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Förord 
 

 

Ett stort tack till Miljökontoret i Karlskoga som varit stöttande under processen med 

uppsatsen! Ett tack riktas också till alla informanter som villigt låtit sig intervjuas, Tack! 

 

 

// Jennie  
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Sammanfattning 
 

Sverige har sedan miljöbalken blev antagen 1 januari 1999, efter nya EU-direktiv, utövat 

tillsynen efter denna. Detta som ett led i utvecklingen mot hållbar utveckling.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur miljötillsyn upplevs av företagare och 

miljöinspektörer och vilka effekter miljöinspektioner har på företag. Det ska även undersökas 

om eller hur långvarig erfarenhet av inspektioner påverkar företagares attityder och 

verksamhet. 

 

Dokumentanalys och intervjuer har varit grunden till undersökningen. Tre inspektörer och sex 

företag har blivit besökta och intervjuade. Dokumentanalysen bestod i att analysera tidigare 

inspektionsloggar och detta lade sedan grunden till intervjufrågorna.  

 

Resultaten visar att både inspektörer och företag är relativt nöjda med den tillsyn som bedrivs. 

En viss skillnad kan man se när det gäller tidigare erfarenheter av inspektioner där de som 

haft liten, oregelbunden eller ingen tillsyn tidigare tycker tillsynsmomentet är mer oroande än 

de företag som har stor vana av tillsynen.  

Nyckelord 

Miljöarbete, Inspektörer, Inspektioner, Attityder, Företag 

Abstract  
 

The environment is our common asset, and it is both our common right and obligation to use 

it in a careful way. Sweden has, since the adoption of the Environmental Act in January 1999, 

practiced the supervision by this act. This as a part of the work towards sustainable 

development.  

 

The purpose of this thesis is to investigate how environmental supervision is perceived by 

companies and environmental inspectors and what effects it may have on the companies. It 

will also be investigated if or how long term experience of supervisions can affect the 

companies attitude and methods of working.  

 

Document analysis and interviews have been the basis for conducting the survey. Three 

inspectors and six companies have been visited and interviewed. The document analysis 

consisted of analyzing the previous inspection logs and this then laid the foundation for the 

interview questions. 

 

The results show that both inspectors and companies are relatively satisfied with the 

supervision conducted. A certain difference can be seen in terms of previous experience of 



Jennie Karlsson C-uppsats VT-15 den 4 juni 2015 

 

 

inspections which those who had had small, irregular or no supervision earlier found the 

experience of supervision as more worrying than the companies that have had extensive 

experience of supervision. 

Keywords 

Supervision, Environmental work, Inspectors, Attitude, Companies    
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1 Inledning 
 

Industrier och företag har genom historien varit ansvariga för stora mängder utsläpp. Tidigare 

har samhället inte sett utsläpp som ett stort problem. Lösningen var ofta att bygga högre 

skorstenar eller spola iväg avfallet med vattnet. Det som inte syntes fanns inte. Dessa utsläpp 

från industrier och företag ledde i längden till hälsoproblem, speciellt i och omkring 

industrierna och de industrisamhällen som växte fram. Övergödning av vattendrag och vatten 

som var helt obrukbart var ingen ovanlighet under början av 1900-talet. Även luften var på 

sina håll farlig att andas på grund av det smog som skapades av industrins utsläpp 

(Naturvårdsverket). Under 1900-talet började miljötänk att komma in i bilden och enligt 

naturvårdsverket började man redan under första hälften av 1900–talet att införa krav på att 

vissa industrier skulle minska sina utsläpp till luft och vatten. Miljötänket började sakta växa 

fram under 60-talet. På 70-talet infördes miljöskyddslagen, en form av föregångare till 

miljöbalken. På den tiden ställde den nya lagen helt nya krav på industrierna, vilket ledde till 

minskade utsläpp. (Naturvårdsverket. 2003)  

 

På 90- talet började miljöfrågor även vävas in i byggindustrin och tjänsteföretag. 

(Naturvårdsverket. 2003) Där de flesta företag inte är tillståndspliktiga. Enligt 

Naturvårdsverket lägger många företag, nu för tiden, stor vikt vid sin miljöpåverkan. Det blir 

allt vanligare att man klimatkompenserar sin påvekran genom att exempelvis plantera träd 

eller dra ner och förkorta på transporter från produktion till slutkund. (Naturvårdsverket. 

Miljömål) 

 

Med allt detta som underlag har Sverige, som ett led i utvecklingen mot hållbar utveckling 

infört miljötillsyn på företag som kan ha påverkan på människor och miljö detta för att kunna 

leva upp till de satta miljömålen. Miljötillsynen har blivit stommen i arbetet för hållbar 

utveckling och för att se till att de satta målen upprätthålls så långt det är rimligt och möjligt 

för miljöfarliga verksamheter. Den viktigaste uppgiften enligt naturvårdsverket är att bedriva 

så kallad operativ tillsyn, alltså att åka ut på plats. På detta sätt kan inspektörerna se att 

miljöbalkens regler följs och att myndigheter och domstolars beslut följs. (Naturvårdsverket. 

