga punkter i förordningen berör den 
kommunala tillsynen med fokus på kemikaliehantering. Kommunen har ansvar för att se till 
att hantering av kemikalier sker på ett riktigt sätt och följer de rutiner och bestämmelser som 
satts upp. Detta betyder också att kommunen ser till att miljö- och hälsoskadliga ämnen inte 
sprids och förbjudna ämnen inte används. Kemikalieinspektionen har ansvaret för tillsyn av 
kemikalier hos primärleverantörer medan kommunerna har ansvaret för kemikalietillsynen vid 
detaljhandel samt övrig kemikaliehantering. Tillsammans med länsstyrelsen ansvarar 
kommunen även för tillsyn på bland annat miljöfarliga verksamheter. Dessa två aktörer har 
även hand om kontrollen av anmälningar till Kemikalieinspektionen angående tillverkning 
och införsel av kemikalier för eget bruk (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 
Klargörandet av ansvarsområde gör att den dubbla tillsynen som tidigare var ett problem nu 
försvinner (Naturvårdsverket, 2011b).  

2.2  Lagtolkningsproblem inom inspektörsyrket 
Forskningen på området lagtolkningsproblem inom inspektörsyrket är begränsat, men vi har 
emellertid utgått från fem studier som rör detta område. En av dessa studier behandlar 
tolkningsutrymmet av miljöbalken i allmänhet, och resterande studier redogör för miljö- och 
hälsoskyddsinspektörers upplevelse av tolkningsutrymmet varav två diskuterar 
inspektörrollen ur ett närbyråkratiskt perspektiv. Malmros (2007) slår i sin avhandling om 
vindkraftsetablering fast att det finns ett tolkningsutrymme i miljöbalkens fyra första kapitel. 
Malmros drar även slutsatsen att det är svårt att med stöd av miljöbalken besluta vad som ska 
skyddas eller hur en avvägning bör ske då förarbetena inte alltid är till hjälp. Detta innebär att 
den personliga tolkningen spelar en avgörande roll och att tolkningarna kan skilja sig olika 
gånger. Detta grundar sig, enligt Malmros, i att miljöbalken har olika grundläggande mål och 
att det gör det svårt att veta vilket av målen som ska prioriteras. Exempelvis kan det vara svårt 
att bestämma vilket av målen om hållbar utveckling eller skyddande av människa och natur 
som ska prioriteras (Malmros, 2007). 
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Att tillämpa och tolka miljöbalken kan skilja sig mellan olika kommuner, visar Nilsson i en 
rapport från 2011 som undersöker miljörapporteringsproblem mellan kommunala 
tillsynsmyndigheter. Detta kan bero på att fokus ligger på en kommuns egna och specifika 
miljöproblem och blir behandlat därefter. Skillnaden angående tolkning och tillämpning 
mellan kommuner kan också bero på inspektörernas erfarenheter, vilket orsakar problem 
enligt Nilssons informanter. Lagen bör tillämpas på samma sätt oberoende av vilken kommun 
inspektören arbetar inom. Nilsson skriver att en tydligare vägledning från statligt håll, till 
exempel Naturvårdsverket, om hur man ska tillämpa miljöbalkens regler är nödvändig för ett 
effektivare och mer enhetligt arbete. Även samråd mellan olika myndigheter skulle underlätta 
för inspektörer (Nilsson, 2011). Berg (2003) kommer fram till liknande slutsatser i sin rapport 
där miljö- och hälsoskyddsinspektörer har intervjuats kring deras erfarenhet av användningen 
av miljöbalken. Inspektörerna upplever att tillämpningen av miljöbalken är problematisk. 
Problematiken grundar sig i att inspektörerna upplever att detaljregleringen, som är ett resultat 
av miljöbalkens förordningar och föreskrifter, är krånglig och otydlig. Inspektörerna ställer 
sig även kritiska till att det är en stor skillnad mellan teori och praktik då det vid 
intervjutillfällena inte hade tagits fram en fulländad praxis som underlättade sorteringen av 
verksamheter samt vilka utmärkande regler som skulle tillämpas. Berg argumenterar även för 
att miljöbalken tillämpas olika beroende på hur erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektören är, 
då mer erfarna inspektörer i allt högre omfattning litar på sitt eget omdöme medan mer 
oerfarna inspektörer till större del förlitar sig på lagar, förordningar och andra detaljdokument 
(Berg, 2003). 
 
De tre ovan nämnda studierna kan sättas i relation till Winter (2002) som i sin studie påvisar 
att danska miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan definieras som närbyråkrater i enlighet med 
Michael Lipskys teori street-level bureaucracy. I denna studie har Winter främst fokuserat på 
de olika handlingsstrategierna som de danska inspektörerna använder sig av då detta kan 
tolkas som ett kriterium för närbyråkrati. Strategierna utvecklas enligt Winter när 
inspektörerna står inför ärenden som är komplicerade eller kräver mycket av inspektörens tid 
varpå inspektören i efterhand utvecklar rutiner eller förenklar ärendena för att lättare hantera 
dem. Winter poängterar även att det krävs mer forskning inom området för att med större 
säkerhet tillförsäkra resultatet (Winter, 2002). Det är dock viktigt att poängtera att Winters 
studie behandlar danska inspektörer och att detta per automatik inte går att applicera på 
svenska förhållanden. Emellertid ger detta en antydan om att inspektörsyrket kan tolkas som 
närbyråkratiskt i andra länder.  
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Bengtsson (2004) har genomfört en liknande studie men för svenska förhållanden där han 
menar att det fram till det året fanns relativt lite forskning kring miljö- och 
hälsoskyddsinspektörers yrkesroll och arbetssätt. Den större delen forskningen som ändå 
fanns vid den tidpunkten utgick dock från andra nivåer än inspektörernas egen, vilket enligt 
Bengtsson har orsakat problem vid granskning av inspektörerna och deras roll. Vidare 
använder även Bengtsson Lipskys teori angående närbyråkrater för att studera miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. Bengtssons rapport visar att flera av informanterna i studien, som är 
yrkesverksamma miljö- och hälsoskyddsinspektörer, upplever att det finns en del otydligheter 
i miljöbalken och att omfattningen av implementeringen är stor. En följd av miljöbalkens 
stora omfattning kan enligt Bengtsson bli att inspektörerna blir tvungna att välja ut specifika 
delar av lagstiftningen som ska implementeras eftersom det inte finns tid till att inkludera 
samtliga regler. Bengtsson skriver också att inspektörer i en del fall anser att miljöbalken både 
kan vara för detaljerad men även för vag i sin utformning. Detta ger utrymme för tolkning, 
vilket gör att inspektörerna kan komma att handla på olika sätt. De kan dels skjuta fram 
beslutsfattandet eftersom de inte vet hur de ska gå till väga, men de kan också i vissa fall 
utelämna beslutet på grund av otydligheten i lagen. Vissa av Bengtssons informanter menar 
att de letar i andra källor efter stöd till sina beslut om inte lagstiftningen är tillräckligt tydlig. 
Uppfattningen om vagheterna i miljöbalken går isär i Bengtssons rapport. En del av 
inspektörerna anser att tolkningsutrymmet är värdefullt medan andra menar att det kan skapa 
ett irritationsmoment (Bengtsson, 2004). Vår studie tar avstamp i en liknande tankegång då 
Bengtsson (2004) påvisar att det saknas forskning inom området och vi anser att vi bidrar med 
detta. Skillnaden mellan vår studie och Bengtsson är att vår studie inriktar sig på hur 
tolkningsutrymmet av kemikalielagstiftning i miljöbalken, och därmed rollen som 
närbyråkrat, har förändrats sedan miljötillsynsförordning 2011:13 trädde i kraft.  
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3. Metod och material 
I detta kapitel förklaras vilken metod som använts för att uppfylla studiens syfte samt vilket 
material som använts vid insamling av de empiriska data som studien omfattar. Kapitlet är 
uppdelat i tre avsnitt. I första avsnittet redogörs för vilken forskningsmetodik som har 
används till vår studie och förklarar således vilken typ av studie detta är. En genomgång av 
tillvägagångssättet vad gäller insamlandet av empirisk data samt analysmetod beskrivs i 
avsnitt två. I det tredje och sista avsnittet finns en kritisk diskussion angående den valda 
metoden. Frågor som följaktligen besvaras i detta kapitel är: vad är det här för typ av studie? 
Hur har insamlandet av material gått till och varför? Hur har materialet analyserats? Vilken 
kritik kan riktas mot metoden och materialet? 

3.1 Den kvalitativa forskningsmetodiken 
Det empiriska materialet till denna studie, och därmed den valda metoden, har sin grund i den 
kvalitativa forskningsmetodiken. Materialet har samlats in genom semistrukturerade 
intervjuer och har analyserats utifrån meningskoncentrering och ett hermeneutiskt synsätt med 
avstamp i de teoretiska ramarna för studien (för vidare diskussion om teoretiska ramar, se 
kapitel fyra). 
 
Att genomföra en kvalitativ studie innebär att hitta essensen i ett specifikt problem. Syftet är 
att se till kvalitén av det undersökta området och försöka nå djupet av problemet. Motsatsen 
till en kvalitativ metod är den kvantitativa, där man snarare har för avsikt att se till det 
allmänna och generella i ett problem (Bryman, 2002). Syftet med denna studie är att 
undersöka hur miljö- och hälsoskyddsinspektörer tolkar och arbetar efter miljörelaterad 
lagstiftning och därmed deras sätt att utöva närbyråkrati, vilket kräver en kvalitativ metod för 
att uppfylla. En hermeneutisk metod har valts till att analysera resultaten från intervjuerna. 
Hermeneutik är läran om tolkning och innebär att man tolkar verkligheten utifrån en given 
referensram (Vikström, 2005). I detta fall fungerar vi själva som referensram för analysen då 
våra egna kunskapsförutsättningar och erfarenheter spelar en stor roll för urvalet. Vikström 
(2005) menar att det inte finns någon absolut kunskap eller absolut sanning. Det är snarare 
individuellt och upp till var och en att avgöra vad som är sant eller inte. Därför är det också 
viktigt att poängtera att analysen i denna studie är färgad av oss själva och vår uppfattning om 
verkligheten. Analysen är således inte en absolut sann återgivning av verkligheten eftersom 
den är hermeneutiskt tolkad. I analysen tolkar vi de intervjuade miljö- och 
hälsoskyddsinspektörernas tolkningar av omvärlden, och därmed blir vår analys en tolkning 
av informanternas svar. 
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Med en kvalitativ metod vill man undersöka exempelvis människors sätt att tänka och agera 
utifrån ett givet fenomen. Den valda intervjumetoden till en studie ska alltid vara beroende av 
studiens syfte (Trost, 2005), vilket i vårt fall blir den kvalitativa intervjumetoden. 
Intervjumetoder kan antingen vara kvalitativa eller kvantitativa. En kvantitativ intervjumetod 
fokuserar i många fall på siffror, och frågorna av typen “Hur många...” och “Hur länge...” är 
vanligt förekommande (Lantz, 2007; Trost, 2005). Enligt denna intervjumetod kan statistiska 
genomsnitt och sannolikheter förklara ett specifikt fenomen. Kvantitativa studier uppfattas i 
många fall som de mest pålitliga då sådana oftast grundar sig på stora urval som ger upphov 
till siffror och “kalla fakta” (Trost, 2005). En kvalitativ intervjumetod skiljer sig från den 
kvantitativa då den snarare redogör för frågor som “Varför...?” och “På vilket sätt...?”. 
 
