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Abstract 

 
The purpose of the study was to clarify whether there was a difference between two 
inspection methods regarding which the most effective one is considering to which extent 
businesses accept the requirements from the Environmental and Health Protection Unit 
(EHPU). Interviews were held with 11 operators, 5 grocery stores and 6 pedicure clinics. The 
pedicure clinics were invited to an information day with an up following inspection. The 
grocery stores got an email with requirement to send in energy data to the EHPU. Results 
showed that there was no difference between the two studied methods in terms of to which 
extent the operators undertook the requirements. However the pedicure clinics were more 
satisfied with EHP’s treatment and considered that the EHPU affected their environmental 
behavior positively which the owners of the grocery stores didn’t thought. This study also 
identify that the pedicure clinics motivation to accept the requirements had normative 
motives and for the grocery stores the motivation were economic motive. The difficulties are 
how to measure the regulations effectiveness and more studies are needed to clarify that. 
 
Key words: Environment, regulatory effectiveness, environmental enforcement, 
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1 Inledning 
 
Miljötillsynen ska kontrollera hur verksamhetsutövare men även privatpersoner åtar sig 
lagstiftningen för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt (Artman et al. 2013). 
Miljö- och hälsoinspektörernas roll är att genom kontroll och information säkerställa syftet 
med miljöbalken, det vill säga främja en hållbar utveckling och kontrollera att åtgärder och 
verksamheter efterlever miljöbalkens regelverk (Bengtsson 2004). Vissa ärenden kan 
hanteras enkelt medan andra är mer komplexa där det krävs att inspektören gör olika 
avvägningar. Olika verksamheter har olika drivkrafter vilket gör att det krävs en god 
samordning och öppen dialog med verksamhetsutövaren för att nå samförstånd. En viktig 
egenskap inspektören bör besitta är förmågan att läsa av verksamhetsutövaren för att kunna 
avgöra hur ärendet ska vidare hanteras för att syftet med miljöbalkens regelverk ska kunna 
tillgodoses (Artman et al. 2013). 
 

Varje enskild person som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd har ansvaret att följa 
miljöbalkens regelverk samt myndigheters och miljödomstolars beslut och domar om det 
finns risk för olägenheter för hälsa och miljö (Naturvårdsverket 2001). Olika verksamheter 
sträcker sig olika långt i sitt ansvarstagande för regelefterlevnad. Detta gör att det operativa 
tillsynsarbetet måste anpassas till varje verksamhet där tillsynsinsatser krävs. Det kan handla 
om att verksamheten behöver ökad tillsynsfrekvens eller att innehållet i tillsynen behöver 
anpassas.  
 
Effektiv miljötillsyn (EMT) gjorde med finansiering av Naturvårdsverket ett tvärvetenskapligt 
forskningsprogram under åren 2009-2012 med målet att ta fram vetenskapliga underlag för 
att få en effektivare miljötillsyn (Artman et al. 2013). Målet skulle nås genom att utveckla 
metoderna för miljötillsyn, göra vetenskapliga analyser utifrån olika aspekter av miljötillsyn 
samt utveckla en metod för att kunna mäta effekterna av tillsyn och inspektioner (Artman et 
al. 2013). Artman et al. (2013) menar på att graden av måluppfyllnad kopplat till 
resursanvändning är ett sätt att definiera effektivitet på. Vad effektivitet har för roll i 
sammanhanget beror helt på vad miljökontoren i kommunerna har för mål i sin tillsynsplan, 
handlar det om antal verksamheter eller om miljöpåverkan från ett fåtal stora verksamheter. 
Hur effektiviteten av tillsynsarbetet kan mätas är ett komplext område. Det finns näst till 
ingen forskning kring detta. Enligt Artman et al. (2013) skulle en metod för detta lättare 
kunna utvecklas om det fanns ett gemensamt informationshanteringssystem där all 
miljötillsynsdata ska vara sammankopplad till detta system för att senare kunna jämföra 
varandras olika metoder och resultat för att kunna granska tillsynens effektivitet. Att mäta 
utfall och effektivitet måste göras på olika sätt, ett mätetal eller en mätmetod räcker inte för 
att kunna mäta effekten av miljötillsynen då effektivitet både handlar om prioriteringar, att 
tillsynsinsatserna görs där den förväntade effekten är som störst och hur målen i 
tillsynsplanen uppnås jämfört med resursåtgången. Det är viktigt att klargöra hur 
effektiviteten ska mätas. Artman et al. (2013) menar, med hänvisning till Nordins (2008) 
studie: Komplex tillsynsverksamhet och resultatmått, att det finns en risk om mätningen 
endast riktar sig mot antalet gjorda inspektioner eller på hur många miljösanktionsavgifter 
som delats ut då kvaliteten eller kvantiteten kan bli lidande. Alltså måste flera mått tas i 
beaktande för få en bra och tillförlitlig mätning. För att utveckla en bra mätmetod krävs det 
att data kontinuerligt samlas in och dokumenteras vilket anses vara bristfälligt i dagsläget.  
 
1.1 Tillsynsmetodik 
För att tillsynsmyndigheten ska kunna välja vilken tillsynsmetod som ska användas måste 
syftet klargöras i varje enskilt fall (Naturvårdsverket 2001). Den optimala metoden är den 
metod som är mest resurseffektiv kopplat till lagefterlevnad samt uppfyllnaden av 
miljöbalkens syfte. Tillsynsmetoden bör alltså väljas efter en prioritetslista beroende på hur 
hög risken för lagöverträdelse som kan påverkar miljö och hälsa är. 
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Det finns tre olika operativa tillsynsmetoder som Magnusson (2015) beskriver: systemtillsyn, 
detaljtillsyn och information. Vid systemtillsyn kontrolleras verksamhetsutövarens 
egenkontroll och hur ansvarsfördelningen för miljöfrågorna ser ut. Har verksamhetsutövaren 
en bra egenkontroll har hen förmodligen också bra kunskap om verksamhetens 
miljöpåverkan samt att det ger goda förutsättningar för lagefterlevnad. Vid 
inspektionstillfället går inspektören och verksamhetsutövaren igenom hela eller delar av 
egenkontrollen som även kan kombineras med stickprovskontroller där egenkontrollen 
tidigare har brustit (Naturvårdsverket 2001). Vid detaljtillsyn inspekteras verksamheten hur 
de följer miljöbalken samt den direkta miljöpåverkan. Även råd och information kan räknas 
som operativ tillsyn om de riktas till en eller flera verksamhetsutövare för att åstadkomma 
lagefterlevnad. Det kan handla om en ny regel som trätt i kraft som då skickas ut till berörda 
verksamhetsutövare. Detta anses vara en mer resurseffektiv metod jämfört med att 
genomföra ett tillsynsbesök (Magnusson 2015).  
 