Ännu en inriktning på intervjumetod är att en intervju till formen är mer eller mindre 
strukturerad, vilket innebär att resultaten och slutsatserna kan framstå på olika sätt. Då man 
använder en tydligt strukturerad intervju framförs frågor i en bestämd ordning, som vanligen 
också har bestämda svarsalternativ. Antingen kan intervjun gå till på klassiskt sätt med en 
intervjuare och en informant, men även enkätundersökningar är ett exempel på strukturerade 
intervjuer (Lantz, 2007). En studie kan även till formen bestå av mindre strukturerade 
intervjuer, men till skillnad från de helt strukturerade intervjuerna är frågorna mer öppna i 
syfte att ge informanten möjlighet att uttrycka sig fritt. Det tredje exemplet på intervjuform är 
en semistrukturerad sådan. Detta innebär att den som intervjuar utgår från en intervjuguide, 
men frågorna är fortfarande öppna och ger informanten möjlighet att svara fritt. Frågorna 
behöver inte heller nödvändigtvis ställas i samma ordning som intervjuguiden avser, och det 
är dessutom tillåtet för intervjuaren att ställa helt andra frågor beroende på informantens svar. 
Som intervjuare utgår man dock alltid från intervjuguiden och de frågor som finns där 
(Bryman, 2002). I en semistrukturerad intervju är intervjuaren väl medveten om vad denne 
vill uppnå, men det betyder inte att bestämda svar är önskvärda utan informanten är fri att tala 
“utanför boxen” (Bernard, 1995). För denna studies syfte är det lämpligt att använda öppna 
och semistrukturerade frågor eftersom vi vill veta hur miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 
själva tolkar och använder den miljörelaterade lagstiftningen i sitt arbete. 

3.2 Tillvägagångssätt 
I vår studie har vi valt att intervjua sju personer som arbetar kommunalt som miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman 
(2002) innebär att informanterna slumpvis valts ut då de fanns tillgängliga för studiens syfte. 
Trots detta slumpvisa urval ingår samtliga informanter ändock i målgruppen för intervjuernas 
utformning. I vårt fall har de intervjuade inspektörerna på ett eller annat sätt kontakt med 
kemikaliehanteringstillsyn i sitt arbete, vilket grundar sig i vår frågeställning om det blivit 
någon förändring av tillsynen sedan förordning 2011:13 trädde i kraft i mars 2011. 
Inspektörerna kontaktades via mail och på så vis upprätthölls även den vidare kontakten. 
Samtliga intervjuer genomfördes på inspektörernas egna arbetsplatser, och de var av 
varierande längd - den kortaste på 20 minuter och den längsta på 90 minuter. Vid samtliga 
intervjutillfällen användes en diktafon, vilket samtliga informanter gav sitt samtycke till, men 
som extra stöd fördes anteckningar under intervjuernas gång. Anteckningarna användes också 
till att enklare sammanfatta varje intervju vid slutet av respektive möte. Datorprogrammet 



16 
 

InqScribe har använts för att transkribera alla intervjuer i sin helhet. Programmet är 
lätthanterligt och enkelt att använda, varför det också valdes. 
 
Vi har utgått från en intervjuguide där frågorna har varit indelade i fyra kategorier för att 
underlätta översikten av intervjun och ett vardagligt språk har använts. Intervjuguidens fyra 
frågekategorier har fått benämningarna allmänt om tillsyn, tolkningsproblem, 
Kemikalieinspektionens roll samt tillsyn av kemikalier (se bilaga 1). Kategorierna valdes 
utifrån studiens syfte och frågeställningar och innehåller öppna, semistrukturerade frågor för 
att få så innehållsrika svar från informanterna som möjligt. En pilotintervju genomfördes med 
en tidigare kommunal miljöchef som start för att testa utkastet till intervjuguiden och för att 
på så sätt prova frågornas hållbarhet och kvalité. Därefter reviderades intervjuguiden och 
intervjuerna med de utvalda miljö- och hälsoskyddsinspektörerna kunde genomföras. 
Pilotintervjun gav oss också en bra möjlighet till att prova på rollen som intervjuare inför de 
kommande mötena med inspektörerna. 
 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid intervjuerna. Dessa utgår 
från fyra krav som i sin tur är uppdelade i sju olika regler som en forskare måste förhålla sig 
till. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har utgått från de regler som har varit tillbörliga 
för vår studie. Utöver det finns även vissa rekommendationer som vi har tagit hänsyn till. 
Samtliga informanter gav oss sitt samtycke till att vara med i studien, och de blev vid den 
inledande mailkontakten och vid de personliga mötena även informerade om studiens syfte. 
Intervjuerna startade med enklare frågor om bakgrund och utbildning, vilket enligt Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) är viktigt för att skapa en tillåtande stämning. De 
inledande frågorna syftade också till att generera ett sammanhang i vilket den intervjuade 
inspektören arbetar. Därefter följde frågor utifrån intervjumallens kategorier och 
frågeställningar. 
 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet. Vi använde 
meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmann (2009) med modifikation som en del av 
analysmetoden vilket är en sammanfattningsteknik. Meningskoncentrering innebär att 
sammanfatta långa meningar eller stycken till kortare meningar eller begrepp (Esaiasson, et 
al., 2012). Analysmetoden valdes eftersom den är lättöverskådlig samtidigt som den behåller 
essen av en text. Den möjliggör även en subjektiv tolkning. Först lästes allt material igenom 
för att få en helhetsbild av intervjuerna. Vi komprimerade därefter relevanta delar av det 
transkriberade materialet till kortare meningar och sammanfattningar (Kvale & Brinkmann, 
2009). Delarna sorterades in i fyra kategorier utifrån intervjuguiden; tolkningsproblem, 
närbyråkrati, implementeringsproblematik och förändringar i arbetet sedan 
miljötillsynsförordning 2011:13. Kategorin närbyråkrati delades i sin tur upp i tre delar (se 
vidare avsnitt 4.3). Vi har valt att förfina de citat som används i analysen då talspråk och 
skriftspråk skiljer sig åt, men essensen är dock densamma (Bryman, 2002). 
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3.3 Metodkritik 
Att förhålla sig kritisk till den valda forskningsmetoden i en studie är viktigt för att påvisa de 
styrkor och svagheter som faktiskt förekommer och bli medveten om dessa. En kritik som 
ibland riktas mot den hermeneutiska analysmetoden är att den utgår från att det inte finns 
någon absolut sanning och att resultatet inte är direktöverförbart till någon annan kontext, 
bortsett från i jämförande syfte. Den hermeneutiska metoden står i motsats till det 
positivistiska synsättet där en absolut sanning förespråkas. Det är dock inte möjligt att 
analysera vårt resultat ur ett positivistiskt perspektiv eftersom ämnet behandlas i ett socialt 
sammanhang där människors personliga uppfattning ingår (Bryman, 2002). 
 
Den kvalitativa metoden blir ofta kritiserad för att vara verbaliserande då den som genomför 
intervjun endast analyserar det sagda ordet och exempelvis inte kroppsspråk eller andra icke 
verbala uttryck. Detta kan förebyggas genom att exempelvis använda en videokamera för att 
även kunna fånga upp kroppsspråket. En fara med detta är dock att en videoinspelning kan 
påverka informantens bekvämlighet på ett negativt sätt och därmed även öppenheten och 
resultatet av intervjun. En annan kritik är att den kvalitativa intervjumetodiken är 
individualistisk eftersom intervjun saknar den dynamik som vanligtvis skulle finnas i en 
fokusgrupp eller liknande och inte endast mellan informanten och intervjuaren. Detta kan 
även orsaka andra problem så som att intervjuaren i en större utsträckning kan påverka 
informanten. Intervjuarens påverkan är en stor fråga i detta sammanhang eftersom det är en 
subjektiv metod där en stor tyngd ligger på intervjuaren och dennes skicklighet. Detta kan 
göra att en oerfaren intervjuare har en varierande prestation mellan de första genomförda 
intervjuerna och de sista i en studie (Ryen, 2004). Att pilotintervjun inför denna studie 
genomfördes grundar sig delvis i detta resonemang. Genom att vara noggrant förberedda har 
vi till viss del kringgått det faktum att vi är oerfarna i intervjukonsten. Vi valde att varken 
använda videokamera eller göra fokusgrupper då vi ville ha informanten avslappnad och 
själva vara helt fokuserade på dennes svar då vi har begränsad erfarenhet av rollen som 
intervjuare. 
 
Att använda sig av en semistrukturerad intervjuform kan vara problematiskt då det finns en 
risk för att materialet blir för stort och därmed svårhanterat. Strukturerade intervjuer ger 
däremot ett mer konkret material då dessa i stort sätt fungerar som en enkät men i ordform. Å 
andra sidan kan strukturerade intervjuer vara ledande, och vårt syfte är snarare att ge 
informanten möjlighet att med egna ord beskriva upplevelser och erfarenheter. Därför valdes 
en semistrukturerad intervjuform. Skillnaderna mellan en semistrukturerad intervju och en 
öppen intervju är att den semistrukturerade leder informanten in på ett visst område, men att 
frågorna inom området är öppna. Den öppna intervjun ger snarare informanten själv möjlighet 
att berätta om ett område som denne finner intressant (Lantz, 2007). 
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Ytterligare kritik gäller validitet och reliabilitet. Validitet innebär att bedöma om slutsatserna 
som dras i en studie följer varandra eller ej. Reliabilitet handlar i sin tur om en studies 
tillförlitlighet, det vill säga hur enkelt studien kan göras om på nytt så att resultatet blir 
detsamma (Bryman, 2002). Tidigare har den kvantitativa sfären riktat kritik mot kvalitativa 
metoder då reliabilitet och validitet är typiska kriterier som används inom den positivistiska 
forskningsvärlden (Ryen, 2004), men enligt Bryman (2002) går dessa begrepp även att 
applicera på kvalitativa metoder trots att även forskare inom denna inriktning har vissa 
meningsskiljaktigheter. Esaiasson, et al., (2012) skriver att forskare försöker uppnå god 
resultatsvaliditet som innebär en avsaknad av både systematiska och osystematiska fel. De 
systematiska felen kan uppkomma när de teoretiska begrepp som används i studien översätts 
till operationella mätinstrument, som i detta fall innebär när de teoretiska begreppen användes 
till utformandet av intervjuguiden och under själva intervjuerna. Om mätinstrumentet är fel, 
blir även resultatet fel. Frågeformuleringen är avgörande vid validiteten av denna sorts metod, 
då samma fråga kan få flera olika svar som sedan jämförs. För att säkerställa validiteten har vi 
en god teoretisk grund som har utvecklats över tid och därmed hjälper vid 
operationaliseringen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att i intervjumetoder kan 
reliabiliteten spela en stor roll om ledande frågor ställs till informanterna, vilket kan påverka 
deras svar. Författarna hävdar dock att ett för stort fokus på reliabilitet inom intervjumetoder 
kan leda till att kreativiteten och variationen blir lidande. Då mindre vikt läggs vid reliabilitet 
har intervjuaren en större frihet att utforma intervjun utifrån sitt personliga uttryckssätt (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Reliabilitet kan även vara bristfällig om datainsamlingen inte har skett 
korrekt så som att det har förekommit missförstånd vid intervjuerna (Esaiasson, et al., 2012). 
Reliabiliteten har tillförsäkrats genom noggrannhet vid analysen. Med bakgrund av 
reliabilitet- och validitetsbegreppen är det viktigt att vara medveten om den subjektiva 
inverkan som sker både under intervjun och vid analysen i studien. För att till en lägre grad 
sträva efter ett användbart material är kritiskt tänkande en viktig ingrediens vid tolkningen av 
svaren på intervjufrågorna. 
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Det är av stor vikt att vara källkritisk till det material en studie består av. Information sprids i 
dagens samhälle mycket snabbt vilket ökar risken för att även osanna uppgifter breder ut sig, 
enligt Esaiasson et al. (2012). Författarna menar vidare att primärkällor är mer trovärdiga än 
sekundärkällor. De tidigare forskningsresultaten vi använt oss av i denna studie är i huvudsak 
primärkällor och kan därför anses vara tillförlitliga. Informanterna i de genomförda 
intervjuerna är i högsta grad även de primärkällor. Vi har undvikit källor som på något sätt har 
egenintressen i en viss fråga. Detta betyder att vi aktivt valt bort material från 
intresseorganisationer då sådana källor kan ge en snedvriden bild av verkligheten. Källor av 
denna karaktär identifieras av Esaiasson et al. (2012) som tendentiösa källor, vilka alltid bör 
kontrolleras med en oberoende källa för att stärka trovärdigheten. För att uppfylla denna 
studies syfte och besvara frågeställningarna har, förutom det empiriska materialet, en mängd 
litterär kunskap inhämtats. Dessa referenser är av blandad karaktär; både böcker, rapporter, 
avhandlingar, hemsidor och artiklar förekommer. Som grund för vår utgångspunkt - att 
miljöbalken ger upphov till ett tolkningsutrymme - har vi främst använt oss av rapporter och 
avhandlingar för att styrka detta. Vi har kunnat konstatera att det bara finns begränsad 
forskning inom området, varför vi valt som vi har gjort. För att ändå ge studien den 
vetenskapliga tyngd som krävs har böcker och artiklar av denna art istället använts i 
teorikapitlet där mer material finns att tillgå inom forskningsområdet. 
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4. Teoretiskt ramverk 
Denna del i studien behandlar den teoretiska grunden som kommer att användas för att 
analysera och förstå intervjuerna samt fördjupa denna studie. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. 
Först följer en fördjupande diskussion kring implementering vad gäller problematik och 
perspektiv. Det grundläggande teoretiska perspektivet återfinns i den andra delen, 4.2, och 
behandlar Michael Lipskys teori om street-level bureaucracy, även kallat närbyråkrati. Till 
sist kommer en avslutande del som kopplar samman de tidigare delarna och ger en grund för 
den följande analysen. Där lyfts centrala tankar fram som kommer att vara utgångspunkten för 
analysen. 

4.1 Implementeringsproblem och implementeringsperspektiv 
Att implementera lagstiftning kan i många fall vara problematiskt. Sannerstedt (2001) redogör 
om det så kallade implementeringsproblemet, vilket grundar sig i att de politiska beslut som 
fattas inte verkställs på samma sätt som är avsikten. I en demokrati sker folkval där politiker 
blir tillsatta för att sedan stifta lagar och regler för hur samhället ska se ut, och det är sedan 
upp till olika förvaltningar att infria dessa lagar. Detta utgör grunden för demokrati där 
folkvalda politiker stiftar lagar som förvaltningarna är skyldiga att efterleva. Att implementera 
lagarna såsom de är författade är däremot inte alltid självklart enligt Sannerstedt. Det kan 
hända att besluten som är fattade ändras vid implementeringsprocessen och ger konsekvenser 
som beslutsfattarna inte räknat med. På grund av detta bör man ha i åtanke att det finns ett 
visst utrymme för tolkning från förvaltningarnas sida. 
 
Det var först på 1970-talet som det började forskas kring implementering av lagar och policys. 
Innan dess låg fokus snarare vid utformningen av lagar än processerna kring hur de 
implementerades. Trenden kring implementeringsforskning startade i USA och kom senare 
även till Europa (Hill, 2007). Detta har lett till att det finns tre olika perspektiv på 
implementering - det traditionella perspektivet, nätverksperspektivet och det närbyråkratiska 
perspektivet (Sannerstedt, 2001). Samtliga behandlar relationerna mellan beslutsfattare och 
lagtillämpare. Det traditionella perspektivet innebär att lagtillämparna genomför det som 
politikerna beslutat om, vilket betyder att det finns en tydlig styrning från beslutsfattarnas 
sida. Det traditionella perspektivet är rationalistiskt med en hög reliabilitet, vilket innebär att 
tillämpningen av den beslutade lagstiftningen fungerar i enlighet med de satta målen samt att 
effekterna av tillämpningen blir önskvärda. Förvaltningarna, som implementerar 
lagstiftningen, fungerar som beslutsfattarnas förlängda arm. Det andra 
implementeringsperspektivet är nätverksperspektivet, vilket har sin grund i ett samspel mellan 
olika aktörer såsom beslutsfattare, tjänstemän eller privata aktörer. Lagar och regler 
implementeras av dessa aktörer som förhandlar och samverkar med varandra utifrån 
gemensamma eller motstridiga intressen. Nätverken har ingen fastställd ansvarsfördelning 
såvida inte beslut tagits av politiker om en specifik organisation (Sannerstedt, 2001).  
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Det tredje implementeringsperspektivet som Sannerstedt tar upp är det närbyråkratiska 
perspektivet. Teorin utvecklades av Michael Lipsky i början av 1980-talet och har sin grund i 
att tjänstemän som har direktkontakt med människor är de egentliga lagutformarna, då de har 
en stor handlingsfrihet i sitt arbete där lagar följs och tolkas. Dessa tjänstemän kallas därför 
närbyråkrater då de enligt Lipsky har en stor makt över hur politiska beslut implementeras i 
samhället. Se vidare om Lipsky och närbyråkrati i avsnitt 4.2. 
 
De tre ovan nämnda implementeringspersperpektiven går att placera i två olika 
styrningsperspektiv - top-down (uppifrån-och-ned) och bottom-up (nedifrån-och-upp). Ett 
uppifrån-och-ned-perspektiv innebär att ett politiskt beslut tas högst upp i en organisation, 
vilket sedan följer en nedåtgående styrningskedja tills det slutligen implementeras i enlighet 
med beslutsfattarnas intentioner. Styrningen kommer således från de högst uppsatta i 
organisationen (Municio, 1982). Det finns även en tydlig åtskiljning mellan utformningen av 
beslut och dess implementering (Hill, 2007). Denna hierarkiska styrning stämmer väl överens 
med implementeringens traditionella perspektiv, vilket innebär att perspektivet har en 
uppifrån-och-ned-styrning (Sannerstedt, 2001). Vad gäller nedifrån-och-upp-styrning är 
synsättet det motsatta uppifrån-och-ned. Styrningen kommer i det fallet snarare nedifrån, på 
tjänstemannanivå, där politiska beslut implementeras. Nedifrånstyrning ger också en 
möjlighet till större demokratiskt inflytande från fler nivåer i kedjan (Municio, 1982). Hill 
(2007) skriver att nedifrån-och-upp-styrning utgår från handlingar från tjänstemännen på de 
lägre nivåerna i hierarkin och att deras handlingar är effekter av problem som de stöter på när 
det finns fler lösningar. Detta innebär att både nätverksperspektivet och 
närbyråkratisperspektivet vad gäller implementering hör till nedifrån-och-upp-
styrningsperspektivet. Skillnaden mellan de två synsätten är således att ett uppifrån-och-ned-
perspektiv grundar sig i beslutsfattarnas avsikter medan nedifrån-och-upp-perspektivet bygger 
på tillämparnas handlande (Sannerstedt, 2001).  