1.2 Inspektionsstil 
Johannesson et al. (1999) identifierade i sin studie av tre centrala myndigheter, två olika 
inspektionsstilar. De menar på att de finns en ”hård” och en ”mjuk” inspektionsstil där den 
”hårda” inspektören karaktäriseras av att förespråka kontroll framför information och 
rådgivning samt att fler förelägganden och åtalsanmälningar skrivs. Den ”hårda” 
inspektionsstilen identifieras också av att många oanmälda besök hos verksamhetsutövaren 
genomförs. Den ”mjuka” inspektionsstilen betonar information och rådgivning framför 
kontroll, skriver näst intill inga förelägganden och åtalsanmälningar samt har nästan bara 
planerade besök hos verksamhetsutövaren. I studien framgår det även att miljö- och 
hälsoinspektörer oftare använder sig av den mjuka inspektionsstilen istället för den hårda.  
 
I intervjustudien av Bengtsson (2004) framgår det att vid allvarliga brister används den 
”hårda” linjen med formella verktyg utan vidare fundering av inspektörerna. Vid mindre 
allvarliga brister var det fler inspektörer som föredrog att använda en mjukare stil med 
informella verktyg. Skulle ingen förändring eller rättelse ske gick de vidare med formella 
verktyg som till exempel föreläggande. De intervjuade inspektörerna menade på att en 
mjukare stil är att föredra då samma inspektör ofta jobbar med samma verksamhet i flera år 
och har de då använt en hård stil kan verksamhetsutövaren vända sina taggar utåt och viljan 
att samarbeta med inspektörer försvåras. En hård linje kan upplevas som att 
verksamhetsutövaren trängs in i ett hörn med bara en möjlighet. En mjukare linje tillåter 
verksamhetsutövaren och inspektören tillsammans diskutera och komma fram till bästa 
lösning samt stärka deras relation till varandra. 
 
I en annan intervjustudie av Cedstrand et al. (2006) framkom det likt Bengtssons studie att 
istället för att angripa verksamheternas brister med ett byråkratiskt förhållningssätt med 
myndighetsbeslut, använda en mjukare stil där de bygger upp en god relation. Detta medför 
att kommunikation och diskussion blir vägledande i arbetet vilket de intervjuade 
inspektörerna upplever som att verksamhetsutövarna följer lagstiftningen i högre grad. Dock 
menar de flesta inspektörerna att det är viktigt att relationen mellan inspektören och 
verksamhetsutövaren hålls på en balanserad nivå mellan en professionell och social linje.  
 
1.3 Drivkrafter till förändrat miljöbeteende 
Det finns flera möjliga teorier som gör att verksamhetsutövarna väljer att åta sig kraven som 
myndigheterna ställer. En teori handlar om ekonomiska motiv. Många av de empiriska 
studier som finns inom tillsyn och de ekonomiska teorierna kring verksamheters agerande 
och miljöbeteende grundas på Beckers (1968) studie om brott och straff där 
verksamhetsutövarnas beslut om att följa lagar och krav bygger på den egna ekonomiska 
nyttan. Teorin grundar sig på verksamheternas vinstmaximerande intresse och är villiga att 
följa lagar och krav om dessa kostnader är lägre än kostnaden för att ett miljöbrott eller 
lagbrott upptäcks. En verksamhet kan då välja att följa de uppsatta lagarna om ”hotet” om 
inspektionsbesök och kostnaden för att bryta lagar och regler är höga. Väljer 
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tillsynsmyndigheten att öka frekvensen för inspektionsbesök på en verksamhet ökar 
samtidigt risken för att eventuella lagbrott upptäcks vilket får följden av kostnader för 
verksamheten. Till följd av denna aspekt kan inspektionsbesök ha en avskräckande effekt på 
verksamheter att inte bryta mot lagen (Grey och Shimshack 2011). Den avskräckande 
effekten kan visa sig på två olika sätt, genom inspektionsbesök på verksamheten eller att 
verksamhetens miljöbeteende påverkas genom att andra verksamheter i samma område eller 
samma bransch haft besök av tillsynsmyndigheten (Grey och Shimshack 2011). 
 
Andra teorier varför verksamheterna ändrar sitt miljöbeteende kan vara att det ligger i linje 
med verksamhetens riktlinjer som moraliska och ideologiska uppfattningar, normativa motiv 
(Winter och May 2001). Verksamheterna kan även påverkas av varandra. Winter och May 
(2001) menar på att om flera verksamheter inom samma bransch följer miljöbestämmelserna 
och sköter sig kan det vara mer motiverat för andra verksamheter att gå i samma linje. Vid 
inspektionsbesök kan tillsynsmyndigheten framföra information och råd vilket kan öka 
verksamhetsutövarens kunskap och därigenom påverka miljöbeteendet. En annan viktig teori 
är verksamhetens rykte, sociala motiv. Ett dåligt rykte i media eller bland kunder kommer 
påverka verksamheten negativt i den mening att kunderna eller andra aktörer som 
verksamheten interagerar med väljer en annan verksamhet i samma bransch (Winter och 
May 2001). 
 
Dessa är tänkbara teorier om vilka faktorer som kan påverka verksamheternas 
miljöbeteende. Enligt Winter och May (2001) är det viktigt att ha i åtanke att vissa 
verksamheter ofrivilligt bryter mot lagar och krav. Det kan finnas olika faktorer inom 
verksamheten som gör det svårt för dem att följa lagar och krav. Det skulle till exempel 
handla om kunskapsbrist i hur verksamheten fungerar, även verksamhetens ekonomiska 
resurser kan spela in då en mindre verksamhet inte har råd med den miljövänligaste 
tekniken. Stanford (2012) menar på att de tillsynsmetoder som syftar till att skrämma 
verksamheten genom hot om sanktioner för att verksamheten ska följa lagar och regler inte 
behöver vara så effektiv som många kan tro. Detta speglar tillbaka på Winter och Mays 
(2001) teori att de verksamheter som inte har möjlighet att följa kraven eller förstår vilka 
kraven är kan heller inte förändra sitt miljöbeteende genom hot då de inte förstår varför de 
gjort fel från första början. I sådana fall kan det vara fördelaktig med en mjukare 
tillsynsmetod som är mer informativ och vägledande för att ändra verksamheternas 
miljöbeteende samt kunskapen och viljan att följa lagar och krav. 
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbete var att genom en kvalitativ undersökning klargöra om det finns 
någon skillnad mellan två tillsynsmetoder med avseende på vilken som är mest effektiv. Med 
effektiv menas i vilken utsträckning verksamheterna åtar sig kraven tillsynsmyndigheten 
ställer. 
 
De frågeställningar som besvaras i examensarbetet är: 

- Går det att utläsa någon skillnad i resultatet vad gäller effektivare tillsynsmetod 
mellan de två valda tillsynsprojekten (sprinterna)? 

- Vad finns det för drivkrafter som gör att verksamhetsutövarna åtar sig kraven? 
- Vad finns det för faktorer som hindrar verksamhetsutövarna för att åta sig kraven? 
- Hur upplever verksamhetsutövarna bemötandet från miljökontoret? 

 
1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet skrivs i samarbete med Sundsvall kommun och därav blir den geografiska 
avgränsningen för datainsamling inom Sundsvalls kommun. Studien avgränsas till att 
omfatta verksamhetsutövare för livsmedelsbutiker och fotvårdskliniker.  
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2 Metod  
 
2.1 Val av metod 

En kvalitativ forskningsintervju genomfördes. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär 
en sådan metod att forskaren vill undersöka upplevelser från respondenternas synvinkel. Att 
använda sig av intervjuer ger möjlighet för forskaren att ge uttryck åt respondentens 
upplevelser och sätta in de i forskningssammanhang. Intervjuer är en aktiv process där 
forskaren genomför ett professionellt samtal tillsammans med respondenten och skapar 
kunskap genom sin relation. Intervjun utförs mellan en intervjuare och respondent där det är 
viktigt att intervjuaren har kunskap om det aktuella området för att kunna ställa relevanta 
följdfrågor för att intervjun ska bli så bra som möjlig. 
 
En kvalitativ metod valdes för att få svar på verksamhetsutövarnas upplevelse vid 
miljökontorets tillsynsarbete som berörde deras verksamhet. Genom en kvalitativ metod var 
förhoppningen att få en ökad uppfattning hur verksamhetsutövarna upplever myndigheters 
olika tillsynsmetoder utifrån deras egna ord och åsikter. 
 
2.2 Urval 

Två stycken sprinter valdes ut, egenkontroll på fotvårdskliniker och energitillsyn på 
livsmedelsbutiker. En sprint kan förklaras som ett projekt som löper under en längre tid där 
en viss typ av bransch kontrolleras med olika fokusområden. Dessa två valdes ut eftersom de 
hade så pass olika tillsynsmetoder. 
 
2.2.1 Fotvårdsklinikerna 

Fotvårdarna i Sundsvall betalar en fast årlig tillsynsavgift och därav ska miljökontoret 
bedriva regelbunden tillsyn över dessa objekt. Den metod som användes var att bjuda in alla 
fotvårdare till en föreläsning om hygien som hölls av en hygiensköterska och om aktuell 
lagstiftning som hölls av miljökontoret. Därefter fick de som ville följa med på ett studiebesök 
på sterilcentralen. Efter informationsdagen bokades inspektioner in hos samtliga fotvårdare 
där inspektionen genomfördes med hjälp av checklista. På plats lämnades även 
informationsblad om smittämnen och stickande/ skärande avfall. Efter inspektionen 
skickades en skrivelse ut till var och en utifrån de iakttagelser som gjorts och den dialog som 
förts. Miljökontoret förelade inte fotvårdarna om åtgärder utan framförde 
förbättringspunkter som både lämnades muntligt och i skrivelsen.  
 
2.2.2 Livsmedelsbutikerna 

Miljökontoret hade sedan tidigare inte bedrivit energitillsyn på verksamheter som inte är 
anmälningspliktiga annat än stora fastighetsägare. Miljökontoret kände sedan tidigare att de 
saknar en metod för tillsyn på verksamheter som inte ingår i den ordinarie tillsynen. 
Tillsynsprojektet riktade in sig på livsmedelsbutiker i Sundsvalls kommun för att få en bild av 
hur långt de kommit med sitt energieffektiviseringsarbete. En ny metod användes vilket var 
utskick av informationsbrev tillsammans med föreläggande om att inkomma med 
redogörelse av deras energianvändning samt vilka energieffektiviserande åtgärder de 
planerar att utföra.  
 
2.2.3 Tillvägagångssätt 
Totalt var det 25 stycken livsmedelsbutiker där miljökontoret begärde in energiuppgifter. I 
fotvårdssprinten var det totalt 10 stycken kommunala och 31 stycken privata fotvårdskliniker. 
Av dessa sållades de som inte var fotvårdare bort och de som inte medverkade på 
informationsträffen. Utifrån dessa valdes 10 stycken ut i vardera sprint och kontaktades först 
via mail där de fick ett informationsbrev (se bilaga 1) om vad syftet med arbetet var och att en 
intervju med dem är essentiell för att kunna genomföra examensarbetet och stärka 
miljökontorets kvalitetsarbete. Ett antal dagar efter mailutskicket kontaktades 
verksamheterna via telefon för att höra om de hade möjlighet att medverka och i dessa fall 
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boka in tid för intervjun. Efter att ett antal valde att inte medverka påbörjades proceduren 
med urval igen för att kunna utföra 10 intervjuer i varje grupp. Slutligen blev det totalt 11 som 
valde att delta i intervjun, fem i livsmedelsgruppen och sex i fotvårdsgruppen. Intervjuerna 
hölls antingen på plats eller via telefon. Den person som intervjuades på plats tillfrågades om 
det var godtagbart om intervjun spelades in. I annat fall fördes egna anteckningar över de 
svar av det som lämnades, även de intervjuer som gjordes via telefon antecknades då det inte 
fanns möjlighet till inspelning. Intervjuunderlaget som användes finns redovisat i bilaga 2. 
Innan intervjuerna påbörjades klargjordes syftet med intervjun och hur materialet skulle 
användas. Intervjuunderlaget följdes för att inte missa någon fråga. Vid vissa frågor krävdes 
följdfrågor för att klargöra och i full utsträckning förstå verksamhetsutövarens svar eller för 
att tydliggöra en fråga. Innan intervjun genomfördes utlovades anonymitet för att 
respondenterna skulle kunna framföra sina åsikter utan att de skulle påverka dem i någon 
negativ mening.  
 
 

3 Resultat 
 
Nedan följer resultatet av svaren från de intervjuade verksamhetsutövarna. Resultatet bygger 
på fem intervjuade verksamhetsutövare i livsmedelsbutiksgruppen och sex intervjuade i 
fotvårdsgruppen. 
 
3.1 Verksamheternas arbete med miljöfrågor 

Båda grupperna uppger att de jobbar aktivt med miljöfrågor men ambitionsnivån skiljer sig 
något. Fotvårdsklinikerna är ofta egenföretagare och har inte några anställda vilket gör att 
miljöarbetet blir begränsat och riktat mot hygien, renlighet och sopsortering. En av de 
intervjuade fotvårdarna uppgav att miljökontorets rekommendationer är till stor hjälp vad 
gäller arbetet med miljöfrågor. Vad gäller livsmedelsbutikerna så är de en del av en större 
koncern. Detta gör att det finns riktlinjer och krav som butikerna ska följa vilket gör att deras 
miljöarbete är större i omfattning.  
 