4.2 Närbyråkrati 
Vår studie tar avstamp i Michael Lipskys teori kring street-level bureaucrats, eller 
närbyråkrater, som utgår från att närbyråkraterna är de faktiskta beslutsfattarna istället för 
politikerna. Michael Lipskys intresse kring vad som kom att kallas närbyråkrati påbörjades i 
och med en bokrecension kring polisarbete 1969 (Lipsky, 1980). Detta ledde till fördjupade 
tankar kring det nära sambandet och arbetsstrukturerna mellan myndighetsanställda så som 
poliser, lärare samt lägre domstolsdomare och medborgare. Detta kom att resultera i artikeln 
Towards a Theory of Street-Level Bureaucracy (Lipsky, 1969). Boken som vi har valt att utgå 
från är en vidareutveckling av den teori som Lipsky formulerade i den artikeln som även 
innefattar socialarbetare (Lipsky, 1980). 
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Lipsky definierar närbyråkrater som tjänstemän inom den offentliga sektorn på gräsrotsnivån, 
det vill säga på en av lägsta nivåerna inom offentlig förvaltning där de anställda är närstående 
med medborgarna. Därav får närbyråkraterna en direkt kontakt med medborgarna samt har en 
stor utsträckning av handlingsfrihet inom sitt arbete. Handlingsfriheten består av en 
självständighet dels i att strukturera upp sitt eget arbete, men även att de självständigt tar 
betydande beslut. Enligt Lipsky hamnar oftast närbyråkrater inom närbyråkratiska yrken då de 
utgår från en vilja att hjälpa människor och utföra en service gentemot samhället. Samtidigt 
kan detta bli en orsak till att närbyråkraterna hamnar i en intressekonflikt då de har ett ansvar 
att uppfylla organisationens målsättningar och samtidigt en vilja att hjälpa till. Denna 
intressekonflikt, menar Lipsky, får närbyråkraterna att bli mästare på att utveckla rutiner och 
förenklingar som i sin tur blir den faktiska lagen. Detta resulterar i att närbyråkraterna snarare 
är beslutsfattare än implementerare av lag (Lipsky, 1980). 
 
Lipsky nämner bland annat socialarbetare, poliser och lärare som exempel närbyråkrater. 
Dessa, och andra närbyråkrater, arbetar i en miljö som involverar möten med medborgare som 
kan uppfattas som utsatta eller svaga och där närbyråkratens beslut kan ha en direkt påverkan 
på den personens livssituation, enligt Lipsky. I de flesta fall är närbyråkratens beslut 
omedelbara och helt fokuserade på den personens krav och förutsättningar som beslutet berör. 
Lipsky poängterar dock att närbyråkrater befinner sig långt ner i hierarkistegen och blir på så 
sätt påverkade av regler, lagar och direktiv från de högre nivåerna samt normer från andra i 
samma arbetssituation. Dessa får stor inverkan på närbyråkraternas handlingsutrymme och 
sätt att besluta i olika frågor samt att de i många fall står i kontrast till medborgarens krav och 
förutsättningar. Detta, argumenterar Lispky, innebär att närbyråkraten kan ses i två roller; dels 
som en person som hjälper utsatta människor till en bättre livssituation och dels som en 
representant utsänd från en myndighet. Detta kan bli en rollkonflikt som innebär att 
närbyråkraten står mellan myndigheten och medborgaren (Lipsky, 1980). 
 
För att hantera rollkonflikterna menar Lipsky att det behövs både tid och resurser, något 
närbyråkraten oftast inte har. Även om närbyråkraten har ett stort handlingsutrymme till följd 
av att komplexiteten i dennes arbete, krävs det många kompromisser för att uppfylla både 
myndighetens och medborgarens krav. För att kunna göra detta utvecklar närbyråkraterna, 
enligt Lipsky, egna strategier och mål. Närbyråkraterna kan utforma dessa strategier för att 
handlingsutrymmet tillåter dem att arbeta självständigt samtidigt som de arbetsmetoder som 
de använder är svåra för personer högre upp i organisationshierarkin att kontrollera, vilket i 
sin tur beror på komplexiteten i arbetsutformningen. Lipsky hävdar att dessa strategier, rutiner 
och förenklingar utvecklar närbyråkraten för att lättare kunna manövrera och prioritera sina 
arbetsuppgifter så de blir mer rutinmässiga och mindre unika. Detta kan vara nödvändigt för 
närbyråkraten så att arbetet blir mer greppbart. I vissa fall överensstämmer dessa strategier 
med myndighetens offentliga policy, men i vissa fall sker det i stället en sammanstötning, 
vilket kan göra att utbudet av de tjänster som myndigheten initialt ville erbjuda medborgare 
får en annan utformning och syfte (Lipsky, 1980). 
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Enligt Lipsky går det inte att kringgå problematiken med närbyråkraternas handlingsutrymme 
och därmed få neutrala utövare. Som exempel anger Lipsky; 

Policemen cannot carry around instructions on how to intervene with citizens, particularly 
in potentially hostile encounters. Indeed, they would probably not go out on the street if 
such instructions were promulgated, or they would refuse to intervene in potentially 
dangerous situations. (Lipsky, 1980:15) 

Detta beror på att närbyråkraten har en personlig kontakt med medborgaren där närbyråkraten 
måste ta in flera olika dimensioner av ett problem. Genom att endast utgå från en lagbok, 
menar Lipsky, uppfyller inte närbyråkraten sitt syfte. Dessutom kan de enskilda besluten 
influeras av ett personligt ansvar gentemot sina medmänniskor, även om myndighetsansvaret 
spelar in. Lipsky åsyftar att det måste ske en gränsdragning mellan detta personliga ansvar 
och de uppsatta lagarna, men att svårigheten ligger i att bedöma var denna gräns går (Lipsky, 
1980). 
 
Sammanfattningsvis resonerar Lipsky att eftersom närbyråkraterna måste hantera det 
tolkningsutrymme som finns, resursbristen som förekommer dagligen samt de rollkonflikter 
som uppstår kontinuerligt, så skapar närbyråkraten strategier. Dessa strategier fungerar då 
närbyråkraten enligt Lipsky har stor självständighet och är svår att styra från högre instanser i 
hierarkin. Detta i sin tur leder till att de tolkningar och strategier som närbyråkraten använder 
sig av snarare blir lagen än den lag som beslutas om på högre instanser, eller enklare uttryckt; 

I argue that the decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the 
devices they invent to cope with uncertainties and work pressures, effectively become the 
public policies they carry out. (Lipsky, 1980:XII) 

David Howe riktar kritik mot Lipsky i kapitlet Knowledge, power  and the shape of social 
work practice i boken The Sociology of Social Work redigerad av Martin Davies från 1991. 
Grundidén bakom Howes kritik är att det handlingsutrymme Lipsky skriver om, inte längre 
existerar inom socialt arbete då fler lagar tillsatts och förutsättningarna förändrats. Detta 
skulle även innebära att närbyråkraten inte längre är den som skapar lagar, utan snarare följer 
dem. Enligt Howe har svängrummet i vilken närbyråkraterna hade handlingsutrymme 
förändrats på grund av ett antal orsaker. De främsta faktorerna är mer bestämd lagstiftning, 
bättre procedurer och mer påtryckningar på närbyråkraterna från chefer, administratörer och 
andra högre upp i hierarkikedjan. Howe har dock två undantag inom närbyråkratin där det 
fortfarande finns detta tolkningsutrymme, vilket är direkt rådgivning där närbyråkraten är den 
enda resurs som finns tillgänglig och i yrken som är nedprioriterande politiskt och beslutande. 
Evan och Harris (2004) möter denna kritik med forskning som visar på att med mer lagar 
förekommer mer handlingsutrymme då lagar ofta är vagt formulerade och det uppstår 
svårigheter när och var de ska appliceras. Deras slutsats är att det har skett ett skifte där 
närbyråkraterna inte har samma makt som på 1970-talet när Lipskys teori formulerades, men 
att det fortfarande är en aktuell teori som kan appliceras på nutida studier (Evan & Harris, 
2004). 
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4.3 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer som närbyråkrater 
Teorin om närbyråkrater kommer att användas för att tolka våra intervjuade inspektörers svar. 
Tidigare forskning har påvisat att miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan identifieras som 
närbyråkrater (Bengtsson, 2004; Winter, 2002), men vi ska även undersöka om de inspektörer 
vi har intervjuat även kan definieras som närbyråkrater. Detta krävs för att sedan kunna gå 
vidare och undersöka om arbetet och rollen som närbyråkrat har förändrats i och med att 
miljötillsynsförordning 2011:13 trädde i kraft. Implementeringen är en viktig del i 
lagprocessen och är en betydelsefull aspekt i vår studie för att kunna besvara vilka problem 
vid tolkning och implementering av miljöbalken som miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 
upplever. Det är av vikt att kunna se implementeringsproblemet ur flera vinklar för att kunna 
extrapolera studiens resultat då implementeringsproblemet kan knytas till tolkningsproblemet 
som i sin tur är en av grundförutsättningarna till närbyråkrati. Då vi främst utgår från en 
närbyråkratisk infallsvinkel är det av betydelse att undersöka om det främst finns ansatser till 
en uppifrån-och-ner-styrning eller en nedifrån-och-upp-styrning. 
 
I denna studie kommer begreppet tolkningsutrymme användas synonymt med 
handlingsutrymme. Detta eftersom Lipsky använder begreppet discretion, vilket fritt kan 
översättas till ordet omdöme som är ett av de verktyg som leder fram till att närbyråkrater har 
ett visst handlingsutrymme (Lipsky, 1980). Dock har begreppet tolkningsutrymme använts 
vid intervjuerna med miljö- och hälsoskyddsinspektörerna då det är det begrepp som främst 
används vid tolkning av lagtexter. Utifrån vårt perspektiv utgör inte dessa två begrepp någon 
större skiljaktighet som negativt kan påverka analys eller slutsatser i denna studie, därav görs 
ingen större skillnad i användningen av dem. Vi kommer även att använda begreppen 
medborgare och verksamhetsutövare synonymt då begreppet medborgare, som använts i 
Lipskys teori som befolkningen som har kontakt med närbyråkraten (Lipsky, 1980), kan 
översättas till verksamhetsutövare gällande miljö- och hälsoskyddsinspektörsyrket. 
 