3.2 Kontakten med miljökontoret 

Två av de intervjuade fotvårdarna uppger att de haft lite kontakt med miljökontoret vilket 
gjorde det svårt att svara på frågan men att när de väl har kontakt så upplevs den som positiv. 
En av dem uppgav att sedan hen började 1994 har hen endast haft kontakt med miljökontoret 
två gånger. Överlag tyckte samtliga intervjuade att kontakten med miljökontoret är bra och 
att de kan vända sig dit om de behöver stöd och tips eller svar på funderingar och frågor. En 
fotvårdare svarade snabbt att hen inte upplever någonting som positivt i kontakten men 
uppgav samtidigt att hen förstår att de bara gör sitt jobb. Vad gäller frågan om fotvårdarna 
upplever någonting som negativt i kontakten nämns avgiften för tillsynen i fyra av sex 
intervjuer, de andra två kunde inte komma på något negativt att nämna vid intervjutillfället. 
En av de intervjuade uppgav att en sådan dyr avgift slår hårt på en liten verksamhet och att 
varje intäkt är väldigt viktig för att verksamheten ska gå runt. Att då ha löpande taxa tar 
möjligheter som investeringar och förbättringar ifrån dem. Den intervjuade som mestadels 
bara hade negativa saker att nämna anser att miljökontorets fokus är fel och att de bör inrikta 
sig på verksamheter som inte följer lagen.  
 
Vid intervjuerna med de ansvariga över livsmedelsbutikerna framkom det även där att 
kontakten med miljökontoret upplevs begränsad och att de generellt har kontakt en gång per 
år och då för att skicka in rapportering över köldmediehanteringen. De uppgav att 
miljökontorets fokus ibland kan vara missriktat och att kraven de ställer är svåra att 
genomföra då till exempel butiken är liten och har knappa resurser eller att inspektörerna 
inte har tillräckligt med kunskap om butikernas tidigare miljöarbete.  
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3.3 Förväntningar på miljökontoret 

På frågan vad de intervjuade har för förväntningar på miljökontoret var svaret från båda 
grupperna övervägande att de förväntas göra sitt jobb, att vara närvarande och svara på 
frågor och funderingar. Tre fotvårdare tyckte det var viktigt att de kommer ut på tillsyn för att 
se till att de jobbar på rätt sätt och för att komma åt de som inte följer de lagar och regler som 
finns. De ansvariga över livsmedelsbutikerna tyckte det var viktigt att inspektörerna är väl 
insatta i hur butikerna arbetar och att de är kunniga på sin sak.  
 
3.4 Påverkan på verksamhetsutövarnas miljöbeteende  

En fråga handlade om hur miljökontoret påverkar verksamheternas miljöbeteende. De flesta 
i fotvårdsgruppen svarade att deras miljöbeteende påverkades åt de positiva hållet. Tre av de 
intervjuade fotvårdarna svarade att det är lätt att bli hemmablind och inte se vissa saker som 
borde åtgärdas och menar då på att det är bra att miljökontoret ger dem en knuff för att inte 
fortsätta i samma spår. Två andra menar på att miljökontoret får dem att tänka till kring 
produktval och arbetssätt. En fotvårdare uppgav att i och med att ”man har dem i hasorna” 
får det en att tänka till en extra gång. En av fotvårdarna svarade att miljökontoret inte 
påverkar miljöbeteende alls och nämnde även att miljökontoret inte heller ger någon 
motivation till förändrat miljöbeteende. Fotvårdaren angav att det är den egna moralen som 
styr hens miljöbeteende. 
 
Samtliga av de intervjuade verksamhetsutövarna för livsmedelsbutikerna svarade å andra 
sidan att deras miljöbeteende inte påverkas alls av miljökontoret eller att de påverkas väldigt 
lite. Två av dem angav att de redan jobbar hårt med miljö- och energifrågor. En annan av de 
intervjuade menade på att miljötänket i driften inte påverkas men att miljökontoret kan 
påverka tänket kring små vardagliga situationer såsom inköp.  
 
3.5 Åsikter kring sprinterna 

Fem av sex fotvårdare tyckte att tillsynsprojektet var bra. Den sista kunde inte riktigt minnas 
vad sprinten handlade om. En av de intervjuade uppgav att det är ett bra tillfälle när de 
kommer ut på inspektion, att få svar på sina frågor och funderingar. En annan ansåg att 
miljökontoret borde lägga tid på att titta över de oanmälda fotvårdsklinikerna istället för att 
jaga de som följer lagen.  
 
Bland de intervjuade för livsmedelsbutikerna var åsikterna delade. Två av de intervjuade 
tyckte det var bra och att åtgärderna de vidtagit bidrar till att spara pengar och värna om 
miljön. Övriga tre tyckte upplägget var bristfälligt. En av dem hade svårt att förstå syftet då 
hens butik faller under lagen om energikartläggning och att de redan har krav på sig från 
energimyndighetens sida och att det därav blir onödigt arbete för verksamhetsutövaren. En 
annan nämnde att miljökontoret var för okunniga för att utföra uppgiften. Hen menade på 
att miljökontoret ställde samma krav utan att förstå vilket miljöarbete butikerna gjort sedan 
tidigare och oavsett butikens storlek vilket den intervjuade ansåg vara fel. Den aktuella 
butiken hade sedan några år tillbaka redan gjort energisparande åtgärder vilket ledde till att 
butiken fick ett dåligt betyg eftersom de inte kunde göra samma åtgärder igen. Den tredje 
ansåg att miljökontoret gett dem alldeles för lite tid att uppfylla kraven.  
 
3.6 Åsikter kring tillsynsmetoden 

En fråga handlade om vad verksamhetsutövarna hade för synpunkter kring tillsynsmetoden 
som användes på respektive sprint. Fotvårdarna som blev inbjudna till ett informationsmöte 
och studiebesök tyckte det var bra och lärorikt. En av de intervjuade var inte med på 
informationsmötet och kunde därav inte svara på den frågan. Av de som var med på 
informationsdagen var svaren mestadels positiva och två av de intervjuade hade gärna sett 
att dessa informationsdagar skulle vara återkommande då det alltid finns något nytt att lära 
och ett bra sätt för fotvårdarna att hålla sig uppdaterade. En annan av fotvårdarna tyckte att 
föreläsningen de hade om smittämnen var bra men att studiebesöket var bortkastad tid då 
hen ansåg att det inte hade så mycket med fotvård att göra. 
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Av de intervjuade från livsmedelsbutikerna var det blandade åsikter. Två stycken tyckte att 
mailkontakt är en effektiv metod att använda då de själva kan välja att svara då de har 
möjlighet och tid. En av dem två menar på att nästan all kommunikation sker via telefon och 
mail idag och att det är bra att miljökontoret också kan göra det. Den andra hade gärna sett 
att information om sprinten hade kunnat mailats ut tidigare. En annan verksamhetsutövare 
tyckte att det var en dålig metod att använda sig av och att ingen på miljökontoret gick att få 
tag på. Övriga två tyckte varken eller. En av dem nämnde att hen hade svårt för att hålla sig 
uppdaterad på mail men att det går an.  
 