Vi har i analysen valt att dela in närbyråkratin i tre kriterier; självständighet, relationer samt 
rollkonflikter. Dessa begrepp syftar till att undersöka om inspektörerna kan definieras som 
närbyråkrater. Vi har obundet urskilt dessa begrepp ur Lipskys teori i avsnitt 4.2 och tror att 
de är tillräckliga för att uppfylla syftet då Lipsky skriver att de är grunden för teorin. Om inte 
dessa uppfylls räknas inte tjänstemannen som närbyråkrat. Detta kommer sättas i relation till 
implementeringsproblemet som till stor del utgår från begreppen uppifrån-och-ned-styrning 
och nedifrån-och-upp-styrning. Dessa två begrepp är viktiga då närbyråkratin utgår från ett 
nedifrån-och-upp-perspektiv där tjänstemännen påverkar uppåt i hierarkin, medan man 
vanligtvis ser styrning från ett uppifrån-och-ned-perspektiv. 
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5. Analys 
Detta kapitel redogör för resultatet från intervjuerna och det teoretiska ramverket kommer att 
användas kontinuerligt genom hela analysen. Kapitlet börjar med en översiktlig beskrivning 
av informanternas bakgrund och erfarenhet inom yrket miljö- och hälsoskyddsinspektör. 
Därefter följer ett antal avsnitt som redovisar intervjuresultaten utifrån tolkningsutrymme, 
närbyråkrati och miljötillsynsförordningen 2011:13.  

5.1 Presentation av informanter 
Till denna studie intervjuades sju miljö- och hälsoskyddsinspektörer från sex olika 
kommuner. Att två inspektörer arbetar inom samma kommun kommer inte att påverka vår 
studie nämnvärt då dessa jobbar på olika sätt inom kemikalieområdet. Överlag är 
inspektörernas uppgifter inom kemikalieområdet heterogena vilket ger en bredd till vår studie. 
Dessa sju har varierande utbildningsbakgrund då vissa har en mer grundläggande 
naturvetenskaplig utbildning så som biolog medan andra har miljö- och hälsoskyddsinriktade 
utbildningar. Graden av erfarenhet inom rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör varierar 
också mellan de olika inspektörerna. En av inspektörerna har över 30 års erfarenhet, medan en 
annan har mindre än fem års erfarenhet. 
 
De svar vi har fått av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har behandlats konfidentiellt och är 
därav kodade genom hela analysen. Kodningen för inspektörerna har skett genom att de 
slumpvis har fått ett nummer mellan ett och sju. De två inspektörerna som arbetar inom 
samma kommun har på inget sätt några kopplingar via nummer. I den följande analysen har vi 
så långt som möjligt försökt vara könsneutrala då vårt syfte inte påverkas av om inspektörerna 
är kvinnor eller män. Pronomet “hen” har använts för att inte påvisa om inspektören i fråga är 
kvinna eller man. Detta för att ytterligare vidmakthålla anonymiteten för informanterna. 

5.2 Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas upplevelser av 
tolkningsutrymmet i miljöbalken 

Ett av de grundläggande kraven för att en närbyråkrat ska kunna definieras som en sådan är 
enligt Lipsky det handlingsutrymme som närbyråkraten angriper på en daglig basis (Lipsky, 
1980). För att fastställa om detta är fallet med inspektörerna i denna studie ställdes frågor om 
inspektörerna anser att det finns ett tolkningsutrymme och i så fall på vilket sätt detta kommer 
till uttryck. Detta avsnitt innehåller vår hermeneutiska tolkning av informanternas svar samt 
en jämförelse med Lipskys teorier kring handlingsutrymme.  

5.2.1 Tolkningsutrymme vid tillämpningen av miljöbalken 
Majoriteten av inspektörerna, med undantag av en inspektör, anser att det finns ett 
tolkningsproblem kopplat till miljöbalkens bestämmelser. Eftersom miljöbalken är en ramlag 
kan den enligt inspektörerna upplevas byråkratisk och stelbent, vilket leder till att ett visst 
tolkningsutrymme kan urskiljas. Intervjuerna visar på att det upplevda tolkningsutrymmet kan 
vara problematiskt då samma lag implementeras på olika sätt beroende på inspektörens egna 
erfarenheter eller vilken kommun denne verkar inom. Att se problem ur olika perspektiv kan 
också vara en anledning till att inspektörer tolkar miljöbalken på varierande sätt. Inspektör 3 
berättar: 



26 
 

Vi träder ju inte in i inspektörsrollen och så är vi alla på ett likadant sätt, utan vi är ju 
individer och det kommer vi aldrig ifrån. (Inspektör 3, 2011) 

Ytterligare ett exempel på problem som uppstår vid tolkning av lagstiftningen är enligt 
inspektörerna att de i vissa fall blir ifrågasatta av verksamhetsutövare som menar att 
bedömningarna utifrån den miljörelaterade lagstiftningen skiljer sig mellan olika kommuner 
och att det då uppstår orättvisor. För att undvika eventuella konflikter med 
verksamhetsutövare förespråkar en av inspektörerna detaljerade föreskrifter. Trots att de flesta 
av inspektörerna i studien upplever ett tolkningsutrymme framhåller dock en av dem att 
inspektörer i sin yrkesroll har samma grundinställning då man ställs inför en tolkningsfråga. 
Detta görs genom att utgå från att det inte ska finnas någon risk för rättsosäkerhet för de 
verksamhetsutövare där tillsyn bedrivs. Dessutom nämner en av inspektörerna att 
tolkningsutrymmet av miljöbalken ger upphov till en positiv flexibilitet, varför utrymmet 
också kan anses vara något nyttigt. Merparten av inspektörerna anser att erfarenhet är ett 
viktigt verktyg när man ställs inför en bedömningsfråga och att den individuella aspekten 
spelar in då inspektörer inte är någon homogen yrkesgrupp. Detta är i enlighet med Lipsky 
(1980) eftersom han påpekar att närbyråkraten måste kunna analysera mänskliga dimensioner 
i olika fall varpå flexibilitet och variation spelar in. 
 
I jämförelse med Lipskys (1980) teori om handlingsutrymme, där närbyråkrater har en 
handlingsfrihet i sin yrkesroll, kan vi konstatera att så är fallet även i denna studie. Detta 
innebär således att det finns ett implementeringsproblem eftersom lagarna som inspektörerna 
inte använder alltid implementeras på det sättet som var tänkt då de författades. 
Tolkningsutrymmet innebär också att implementeringen av lagstiftningen sker ur ett nedifrån-
och-upp-perspektiv (Sannerstedt, 2001). Det bör dock beaktas att en av inspektörerna inte 
upplever något anmärkningsvärt tolkningsutrymme i miljöbalken. Denne förespråkar istället 
att använda sig av förordningar, föreskrifter, domslut, skälighetsprincipen samt 
hänsynsreglerna som ett sätt att kringgå eventuella tolkningsutrymmen. Inspektören menar 
däremot att det kan förekomma skillnader i tolkning mellan inspektörer och mindre 
verksamhetsutövare, men att detta snarare skulle bero på verksamhetsutövarens brist på 
kunskap kring lagstiftningen än att de tolkar den felaktigt. Detta kan, trots inspektörens 
uppfattning om uteblivet tolkningsutrymme, förklaras som ett tolkningsutrymme då 
verksamhetutövare och inspektör tolkar lagen på skilda sätt. Detta visar på vikten av att hålla 
sig uppdaterad om lagstiftning eftersom det kan ha en inverkan på tolkningsutrymmet. 

5.2.2 Samsyn och vägledning vid tolkningssvårigheter 
Flertalet av inspektörerna i studien påpekar att tolkningsutrymmet, som analyserats i 
föregående avsnitt, kan innebära att olika inspektörer inom skilda kommuner tolkar och gör 
bedömningar utifrån miljöbalken på ett varierande sätt. Detta beror bland annat på att 
inspektörerna främst vänder sig till kollegor på kontoret när de upplever tolkningssvårigheter. 
Ett exempel som en inspektör lyfter fram är att inspektörerna har särskilda möten på kontoret 
där man diskuterar vilka krav som ska ställas och därmed vilken tolkning av lagen som ska 
göras. Emellertid framhåller majoriteten av inspektörerna att de önskar en samsyn i regionen 
gällande tolkningar och bedömningar, vilket även sker genom samarbete mellan kommunerna 
i regionen. 
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En av frågorna i studiens intervjuguide behandlar faktumet om vad som händer då en 
inspektör står rådvill i en bedömnings- eller tolkningsfråga och är osäker på hur denne ska 
handla. Samtliga inspektörer uppger att de i första hand vänder sig till sina kollegor på 
respektive kontor för att få råd och hjälp. En av informanterna nämner även att 
yrkesverksamma jurister finns till hands om man som inspektör är i behov av stöd då lagtexter 
ska tolkas. Flera av inspektörerna i studien uppger att de även tar hjälp av kollegor i 
närliggande kommuner eller i länet för att diskutera bedömnings- eller tolkningssvårigheter. 
Det förekommer också viss kontakt med länsstyrelsen i samma ärende. Dessutom finns det 
enligt inspektörerna även andra vägledningar att tillgå, exempelvis från Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket, Socialstyrelsen och Kemikalieinspektionen. Ytterligare ett sätt för 
inspektörerna att bli vägledda i sitt arbete är att se över tidigare domslut och prejudikat. Dessa 
kan användas som verktyg för att veta var gränsen för tolkning går, enligt en av inspektörerna. 
 
Trots att denna studie har en nedifrån-och-upp-inriktning vad gäller inspektörernas 
implementering av lagstiftning finns ändå tendenser som visar på ett uppifrån-och-ner-
perspektiv. Inspektör 3 ger ett exempel på detta då hen upplever en viss frustration då centrala 
myndigheter som Naturvårdsverket arbetar fram allmänna råd som inte blir av, trots att 
kommunen redan börjat förbereda de berörda verksamheterna på den kommande 
förändringen. Inspektören menar att anledningen till att de allmänna råden kan dras tillbaka är 
att branscher lobbar för andra idéer vilket påverkar den centrala myndigheten som då kan fatta 
ett nytt beslut. 

Sånt där tycker jag är jobbigt, när man drar tillbaka det som man redan har sagt. 
(Inspektör 3, 2011) 

Detta tyder på en uppifrån-och-ner-styrning i och med att Naturvårdsverket, som högre 
instans jämte kommunerna, ger allmänna råd som ska komma att gälla längst ner i 
hierarkikedjan. Problemet ligger i att det finns en tröghet i systemet vilken gör att processen 
från beslut till implementering tar lång tid (Sannerstedt, 2001). I situationen inspektör 3 
beskriver hade man redan försökt börja implementera de nya allmänna råden i 
verksamheterna, men beslutet om råden drogs tillbaka. En redan relativt pressad organisation, 
så som miljökontoren är, förbrukar därmed resurser och tid som kunde ha använts på annat 
sätt. Detta sammanfaller med Lipskys (1980) teori eftersom närbyråkraten har begränsade 
resurser, vilket implementeringsproblem av det här slaget bidrar till. En annan problematik 
rörande Naturvårdsverket ger inspektör 5 exempel på. Problemet grundar sig i att 
handläggarna på myndigheten inte själva utför tillsynen, vilket i sin tur resulterar i att 
diskussionerna kan bli allmänna eller handla om vad andra kommuner gör. Inspektören menar 
att detta blir ett frustrerande moment när hen söker råd hos Naturvårdsverket angående olika 
svåra frågor. Handläggarna på Naturvårdsverket ansvarar snarare för att administrera och 
publicera föreskrifter, vägledningar och dylikt, enligt inspektören. Detta påvisar en 
problematik som grundar sig i att aktörerna på de olika nivåerna i hierarkin kan ha svårt att 
förstå varandra och varandras behov, vilket i sin tur leder till ett implementeringsproblem. 
Inspektören önskar en tydligare och mer specifik vägledning uppifrån för att kunna 
implementera lagstiftningen. Enligt Lipsky påverkas inte närbyråkratens tolkningsutrymme i 
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någon större omfattning av vägledningar från högre instanser då komplexiteten i 
närbyråkratens arbete orsakar en minskning av insynen för någon annan än själva 
närbyråkraten. Detta grundar sig i att närbyråkraten ständigt måste göra kompromisser på 
grund av resursbristerna som uppstår (Lipsky, 1980). Syftet med en vägledning från 
exempelvis Naturvårdsverket är att specialisera fall medan inspektörens resursbrist gör så att 
personen måste göra fall mindre unika och mer generella för att hinna med. 

5.3 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer som närbyråkrater 
Vi fastslog i föregående avsnitt att de intervjuade miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 
upplever att det finns ett tolkningsutrymme i miljöbalken, men det är dock inte bara 
tolkningsutrymmet som gör närbyråkraten. Förutom handlingsutrymmet har vi valt att utgå 
från tre av Michael Lipskys kriterier; självständighet, relationer samt rollkonflikter.  

5.3.1 Självständighet 
Som inspektör finns ett eget ansvar för att planera, genomföra och efterbearbeta ett 
tillsynsbesök hos en verksamhetsutövare. En av inspektörerna i studien menar att det är 
många enskilda bedömningar där erfarenhet och skälighetsavvägningen har stor betydelse. 
Vidare tar inspektören upp att det är viktigt att föra vidare erfarenheten och ständigt 
ifrågasätta varför man gör på vissa sätt. Inspektören säger också att i och med de självständiga 
besluten kan lösningarna själva ge sig till känna men att det är viktigt att stå för sina beslut när 
de väl är tagna: 

Något som har jag lärt mig efter att ha skrivit jättemånga beslut och svarat på många 
remisser är att man kommer fram till någonting och sen får man stå för det. Det viktiga 
när man tar ett beslut är att man känner att, det här kan jag stå för. (Inspektör 5, 2011) 

Inspektören påpekar emellertid också att det är viktigt att rådgöra med sin chef vid minsta oro 
över sina beslut då chefen måste kunna motivera de beslut som inspektörerna gör. Även en 
annan inspektör i studien nämner vikten av att motivera sina beslut och inte ställa orimliga 
krav på verksamhetsutövare. Detta är i analogi med Lipsky (1980) som påpekar att även om 
det finns ett handlingsutrymme för närbyråkrater finns det en viss standard som bejakas. 
Denna standard kommer från högre instanser samt från normerna som skapas inom 
yrkesrollen. Standarden kan skilja mellan arbetsplatser, men den grundläggande standarden 
ska vara någorlunda liknande i hela landet (Lipsky, 1980). 
 
Vidare exempel vad gäller självständighet i rollen som inspektör är att vid 
föreläggandeprocessen tar den berörda inspektören hänsyn till vad denne anser vara den bästa 
möjliga tekniken i en viss verksamhet, beroende på verksamhetens förutsättningar. Detta är 
inspektörens egen bedömning och det visar således också på en självständighet i det 
handlingsutrymme som finns. Ytterligare ett exempel på självständighet ger en inspektör som 
tror att arbetet till stor del är upp till individen att påverka och att det kan skilja sig mellan 
olika inspektörer hur man väljer att gå till väga vid tillsyn av verksamheter. Enligt två av 
inspektörerna kan man antingen använda sig av checklistor framtagna av andra som mall vid 
ett tillsynsbesök, men att det även är möjligt att utforma egna. En annan inspektör uppger att 
det kommunala självstyret är något som möjliggör skillnader mellan kommuner, vilket 
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innebär att kommunerna i landet har stor makt att kunna påverka sin egen närmiljö. Vart 
fjärde år väljs lokala politiker in i kommunfullmäktige, där beslut om exempelvis skattesats 
tas. Varje kommun beslutar således själv vilken politisk inriktning arbetet ska ha (Sveriges 
kommuner och landsting, 2010). Även detta är något som stämmer överens med Lipskys teori 
angående skillnader mellan standarder (Lipsky, 1980). 
 
Utifrån detta kan vi konstatera att det finns en självständighet i de intervjuade inspektörernas 
dagliga arbete eftersom de till stor del kan utforma tillsynsbesöken efter verksamhetens behov 
men också efter inspektörens egen valda inriktning. Lipsky (1980) argumenterar för att 
närbyråkrater ständigt står inför dessa dilemman då det oftast förekommer en resursbrist. I 
detta fall är resursen tid, det vill säga att inspektören inte har tiden till att inspektera hela 
verksamheten utan får utöva tillsyn på utvalda delar. Denna aspekt tillsammans med de egna 
bedömningarna som sker efter ett tillsynsbesök tyder på att inspektörerna kan definieras som 
närbyråkrater enligt Lipskys kriterium om självständighet. 

5.3.2 Relationer 
I yrket som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår det, som tidigare nämnts, en daglig kontakt 
med verksamhetsutövare av olika slag. Detta tyder på en närbyråkrati hos inspektörerna, då 
sådana enligt Lipskys teori arbetar på gräsrotsnivå där de ständigt möts av en kommunikation 
gentemot medborgare (Lipsky, 1980). I samtliga av våra sju genomförda intervjuer framgår 
det genom vår hermeneutiska tolkning att denna nära kontakt främst sker vid tillsyn av olika 
verksamheter. En av inspektörerna beskriver närmare om hur kontakten fungerar mellan 
verksamhetsutövare och inspektör då ett tillsynsbesök ska bokas. Hen nämner att det är en 
överenskommelse mellan henom och verksamhetsutövaren, det vill säga en 
tvåvägskommunikation. 

Jag dikterar inte att då vill jag komma och då ställer ni upp, utan man kommer överens 
om när man ska komma. Om dom säger att de inte kan så då skiftar man och tar en annan 
dag istället. Vi kommer överens om den biten. (Inspektör 3, 2011) 

Gällande kommunikationen påpekar en inspektör vikten av att verksamhetsutövaren vid en 
tillsyn får möjligheten att berätta om sin verksamhet, innan inspektören tar upp de punkter 
som behöver åtgärdas. Vidare säger inspektören att bedömningen görs på egen hand men om 
osäkerhet uppstår ber man verksamhetsutövaren om att få återkomma. Dessa osäkerheter 
grundar sig ofta i valet att väga kostnad mot nytta i ett visst hänseende. Flertalet av 
inspektörerna menar att de diskuterar osäkerheter med kollegor på kontoret och att kollegorna 
kan fungera som kritiska granskare av beslut då de beslut som formuleras ska förstås av 
verksamhetsutövare och eventuella domstolar. Kommunikationen som beskrivs av 
inspektörerna visar på Lipskys (1980) kriterium för närbyråkraten om att det finns en nära 
kontakt mellan myndighetspersonen och medborgaren. Interaktion som förekommer sker 
endast mellan inspektören och verksamhetsutövaren även om kollegor påverkar interaktionen 
till viss del. Ytterligare en dimension är att verksamhetsutövaren kan beskrivas vara i en 
sårbar situation när denne blir granskad, vilket Lipskys menar att medborgaren oftast befinner 
sig i under sin kontakt med närbyråkraten. 
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5.3.3 Rollkonflikter 
Då miljö- och hälsoskyddsinspektörer enligt miljöbalkens 26:e kapitel första paragraf både 
har en rådgivande och en kontrollerande yrkesuppgift, kan detta i enlighet med Lipskys teori 
ses som en rollkonflikt. Majoriteten av inspektörerna beskriver någon sorts rollkonflikt som 
främst grundar sig i konflikten att kontrollera men samtidigt ge råd gentemot en 
verksamhetsutövare. En inspektör menar att denne i sin yrkesroll delvis har som uppgift att 
hjälpa verksamhetsutövaren att förstå lagstiftningen vars helhet kan vara svår att se. Beroende 
på verksamhetsutövarens lagkunskaper hjälper inspektören mer eller mindre till med tolkning 
av lagen, enligt inspektören. Ytterligare en inspektör talar om en liknande rollkonflikt där 
verksamhetsutövaren uttrycker ett behov om mer konkreta råd från inspektörerna, men som 
inspektörerna inte får ge i deras roll som miljö- och hälsoskyddsinspektör. De ska snarare, 
enligt inspektören, påtala ett problem men att det sedan är upp till verksamhetsutövaren att 
förstå och rätta till det. Dessa två rollkonflikter är i enlighet med Lipskys (1980) tankar om 
den konflikt som uppstår mellan närbyråkrat och medborgare där inspektören hjälper 
verksamhetsutövaren med lagtolkning, men inte kan sträcka sig så långt som att ge konkreta 
råd på hur en åtgärd ska vidtas. 
 