3.7 Rimliga krav/förbättringspunkter? 

Fem av de sex intervjuade fotvårdarna uppgav att de förbättringspunkter som ställdes var 
rimliga. Det handlade i de flestas fall om små åtgärder som i annat fall lätt prioriteras bort. 
Den sjätte tyckte att förbättringspunkterna var ”vansinnigt fåniga”. Hen menade på att de 
inspektörer som kommer ut på inspektion inte har förståelse hur arbetet kring fotvård går till 
och att kraven därav ofta blir orimliga och löjliga. Fyra av de ansvariga över 
livsmedelsbutikerna angav att de upplevde kraven som rimliga. En av dem nämnde att vissa 
av de föreslagna åtgärderna var svåra att genomföra då det inte gick att utföra eller att de inte 
hade råd. Den femte var osäker på om miljökontoret hade rätt att begära in energiuppgifter 
då det kan tänkas påverka konkurrensen mellan butikerna då hen antog att det blir offentliga 
handlingar. 
 
3.8 Drivkrafter och hinder 

Frågan kring vad drivkraften var till att åta sig miljökontorets krav var svaret övervägande 
från de intervjuade fotvårdarna säkerheten. För dem är det viktigt att renligheten och 
hygienen är så bra som möjlig så kunden kan känna sig säker. Fem av sex intervjuade 
fotvårdskliniker svarade att säkerheten mot kunden och fotvårdaren själv vad gäller 
smittspridning är viktigast. De hade normativa motiv till att åta sig miljökontorets krav (se 
figur 1). En av dessa fem förklarade att i och med att reglerna följs minskar risken för 
smittspridning vilket är av stor vikt och menade på att detta kopplar till ett gott rykte om 
verksamheten. Den sjätte fotvårdaren ansåg att ett gott rykte om sin klinik är det som driver 
mest till att åta sig miljökontorets krav. Hen menade på att ett gott rykte är ett resultat av att 
kliniken håller hög standard vad gäller hygien och renlighet. 
 
Vad gäller drivkrafterna hos livsmedelsbutikerna skiljer sig grupperna från varandra. Som 
figur 1 visar svarar tre av fem att pengar är den största faktorn till att de åtar sig kraven. Detta 
till skillnad från fotvårdsgruppen där ingen svarade att det fanns några ekonomiska motiv. 
Två av de som svarade att de hade ekonomiska motiv uttryckte att i och med att de åtog sig 
miljökontorets krav kunde de spara pengar då de drog ner på energianvändningen. Den 
tredje som svarade att det handlade om pengar menade på att miljökontoret hotade om vite 
ifall hen inte skickade energiuppgifter. En livsmedelsbutik hade normativa motiv som 
drivkraft där det handlade om miljömässiga perspektiv som största punkt men att den 
ekonomiska aspekten självklart också var viktig. För den femte var det om sociala motiv som 
låg bakom åtagandet, att bibehålla ett gott rykte. Hen menade på att det miljökontoret 
skriver blir offentliga handlingar vilket kan inverka negativt på butikens rykte och att 
kunderna då väljer en annan butik.  
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Figur 1. Svarsfördelningen mellan ekonomiska, normativa och sociala motiv. 

 
När grupperna sammanslås visar figur 2 tydligt att 55 % av verksamhetsutövarna har 
normativa motiv till att åta sig miljökontorets krav för regelefterlevnad. En del av de 
intervjuade svarade att de hade flera drivkrafter som drev dem till att vilja bli bättre och åta 
sig kraven. Det som redovisas här är den drivkraft som de intervjuade anser vara den största 
drivkraften men påpekade att det finns fler.  
 

 
Figur 2. Verksamheternas motiv att följa kraven. I detta diagram är grupperna hopslagna vilket ger en grupp på 
totalt 11 stycken.  

 
Vid frågan om verksamhetsutövarna kände några hinder till att inte åta sig miljökontorets 
krav var svaret från samtliga fotvårdare, nej. Fotvårdarna såg kraven som någonting positivt 
och möjligheter till förändring och förbättring. Verksamhetsutövarna för livsmedelsbutikerna 
uppgav att det egentligen inte finns några hinder men att finns vissa faktorer som gör det 
besvärligt. Enligt två av de intervjuade kan det handla om resurser, att de inte ser poängen då 
de redan gjort flera åtgärder sen tidigare eller att inspektörerna inte är tillräckligt insatta i 
verksamheten för att förstå hur butikerna arbetar med förbättringar.  
 
3.9 Annan tillsynsmetod att föredra? 

En fråga som ställdes var om verksamhetsutövarna hade föredragit en annan tillsynsmetod 
som skulle gett en större motivationsfaktor till att åta sig miljökontorets krav. Ingen av de 
intervjuade fotvårdarna kunde nämna en metod de trodde skulle ha fungerat bättre utan de 
tyckte om upplägget med information, studiebesök och inspektion. Inte heller 
livsmedelsbutikerna kunde nämna någon annan metod. De tyckte metoden var överkomlig 
men framförde vissa åsikter kring metoden. En av de intervjuade var positivt inställd till att 
miljökontoret använde sig av mailkontakt medan en annan tyckte det var mindre bra med 
mailkontakt då hen hade svårt att hålla sig uppdaterad. En tredje tyckte att metoden kan vara 

27% 

55% 

18% 

Totalt - båda grupperna 

Ekonomiska motiv

Normativa motiv

Sociala motiv
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bra men att miljökontoret måste klargöra upplägget bättre och att det måste finnas en 
kontaktperson som är villig att svara på frågor.  
 
 

4 Diskussion 
 
4.1 Bemötande 

Ett bra bemötande från miljökontorets sida är viktigt i mötet med verksamhetsutövarna för 
att kunna motivera och inspirera till regelefterlevnad (Miljösamverkan Stockholms Län 
2013). Det som framgick i den här studien vad gäller verksamhetsutövarnas upplevelser kring 
miljökontorets bemötande var i fotvårdsgruppen mestadels positiv medan de ansvariga över 
livsmedelsbutikerna inte var lika positiva. Eftersom en del av de intervjuade angav att 
kontakten med miljökontoret är begränsad är det oerhört viktigt att bemötandet från 
miljökontoret är positivt för att bibehålla en god relation och regelefterlevnad. Varför 
fotvårdarna var mer positivt inställd kanske har att göra med att de fick ett fysiskt bemötande 
vilket gör mötet mer personligt och lättare för verksamhetsutövarna att ställa frågor. Att 
använda mail gör att kontakten och bemötandet upplevs opersonlig och distanserad. Detta 
minskar även möjligheten till diskussion där verksamhetsutövaren får chansen att 
argumentera utifrån sin sida. Enligt Artman et al. (2013) borde tillsynen effektiviseras om 
alla inspektörer fick utbilda sig inom bemötande och samtal och att inspektören i dessa 
möten med verksamhetsutövare förstår hur verksamhetsutövaren uppfattar miljöbalken och 
tillsynens syfte samt hur verksamhetsutövaren tänker möta dessa intentioner. Att arbeta som 
myndighetsperson med kontroll som arbetsuppgift innebär att man sitter på en makt 
(Gustavsson och Setterwall 2012). I det här fallet har miljökontoret makten att ta beslut i de 
tillsynsarbete de utför. Verksamhetsutövare kommer troligen alltid ha olika känslor kring 
miljökontoret och den makt de besitter och det kan därför leda till laddade situationer. För 
miljöinspektören är det viktigt att kunna läsa av det mänskliga spelet och kunna hantera de 
laddade situationer som kan uppkomma. Det är då bra om inspektören har förståelse för hur 
deras roll uppfattas av andra och anstränger sig för att göra mötet så avslappnat som möjligt. 
 