En annan typ av rollkonflikt som nämndes under intervjuerna är om relationen mellan 
kommunen och länsstyrelsen. Inspektörerna talar om att när man som inspektör söker råd hos 
länsstyrelsen, som är den högre instansen, är det inte alltid möjligt att få konkreta svar. Detta 
grundar sig i att länsstyrelsen fungerar som överklagansmyndighet samtidigt som de ska ge 
råd till kommunala inspektörer. Länsstyrelsen kan därför inte lägga sig i allt för mycket 
angående hur de kommunala besluten tas, enligt en av inspektörerna. Den här typen av 
konflikt är alltså liknande konflikten mellan inspektör och verksamhetsutövare, där 
inspektören ska kunna agera rådgivare samtidigt som personen utför tillsyn på samma 
verksamhetsutövare. Lipskys (1980) teori angående rollkonflikten innebär att närbyråkratens 
mål är att hjälpa verksamhetsutövaren individuellt och samtidigt uppfylla organisationens mål 
om generalitet. I detta fall gäller rollkonflikten en annan del av hierarkin, men där inspektören 
fortfarande är närbyråkrat. Skillnaden är att länsstyrelsen är organisationen som ställer krav, 
och närbyråkraten måste kunna hantera de kraven trots resursbrist. 
 
Flera av inspektörerna lyfter fram problematiken som uppstår i och med att de som 
inspektörer är utsedda av tillsynsmyndigheten att se till att verksamhetsutövarna följer 
villkoren och samtidigt se till att alla tolkar villkoren eller kraven på ett överensstämmande 
sätt så det inte leder till ett föreläggande eller en åtalsanmälan. En strategi som en inspektör 
använder för att informera verksamhetsutövaren men samtidigt kunna genomföra en tillsyn i 
egenskap av myndighetsperson är att dela ut informationsblad. Detta är enligt Lipsky (1980) 
en typisk strategi för att underlätta arbetet då inspektören gör tillsynen mindre unik genom att 
använda informationsblad. Detta innebär att inspektören uppfyller sina plikter inom 
rådgivning och informationsgivning samtidigt som inspektören inte lämnar sin roll som 
myndighetsperson då hen genomför tillsynen. Detta är även en strategi som gör arbetet mer 
greppbart för närbyråkraten. (Lipsky, 1980). Andra strategier som flera av de intervjuade 
inspektörerna tar upp är att man inom tillsynsmyndigheten beslutar om vilka krav på 
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verksamhetsutövare som är skäliga att ställa. Enligt inspektörerna kan olika kommuner ställa 
olika krav, och inspektörerna har därmed skilda strategier som ligger till grund för deras 
bedömningar. En inspektör betraktar erfarenheten som mycket viktig i arbetet och det 
förenklar att göra rutiner för att kunna kvalitetssäkra arbetet. Erfarenheten är enligt 
inspektören själva grunden för de tolkningar som görs, vilket orsakar problem för miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer som har mindre erfarenhet.   

5.4  Miljötillsynsförordningens inflytande på miljö- och 
hälsoskyddsinspektörernas arbete 

Hittills har vi kunnat konstatera att de intervjuade miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i 
denna studie upplever ett tolkningsutrymme och kan anses vara närbyråkrater i 
överensstämmelse med Lipskys kriterier. Mot bakgrund av detta kan vi nu ställa oss frågan 
om och i så fall hur inspektörernas arbete har förändrats sedan miljötillsynsförordning 
2011:13 trädde i kraft. Huvudparten av inspektörerna anser att det inte har skett någon 
markant förändring i deras arbete sedan förordningen började gälla i mars 2011, utan det har 
snarare skett en förändring i teorin men inte i praktiken. Inspektör 1 återger detta: 

Så på pappret har det blivit tydligare men jag kan inte säga att jag har sett några praktiska 
exempel på hur man har man har tillämpat det än så länge. (Inspektör 1, 2012) 

En av inspektörerna kan däremot se en viss skillnad i arbetet då arbetsbelastningen har 
minskat till följd av det förändrade ansvarsområdet, exempelvis vad gäller tillsyn av 
säkerhetsdatablad som numera utförs av Kemikalieinspektionen. Dessutom förekommer det, 
enligt samme inspektör, svårigheter vad gäller att i särhålla de olika tillsynsområdena som 
endast kommunerna hade ansvar för innan förordningen infördes. Detta innebär att 
Kemikalieinspektionen och de kommunala inspektörerna nuförtiden kan bedriva tillsyn på 
samma verksamheter men med olika fokus, vilket blir en ekonomisk fråga för 
verksamhetsutövarna då de måste betala en årsavgift för tillsynen till två olika instanser 
istället för till enbart en. Trots att de flesta av inspektörerna i studien inte anser att 
miljötillsynsförordningen givit något handgripligt resultat, tror ändå många att det kan komma 
att bli en förändring i arbetet på längre sikt. Nya vägledningar från Kemikalieinspektionen 
kan exempelvis ligga till grund för förändringen, menar en av inspektörerna. 
 
I avsnitt 5.2.2 kunde vi konstatera att det inom implementeringsproblematiken finns en 
särskild tröghet i systemet då det tar lång tid innan ett politiskt beslut implementeras 
(Sannerstedt, 2001). Miljötillsynsförordning 2011:13 är ett typiskt exempel på detta, eftersom 
ingen av de intervjuade inspektörerna kunde påvisa att någon markant förändring skett sedan 
införandet av denna. Flera inspektörer menar dock att en förändring kan komma att ske på 
sikt, men vi kan inte avgöra om och i så fall när denna förändring kommer att ske. Emellertid 
påvisar inte våra resultat någon förändring i dagsläget. Baserat på Lipskys (1980) kriterier för 
vad som identifierar en närbyråkrat har heller ingen större förändring skett inom det området 
för majoriteten av inspektörerna då förordningen inte har haft någon påfallande effekt på 
deras arbete sedan den trädde i kraft. En av inspektörerna menar dock att det finns undantag 
för detta då mer resurser har frigjorts i och med den minskade arbetsbelastningen, men 
däremot har ingen förändring skett i rollen som närbyråkrat utifrån vad vi kan uppfatta av 



32 
 

intervjun. Att bestämma vad nya vägledningar från Kemikalieinspektionen kan innebära är 
svårt att förutspå. Enligt Evan och Harris (2004) kan mer vägledning antingen innebära ett 
större eller ett mindre tolkningsutrymme. Fler lagar kan enligt författarna även innebära en 
större styrning ovanifrån, men också att den vaga formuleringen som ofta förekommer i 
lagtexter ökar tolkningsutrymmet. Mer styrning ovanifrån minskar tolkningsutrymmet (Evan 
& Harris, 2004).  
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6. Diskussion och förslag på vidare studier 
I detta kapitel kommer en diskussion av det empiriska materialet att föras i en djupare 
kontext. Studiens syfte är att undersöka närbyråkratin i miljö- och hälsoskyddsinspektörsyrket 
samt att se om någon förändring skett sedan miljötillsynsförordning 2011:13 trädde i kraft. 
Syftet kommer att ligga till grund för den kommande diskussionen. 
 
Vårt resultat antyder att majoriteten av de intervjuade miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 
upplever ett utrymme för tolkning i den miljörelaterade lagstiftningen, främst i miljöbalken. 
Detta grundar sig i att balken är en ramlag där mål och riktlinjer anges på ett generellt plan 
och inte i detalj (Hydén, 1984). Tolkningsutrymmet innebär att inspektörerna till viss del 
implementerar lagen på olika sätt beroende på ett antal faktorer. Det kan exempelvis handla 
om vilken kommun man arbetar inom, vilken erfarenhet den enskilda inspektören har eller 
vem inspektören är som individ. Detta resultat stämmer väl överens med både Nilsson (2011) 
och Berg (2003) som även de menar att det kan förekomma vissa skillnader i tolkning av 
miljöbalken. Författarna menar, i likhet med informanterna i vår studie, att skillnaderna 
varierar mellan kommuner och inspektörers egen erfarenhet. 
 
Ett antal av inspektörerna i vår studie hävdar också att tolkningsutrymmet kan upplevas 
svårhanterat då miljöbalken är vagt formulerad. Även informanterna i Bengtssons (2004) 
studie upplever att miljöbalkens kapitel och paragrafer kan vara otydliga, vilket av några 
anses vara positivt medan andra är mer negativt inställda till miljöbalkens utformning. Då 
sådana situationer uppstår menar informanterna i vår studie att inspektören måste göra en 
egen bedömning, med stöd av exempelvis kollegor eller vägledning från högre instans. 
Vägledning kan komma från exempelvis Naturvårdsverket, och i studien av Berg (2003) 
önskar miljö- och hälsoskyddsinspektörer mer vägledning därifrån för att undvika 
tolkningsproblematiken och för att ge mer rättssäkra bedömningar av lagstiftningen. Även 
Nilsson (2011) drar liknande slutsatser och argumentarar för att fler samråd mellan 
myndigheter skulle underlätta vid inspektörers bedömnings- och tolkningssvårigheter. Detta 
är något som även informanter i vår studie reflekterar över, då det finns en önskan om 
tydligare tillsynsvägledning från just Naturvårdsverket. Vid tolknings- och 
bedömningssvårigheter söker inspektörerna, som tidigare nämnts, i första hand hjälp hos 
kollegor på arbetsplatsen eller kollegor i regionen. Inspektörerna rådgör med andra ord främst 
med personer längre ner i beslutshierarkin, snarare än att be om hjälp från högre instanser som 
författat vägledningar eller förordningar. Detta framgår även i Bengtssons (2004) studie där 
kommunala och regionala nätverk är viktiga byggstenar för inspektörer vid bedömning av 
miljöbalkens lagtexter. Anledningen till att inspektörer söker hjälp på en lägre hierarkisk nivå 
kan bero på att de känner samhörighet med dessa aktörer eftersom de befinner sig i liknande 
närbyråkratiska sits och står inför liknande svårigheter. På så sätt kan chansen vara större till 
relaterbar hjälp än om en inspektör ber om hjälp från exempelvis Naturvårdsverket. Detta 
resonemang kan styrkas av en av inspektörerna i vår studie som menar att diskussionen 
mellan inspektör och Naturvårdsverket blir av allmän karaktär då Naturvårdsverket sitter i en 
annan position gentemot inspektören. Inspektören önskar snarare en mer specifik rådgivning 
för att kunna göra en rättvis bedömning. 
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Liksom Bengtsson (2004) och Winter (2002) drar vi slutsatsen att de intervjuade miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna kan tolkas som närbyråkrater i enlighet med Lipskys (1980) teori. 
Inspektörerna i studien upplever ett tolkningsutrymme i miljöbalken och har därmed makt att 
påverka hur lagstiftningen implementeras. Inspektörerna är självständiga i sitt arbete, har en 
nära relation till verksamhetsutövarna och upplever olika former av rollkonflikter på grund av 
sin ställning. Dessa tre kategorier samt tolkningsutrymmet definierar en närbyråkrat enligt vår 
tolkning av Lipskys teori. Även om flertalet inspektörer får hjälp av kollegor och jurister i 
sina beslut sker ändå besluten självständigt vilket påverkar variationen av beslut och därav 
implementeringen av lagen. Det nära förhållandet som finns mellan inspektören och 
verksamhetsutövaren möjliggör självständigheten men påverkar även några av de 
rollkonflikter som uppstår. De andra rollkonflikterna som har beskrivits grundar sig i den roll 
mellan verksamhetsutövare och myndighet som inspektören som närbyråkrat befinner sig i. 
Bengtsson (2004) har använt liknande kriterier för att konstatera närbyråkrati, medan Winter 
(2004) å andra sidan har fokuserat mer på strategier. Vi valde att placera strategier under 
rollkonflikter då strategierna blir en förenkling och ett resultat av olika konfliker som 
närbyråkraten ställs inför. Detta, samt att Winters studie bygger på danska förhållanden, gör 
det svårt att helt likställa den studien med vår. Däremot tror vi att Winters studie kan 
användas som en indikator på miljö- och hälsoskyddsinspektörernas närbyråkrati i vårt fall då 
vi har lagt viss vikt vid rollkonflikten. 
 