I de studerade sprinterna använde sig miljökontoret av en ”mjuk” linje med inbjudan till 
informationsdag och en ”hård” linje med utskick av krav om att inkomma med 
energiuppgifter. Utifrån tidigare teorier från bland annat Cedstrand et al. (2006) är en mjuk 
inspektionsstil att föredra för att bygga upp en god relation mellan inspektör och 
verksamhetsutövare. Dessa teorier speglar tillbaka på denna studie där det är möjligt att se 
tendenser till att de fotvårdare som valt att delta har varit mer nöjda med miljökontorets 
bemötande och varit mer positivt inställda till deras arbete än vad de ansvariga över 
livsmedelsbutikerna har varit. Övervägande hade fotvårdarna mestadels positiva saker att 
nämna om miljökontoret och deras bemötande. De tyckte att sprinten miljökontoret hade var 
bra och de pratade mycket gott om informationsdagen och studiebesöket. En del nämnde ett 
antal gånger under intervjun att det borde anordnas fler informationsdagar, varje år eller till 
och med två gånger per år. Det kan alltså antas att en ”mjuk” linje fungerar bättre vad gäller 
relationen mellan inspektör och verksamhetsutövare. Innan studien påbörjades var en möjlig 
teori att verksamhetsutövarna för livsmedelsbutikerna skulle vara nöjda med den valda 
metoden då den är tidseffektiv både för myndigheten och livsmedelsbutikerna. 
 
4.2 Förändrat miljöbeteende och motiverande samtal 

En metod som möjligen kan bli allt mer aktuellt är motiverande samtal (MI). Detta skulle 
kunna vara ett sätt för inspektörerna att i framtiden förändra sitt bemötande och förändra 
verksamhetsutövarnas miljöbeteende. Som resultatet visar anser verksamhetsutövarna för 
livsmedelsbutikerna att de inte alls påverkas eller påverkas väldigt lite av miljökontoret 
samtidigt som fotvårdarna anser att deras miljöbeteende påverkas åt det positiva hållet. Här 
går det att fundera lite kring varför svaren skiljer sig mellan grupperna. Troligen ligger det 
senaste besöket färskt i minnet vilket var de sprinter som studerats i denna studie. Möjligen 
går det att dra paralleller mellan de två inspektionsstilarna som användes, att den ”hårda” 
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linjen likt Bengtsson (2004) förklarade i sin studie, sätter verksamhetsutövarna i ett hörn 
med taggarna utåt. Medan den ”mjuka” stilen i det här fallet med föreläsning och studiebesök 
bjuder in till diskussion där båda parterna lyssnar på varandra vilket skapar god relation och 
tillförlitlighet. 
 
MI används med framgång på personer som har hälsoproblem som till exempel drog- och 
alkoholmissbruk (Lundahl et al. 2010). MI karaktäriseras av att väcka personens eget 
intresse till förändring. Det handlar om att uttrycka värme, empati och äkthet då det är dessa 
komponenter som är avgörande för att skapa förutsättningar till förändring (Miller och 
Rollnick 2013). Vid samtalet lockas ett ”förändringstal” fram hos personen som man vill se en 
förändring hos. Med detta menas att personen själv talar om vilka förändringar hen kan 
tänka sig göra (Apodaca och Longabaugh 2009). Forskare så som Artman et al. (2013) och 
Forsberg et al. (2014) menar på att metoden med MI skulle kunna appliceras i miljötillsynen 
för att motivera verksamhetsutövarna till förändrat miljöbeteende. Vid användandet av MI är 
det viktigt att rådgivarrollen uteblir. Detta för att sannolikheten till beteendeförändring 
minskar när, i det här fallet, verksamhetsutövarna får information om vad som bör göras och 
att verksamhetsutövaren istället argumenterar till varför de ska fortsätta som de gör 
(Apodaca och Longabaugh 2009). Vid varje tillsyn gäller det att välja en metod som passar 
situationen bäst. MI lämpar sig inte i alla situationer men i vissa delar av inspektionen kan 
det med fördel användas (Artman et al. 2013). Med detta sagt skulle det kunna vara aktuellt 
att titta över denna metod om den går att implementera i miljökontorets tillsyn. I resultatet 
framgår det alltså att miljökontoret inte påverkar livsmedelsbutikerna till förändrat 
miljöbeteende. Svårt blir det i detta fall att använda MI då tillsynen skedde via mail men i 
inspektioner på plats skulle möjligen den ”hårda” linjen kunna kombineras med MI för att få 
en positiv inverkan på verksamheternas miljöbeteende utan att tränga in dem i ett hörn. 
Faktorerna bakom varför miljöbeteendet inte påverkas kan vara fler än bara vilken 
tillsynsmetod som används. I det aktuella fallet handlar det om energitillsyn vilket är ett 
relativt nytt område för miljöförvaltningar att utöva tillsyn över (Jonsson et al. 2009). Det 
kan därför vara svårt för verksamhetsutövare att förstå varför miljökontor landet över har 
den tillsynen och inte Energimyndigheten vilket kan leda till att verksamhetsutövarna sätter 
sig emot miljökontorets krav och beslut.  
 
4.3 Drivkrafter och hinder 

Drivkrafterna i denna studie delades in i normativa, sociala och ekonomiska motiv. Som 
resultatet visar (se figur 1) var normativa motiv den vanligaste drivkraften hos fotvårdare och 
ekonomiska motiv hos de ansvariga över livsmedelsbutikerna. Ingen av de intervjuade i 
fotvårdsgruppen angav att de fanns några ekonomiska motiv till varför de åtar sig kraven. Att 
fler i livsmedelsbutikgruppen angav ekonomiska motiv kanske kan grundas i att 
livsmedelsbutikerna har ett mer vinstmaximerat intresse än fotvårdsklinikerna. Kanske är 
det så att fotvårdarna ser säkerhet, hygien och renlighet som grund till gott rykte vilket bidrar 
till fler kunder och mer pengar kommer in till verksamheten. Som figur två visar anger cirka 
hälften av de intervjuade att de har normativa motiv som drivkraft för att åta sig 
miljökontorets krav. I dagens samhälle har miljöfrågor ett stort fokus. Det kan därför vara 
bra som verksamhetsutövare att fundera kring vilka moraliska riktlinjer verksamheten har. 
Att fundera kring hur verksamheten kan förbättras utifrån miljöperspektivet kan skapa ett 
gott rykte vilket möjligen kan locka fler kunder och på så sätt öka intäkterna. 
 
Vad gäller hinder till att åta sig miljökontorets krav var det nästan ingen som kunde nämna 
att det fanns några hinder. Nio av elva angav att de inte såg några hinder. För de två andra, 
som båda var ansvarig över var sin livsmedelsbutik, handlade det om brist på resurser och att 
åtgärderna redan hade gjorts i en butik. En teori från början var att fler skulle ange att det 
fanns ekonomiska skäl till varför krav kan vara svåra att uppfylla eller andra typer av resurser 
som försvårar regelefterlevnad. 
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4.4 Effektivare tillsynsmetod 

Effekt kan ha många olika innebörder i olika situationer. Inom miljötillsynen handlar det ofta 
om hur tillsynsarbetet bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen (Artman et al. 2013). I 
miljötillsynsförordningen 1 kap 9 § framgår det att den operativa tillsynsmyndighetens 
tillsynsarbete ska bedrivas effektivt. Hur effektivitet kan uppnås i tillsynsarbetet är ganska 
oklart och det finns inget fungerande system för hur man kan mäta effektivitet idag. Inom 
detta område krävs det fler vetenskapliga studier. Eftersom Sverige idag inte kommer kunna 
uppnå 14 av 16 miljökvalitetsmål med de styrande beslut och planerade åtgärder som finns 
idag har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten satsat på att stödja forskning 
som ska ge ökade kunskaper om styrmedel och utvärdering i miljöarbetet (Hammarberg 
2016). En av de tre finansierade studierna är Herzing och Jacobssons påbörjade studie om 
tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende. Detta är en pilotstudie där ATP-mätning 
av bakterier på förskolornas toaletter tas vid inspektion (Miljösamverkan Stockholms Län 
2016). En ATP-mätare kontrollerar renhetsgraden. Syftet med den här studien är att mäta 
om utskick av ATP-resultaten ger någon påverkan. Studien bygger på två grupper där ena 
gruppen får ta del av resultaten och den andra inte. Av det som presenterats hittills går det 
att se en markant förbättring vad gäller ATP-mätningen vid det andra inspektionsbesöket hos 
den grupp som fick ta del av den första mätningen.  
 
Som tidigare nämnt behövs det mer forskning kring effektiv miljötillsyn. Pilotstudien nämnd 
ovan visar på att olika tillsynsmetoder har effekt på verksamhetsutövarnas miljöbeteende. I 
studien denna rapport bygger på tyckte de intervjuade i båda grupperna att kraven som 
miljökontoret ställde var rimliga och att det inte fanns några direkta hinder till att åta sig 
kraven. Därav går det inte att klargöra om det var någon utav tillsynsmetoderna som var mer 
effektiv men sett till hur verksamhetsutövarna upplever att miljökontoret påverkar deras 
miljöbeteende kan metoden med information vara att föredra. Detta är dock ganska 
komplext. I båda fallen uppnår miljökontoret målet med tillsynen. Kopplar man dem till 
resursåtgången i form av antal timmar som lagts ner är sprinten som handlade om energi 
mer effektiv då inte lika många timmar lagts ner på den som på fotvårdssprinten. Hur mycket 
tid som är ålagt på varje sprint påverkar hur mycket som hinner göras. Skulle resurserna vara 
oändliga hade nog effekten varit så mycket bättre. Med energisprinten ville miljökontoret 
testa om en resurssnål tillsynsmetod fungerar lika bra som de traditionella 
tillsynsmetoderna. Inför varje sprint som planeras är det viktigt att kartlägga vad målet är 
och vilken tillsynsmetod som är bäst lämpad till att nå målet (Naturvårdsverket 2001). Skulle 
de resurssnåla metoderna visa sig effektiva kan det vara värdefullt för de små kommunerna 
som inte har mycket resurser men kan då få in mer i sin verksamhetsplanering vilket skulle 
gynna vägen till att uppnå miljökvalitetsmålen. 
 
En fråga handlade om verksamhetsutövarna kunde nämna någon annan tillsynsmetod som 
hade fungerat bättre. Ingen av de intervjuade kunde nämna en annan metod vilket i 
efterhand är förståeligt med tanke på hur sällan de kommer i kontakt med miljökontoret 
vilket gör det svårt för dem att relatera till om en annan metod hade fungerat bättre. 
 

4.5 Intervju som metod  

Tanken var från början att pröva intervjufrågorna på en testperson för att se om frågorna gav 
det svar som förväntades eller om de var otydliga och behövdes omformuleras. Eftersom en 
del nekade till att medverka i studien testades inte frågorna innan då risken för att inte kunna 
samla ihop 10 stycken verksamhetsutövare i varje grupp ökade. Det slutade med att endast 5 
stycken i livsmedelsgruppen och 6 stycken i fotvårdsgruppen valde att delta. För att kunna 
säkerställa resultaten hade ett större underlag varit att föredra. En del av de 
livsmedelsbutiker som valde att inte delta uppgav att de inte hade tid och att de hade fullt 
upp med alla regler och krav som ställs på livsmedelsbutiker. Av de fotvårdare som valde att 
inte medverka i intervjun handlade det om att de bara jobbade deltid och inte ansåg sig ha tid 
eller andra personliga orsaker. Eftersom intervjun och frågorna handlade om hur 
verksamhetsutövarna upplever miljökontorets kontakt och vad de tyckte om senaste 
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tillsynsprojektet framgick det tidigt att svaren kommer att behandlas anonymt för att de 
frispråkigt skulle kunna svara ärligt på frågorna utan rädslan att det skulle inverka negativ på 
dem. Vad gäller intervjufrågorna till livsmedelsbutikerna var det viktigt att betona att 
intervjun handlade om energisprinten och inte om livsmedelskontroll överlag. Detta framgick 
tydligt och verksamhetsutövarna hade inte problem att hålla isär dessa. Vad gäller 
intervjumetoden gavs verksamhetsutövarna valet att i första hand träffas på plats men att det 
även var möjligt med telefonintervju. Alla utom en valde att svara på frågorna via telefon. 
Detta handlade många gånger om att det var smidigast för verksamhetsutövaren då till 
exempel fotvårdarna ofta hade fullbokade dagar och så vidare. Att genomföra telefonintervju 
underlättade antecknandet då det inte uppfattades som störande dock ger inte ett samtal via 
telefon samma personliga kontakt och möjlighet till att ta sig tid att ställa följdfrågor och 
förtydliganden. 
 