Under intervjuerna framkom att bedömningar utifrån miljöbalken kan skilja sig mellan olika 
kommuner på grund av tolkningsutrymmet. Detta skulle kunna tolkas som att ett miljökontor 
agerar som närbyråkraten eftersom man ofta har en samsyn inom kontoret och inspektörerna 
ofta söker hjälp hos kollegor vid bedömings- och tolkningssvårigheter. En förklaring till detta 
är att det kommunala självstyret spelar en stor roll för ett miljökontors bedömningar. Likväl 
menar Lipsky (1980) att det förekommer en viss standard inom en arbetsplats vilken grundar 
sig i bestämmelser om arbetsmetodik från högre instanser och i de normer som skapas inom 
en arbetsgrupp. Även om standarden och normerna påverkar inspektörerna, argumenterar 
Lipsky för att det fortfarande är den enskilde individen som gör bedömningarna och därför är 
närbyråkraten (Lipsky, 1980). Med denna bakgrund tror vi inte att det endast är det 
kommunala självstyret som ständigt ligger till grund för hur bedömningar görs utifrån 
miljöbalkens bestämmelser, utan även personliga omständigheter hos inspektören är 
avgörande så som vi påvisar i denna studie. 
 
Utifrån vårt empiriska material har vi kunnat konstatera att det inte har skett någon markant 
förändring i de intervjuade miljö- och hälsoskyddsinspektörernas arbete sedan 
miljötillsynsförordning 2011:13 trädde i kraft. Förordningen har heller inte förändrat deras 
roll som närbyråkrater nämnvärt. Detta innebär att det upplevda tolkningsutrymmet hos 
inspektörerna inte heller har förändrats sedan miljötillsynsförordningen infördes. Det finns en 
tröghet i implementeringssystemet, enligt Sannerstedt (2001), som vi tror kan vara en 
anledning till att förordningen inte fått någon genomslagskraft vid intervjutillfällena. Inte ens 
ett år hade gått från det att förordningen tillsattes till att intervjuerna genomfördes vilket kan 



35 
 

betyda att en förändring kan ske på sikt. Mer lagstiftning kan både innebära större och mindre 
tolkningsutrymme i enlighet med resultatet från Evan och Harris (2004). Genom införandet av 
lagstiftning ökar styrningen ovanifrån och minskar därmed tolkningsutrymmet. Samtidigt är 
lagstiftningen ofta vagt formulerad vilket innebär att utrymmet för tolkning ökar. På grund av 
detta kan vi inte avgöra huruvida miljötillsynsförordningen kommer att påverka 
inspektörernas arbete framöver.  
 
I och med att inspektörerna kan identifieras som närbyråkrater kan man se 
implementeringsprocessen ur ett nedifrån-och-upp-perspektiv. Detta betyder att 
närbyråkraterna, det vill säga inspektörerna, implementerar lagen längst ner i hierarkin och att 
deras tolkning av lagen som implementeras blir den faktiska lagen, vilket Lipsky (1980) 
framhåller i sin teori. Det är viktigt att komma ihåg att vi endast har undersökt en nivå i 
beslutshierarkin och att verkligheten är mer komplex än så då fler faktorer och dimensioner 
spelar in. En studie som undersökte fler nivåer i implementeringsprocessen gällande miljö- 
och hälsoskyddsinspektörer skulle vara nödvändig för att ytterligare belysa denna 
problematik. Ett annat förslag på vidare studier inom ämnet är att genomföra en ny studie 
inom ett par år för att då se om miljötillsynsförordning 2011:13 har fått något större inflytande 
i inspektörernas arbete. I nuläget kan vi inte avgöra vad miljötillsynsförordningen kommer att 
innebära för inspektörerna i framtiden, men trögheten i systemet kan då ha lättat då det 
bevisligen tar tid innan en implementering fullföljs (Sannerstedt, 2001). 
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7. Slutsatser 
Denna studie har behandlat miljö- och hälsoskyddsinspektörers upplevelse av 
tolkningsutrymmet i miljöbalken samt huruvida denna yrkesgrupp kan definieras som 
närbyråkrater. Dessutom har vi i studien undersökt om inspektörernas arbete har förändrats 
sedan miljötillsynsförordning 2011:13 trädde i kraft. Det kan konstateras att inspektörerna 
upplever ett tolkningsutrymme i miljöbalken vilket de mer eller mindre påverkas av. 
Tolkningsutrymmet resulterar i att olika bedömningar görs beroende på inspektörens 
individuella förhållningssätt, dennes erfarenheter samt inom vilken kommun inspektören 
verkar. Implementeringen av lagen kan vara problematisk trots att vägledningar finns att tillgå 
då dessa också kan upplevas som vaga, varför det efterfrågas tydligare vägledningar. 
Dessutom kan olika instanser ha svårigheter att förstå varandras behov. Resultatet av studien 
har även visat att tolkningsutrymmet kan användas till att expandera 
bedömningsmöjligheterna genom domslut i olika ärenden. 
 
Inspektörerna i studien kan definieras som närbyråkrater eftersom de i huvudsak uppfyller 
fyra utvalda kriterier i enlighet med Lipskys (1980) teori. Inspektörerna har ett 
handlingsutrymme i sin yrkesroll och de är självständiga på grund av att de fattar enskilda 
beslut. Det finns också en nära relation mellan inspektör och verksamhetsutövare där även 
rollkonflikter kan uppstå. Vad gäller miljötillsynsförordning 2011:13 har ingen påfallande 
förändring skett i inspektörernas arbete och därmed tolkningsutrymmet i miljöbalken, på 
grund av på grund av den inneboende trögheten i implementeringssystemet. Däremot visar 
studiens resultat att en förändring på sikt kan vara möjlig. 
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Bilaga 1 
Innan intervjun börjar: fråga informanten om ev. anonymitet, att det går bra att avbryta 
intervjun, att det transkriberade materialet finns att tillgå senare om så önskas. 
Berätta syfte, vad de bidrar till. 

Inledande frågor 
 Kan du börja med att berätta lite om din bakgrund? 

o Vilken utbildning har du? 
o Vilken är din befattning? 
o Hur länge har du jobbat som inspektör? 
o På vilket sätt har du fått kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med 

miljöbalken? 

Allmänt om tillsyn/inledning/förutsättningar 
 Hur går en tillsyn till? 
 På vilket sätt upplever du att miljöbalken och andra lagar används i tillsynsarbetet? 
 Upplever du att miljöbalken och andra lagar är ändamålsenliga? 

o Om ja, på vilket sätt? 
o Om nej, hur skulle du önska att de var utformade? 

Tolkningsproblem 
 Miljöbalken är en ramlag och därav kan den ge upphov till ett tolkningsutrymme. Hur 

upplever du tolkningsutrymmet av miljöbalken? 
o Om ja, kan du berätta om ett exempel där det varit svårt att tolka lagen? 
o Hur hanterar du detta tolkningsutrymme? 

 Vad tycker du att ett tolkningsutrymme av miljöbalken innebär? 
o Tror du att det leder till att olika inspektörer tolkar lagen på olika sätt? Vad tror 

du i så fall att det kan resultera i? 
 Ur kapitel 14 paragraf 6 i miljöbalken går det att läsa att människors hälsa eller miljön 

inte får skadas vid spridning av kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel, eller att 
miljöpåverkan åtminstone ska bli så liten som möjligt. Liknande text finns i 
hänsynsreglerna i kapitel 2. Hur avgör man som inspektör vilket handlingsalternativ 
som ger den minsta möjliga miljöpåverkan? Samarbetar man till exempel mellan olika 
kommuner för att lösa frågan? 

o Rådgör man med andra? 
 Vad gör man som inspektör när man står rådvill i en fråga när det gäller att tolka 

lagtexter? 
o Finns det någon typ av vägledning i sådana fall? 
o Kan exempelvis Kemikalieinspektionen hjälpa till? 

  



42 
 

Kemikalieinspektionens roll 
 I och med att förordning 2011:13 trädde i kraft tidigare i år har Kemikalieinspektionen 

fått ett tydligare ansvar för kemikaliehantering. Hur upplever du 
Kemikalieinspektionens roll i ditt arbete? 

o Vilken kontakt har ni eller har haft? 
o Hur när det med vägledning? Använder du den? 

Tillsyn av kemikalier 
 Har det blivit någon förändring i ditt arbete sedan förordning 2011:13 trädde i kraft 

tidigare i år? Har det blivit enklare eller svårare i bedömningen? 
 Hur upplever du att tillsynsarbetet förändrades i och med införandet av REACH-

förordningen? 
o Vilka skillnader finns från före resp. efter REACH? 
o Hur upplever du att tolkningsutrymmet av miljöbalken har förändrats sedan 

REACH infördes? 

Övrigt 
 För att sammanfatta kan man alltså säga att du... 
 Är det något mer du vill tillägga? 

 

 



 

 