4.6 Slutsatser 

 Det går inte att utläsa en skillnad vad gäller vilken tillsynsmetod som var mest effektiv 

vad gäller i vilken utsträckning verksamhetsutövarna åtar sig kraven då grupperna var 

så pass små. 
 Den största drivkraften hos fotvårdarna var normativa motiv vilket handlade om 

hygien och renlighet. 
 Största drivkraften hos verksamhetsutövarna för livsmedelsbutikerna var ekonomiska 

motiv. Det handlade dels om att spara pengar samt rädsla för att få ett 

vitesföreläggande. 
 Vad gäller om det fanns några hinder till att åta sig miljökontorets krav var svaret 

övervägande i denna studie att det inte fanns det. Hinder som nämndes i studien var 

resursbrist och att det inte var möjligt att åta sig kraven. 
 De intervjuade fotvårdarna upplevdes som mer nöjda med miljökontorets bemötande 

än de ansvariga för livsmedelsbutikerna.  
 Vidare forskning krävs i detta område för att kunna säkerställa vilken metod som är 

mest effektiv. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Till fotvårdsklinikerna: 

Hej! 

Jag heter Hanna Spolander och genomför nu mitt examensarbete vid Umeå universitet 

utifrån ett uppdrag av miljökontoret i Sundsvall. Mitt syfte är att undersöka om 

miljökontorets olika tillsynsmetoder ger någon skillnad i hur företagen tar åt sig kraven, om 

någon tillsynsmetod är effektivare än den andra. Frågeställningarna är intressanta då det 

finns ytterst lite tidigare forskning inom området som handlar om effekter av miljötillsynen. 

 

Ni är ett av företagen som jag skulle vilja intervjua för denna studie. Det jag skulle önska är 

att få göra en fördjupande intervju med er någon gång mellan 12 till 22 april. Intervjun 

beräknas ta drygt 20 minuter där vi tillsammans samtalar om de frågeställningar jag har. 

Detta kan antingen göras på plats eller via telefon. Intervjun kommer endast att användas av 

mig personligen som anteckningar i arbetet. I det material som sammanställs till 

miljökontoret och till universitetet kommer anonymitet att råda vad gäller person- och 

företagsuppgifter. 

 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni kan ställa upp på denna intervju. Det är även av största 

vikt för miljökontorets kvalitetsarbete samt för andra läsare av mitt examensarbete. Jag 

ringer er i början av nästa vecka för att vi ska kunna boka en tid. Ni är välkomna att höra av 

er till mig om ni inte kan eller vill vara med eller önskar en speciell tid för intervjun. 

 

Intervjun kommer att handla om fotvårdstillsynprojektet som miljökontoret startade 2014. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Hanna Spolander 

Telefon: (angivna uppgifter borttagna) 
E-post: (angivna uppgifter borttagna) 
 
 
Till livsmedelsbutikerna: 
Hej! 
Jag heter Hanna Spolander och genomför nu mitt examensarbete vid Umeå universitet 
utifrån ett uppdrag av miljökontoret i Sundsvall. Mitt syfte är att undersöka om 
miljökontorets olika tillsynsmetoder ger någon skillnad i hur företagen tar åt sig kraven, om 
någon tillsynsmetod är effektivare än den andra. Frågeställningarna är intressanta då det 
finns ytterst lite tidigare forskning inom området som handlar om effekter av miljötillsynen. 
 
Ni är ett av företagen som jag skulle vilja intervjua för denna studie. Det jag skulle önska är 
att få göra en fördjupande intervju med er någon gång mellan 12 till 22 april. Intervjun 
beräknas ta drygt 20 minuter där vi tillsammans samtalar om de frågeställningar jag har. 
Detta kan antingen göras på plats eller via telefon. Intervjun kommer endast att användas av 
mig personligen som anteckningar i arbetet. I det material som sammanställs till 
miljökontoret och till universitetet kommer anonymitet att råda vad gäller person- och 
företagsuppgifter.  
 
Jag skulle vara mycket tacksam om ni kan ställa upp på denna intervju. Det är även av största 
vikt för miljökontorets kvalitetsarbete samt för andra läsare av mitt examensarbete. Jag 



 
 

ringer er i början av nästa vecka för att vi ska kunna boka en tid. Ni är välkomna att höra av 
er till mig om ni inte kan eller vill vara med eller önskar en speciell tid för intervjun. 
 
Intervjun kommer att handla om energitillsynprojektet som miljökontoret startade 2014. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Hanna Spolander 
Telefon: (angivna uppgifter borttagna) 
E-post: (angivna uppgifter borttagna) 
 

  



 
 

Bilaga 2 
Intervjuunderlag 

 

Intervjufrågor - Fotvårdsklinikerna 

 

- Hur arbetar ni med miljöfrågor? 

- Vad upplever ni som positivt i kontakten med myndigheten? 

- Vad upplever ni som negativt i kontakten med myndigheten? 

- Vilka förväntningar har ni på tillsynsmyndigheten, vad ska de göra, vad ska de inte 

ska göra? 

- Hur anser du tillsynsmyndigheten påverkar ert miljöbeteende som verksamhet? 

 

- Vad tycker du om tillsynsprojektet de hade om kontrollen av egenkontrollprogram 

och hanteringen av stickande och skärande avfall? 

- Vad tycker du om metoden med informationsträff med uppföljande tillsynsbesök? 

- Kändes förbättringspunkterna rimliga att genomföra? 

- Vad var drivkraften till att åta sig dessa förbättringspunkter? 

- Fanns det några hinder till att inte göra det? 

- Finns det någon annan typ av tillsynsmetod som hade fungerat bättre vad gäller att 

åta sig råden? (tillsynsbesök direkt osv) 

 

 

Intervjufrågor - Energisprint 

 

- Hur arbetar ni med miljöfrågor? 

- Vad upplever ni som positivt i kontakten med myndigheten? 

- Vad upplever ni som negativt i kontakten med myndigheten? 

- Vilka förväntningar har ni på tillsynsmyndigheten, vad ska de göra, vad ska de inte 

ska göra? 

- Hur anser du tillsynsmyndigheten påverkar ert miljöbeteende som verksamhet? 

 

- Vad tycker du om tillsynsprojektet de hade om energi? 

- Vad tycker du om metoden, mailkontakt med information och krav? 

- Kändes kraven på att skicka in energiuppgifter rimliga? 

- Vad var drivkraften till att åta sig myndighetens krav? 

- Fanns det några hinder till att inte göra det? 

- Finns det någon annan typ av tillsynsmetod som hade fungerat bättre vad gäller att 

åta sig kraven? (informationsmöte, tillsyn på plats osv) 
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