2014) 

1.2 Bakgrund 

 

Nedan följer en snabb överblick av hur miljötillsynen och miljöbalken integreras för att skapa 

en plattform för inspektörerna att jobba utefter.  
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1.2.1 Miljötillsyn och miljöbalken  

 

EU har format regler och lagar kring hur Europas miljö ska se ut, EU har alltså satt ramarna 

för vad som ska gälla kollektivt. Sedan har Sveriges Riksdag tolkat och beslutat hur dessa 

lagar och regler ska följas genom att ta fram miljöbalken. Bestämmelserna i miljöbalken 

syftar till att främja den hållbara utvecklingen, som EU har beslutat att jobba mot. 

Definitionen på hållbar utveckling, enligt miljöbalken, är citat: ”… hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.” 

(Miljöbalken kap1. 1§) Miljöbalken togs fram och trädde i kraft 1 januari 1999 och innehåller 

32 kapitel med paragrafer som reglerar hur samhällets miljö ska skötas. Det är alltså dessa 

paragrafer som miljöinspektörerna har att stödja sig mot när de åker ut på inspektioner hos 

företag och allmänhet. Miljöbalken kommer inte beskrivas närmare i denna uppsats då det 

inte är fokus på just lagar och regler. Dock är det viktigt att veta vad inspektörerna har att luta 

sig mot under sina besök hos verksamheter.  

1.2.2 Miljötillsyn 

 

Miljötillsyn bedrivs för att säkerställa att de beslut som är fattade inom EU och därigenom 

finns nedskrivna i miljöbalken efterlevs, det vill säga att den hållbara utvecklingen uppnås. 

(Naturvårdsverket. 2003) Tillsyn under miljöbalken kan många gånger upplevas som komplex 

av både inspektörer och inspekterade, då det är många bestämmelser och paragrafer som ska 

följas. Det är inte alltid säkert att kommunikationen mellan inspektör och den som blir 

inspekterad fungerar. (Naturvårdsverket. 2013)  

 

Ett företag får tilldelat antal tillsynstimmar efter ett slags poängsystem, ju högre poäng desto 

fler tillsynstimmar behöver företaget. Poängen sätts efter hur stor påverkan företaget har på 

miljön genom storlek, typ av verksamhet och hur mycket som finns att inspektera på plats på 

företaget. Beroende på hur många tillsynstimmar ett företag får tilldelat får de en 

tillsynsavgift. Beroende på tidigare nämnda parametrar får sedan företaget sig tilldelat antal 

tillsynstillfällen. Vissa företag, som förväntas ha stor miljöpåverkan genom sin produktion 

och har mycket att bedriva tillsynen på, behöver flera besök under ett år. Medens mindre 

företag med enstaka anställda och liten beräknad miljöeffekt kan få tillsyn så sällan som var 

tredje år eller till och med mer sällan än så.   

 

Miljötillsyn kan bedrivas av olika myndigheter, beroende på verksamhetens storlek och 

område. Det vanligaste är en kommunal myndighet, i denna uppsats är det Miljökontoret som 

är tillsynsorgan, ibland har Länsstyrelsen ansvar för tillsynen men det finns även andra 

statliga myndigheter som kan ansvara för tillsynen i vissa fall. (Miljötillsynsförordningen. 

Kap. 2) 
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1.2.3 Hur ett besök går till   

 

Miljökontorets inspektioner på företag och verksamheter sker till största del föranmälda, detta 

för att inspektörerna vill vara säkra på att de har möjlighet att träffa den person som är 

ansvarig för miljöfrågorna och verksamheten. Oanmälda inspektioner förekommer men då 

oftast när det inkommit klagomål eller om misstanke för brott finns. Det kan även förekomma 

oanmälda inspektioner där det inte är viktigt att någon ansvarig medverkar vid inspektioner. 

(Inspektör 1)  

 

Beroende på fokus på tillsynsbesöket, exempelvis källsortering, farligt avfall eller 

egenkontrollprogrammet, utgår inspektören från ett förutbestämt formulär där den 

inspekterade får svara på frågor. Sedan brukar tillsynen avslutas med en tur runt företaget för 

att kontrollera det som tagits upp under samtalet. Under rundvandringen kan inspektören på så 

sätt se hur exempelvis farligt avfall hanteras eller om miljöfarliga ämnen förvaras på ett 

korrekt sätt.   

 

Under rundvandringen kan det uppkomma frågor kring rutiner och olika saker kan sättas i 

fokus, som inspektören upplever som anmärkningar. Det är ofta företagare själva kan uppleva 

att de har bra översikt på sin verksamhet men under detta moment kan saker komma fram som 

företagarna själva inte tänkt på, ett visst mått av hemmablindhet framträder ofta (Inspektör 1). 

Detta moment kan framkalla reaktioner hos företagarna som kan känna sig påhoppade och för 

hårt granskade. Att få saker påpekade på sin ”hemmaplan” är inte alltid utan konflikter. Flera 

företagare påpekade detta som stressande och oroande, vilket diskuteras vidare senare i 

uppsatsen.  

 

Det är till synes mycket som ska finnas i bakhuvudet och efterlevas av de inspektörer som 

arbetar på Miljökontor över hela landet. Därför är det också viktigt att veta hur företagen 

upplever denna tillsyn. Kan man få fram de åsikter och synpunkter som finns på 

miljöinspektioner desto effektivare och bättre kan inspektörerna sedan genomföra sitt jobb.  

1.3 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur miljötillsyn upplevs av företagare och 

miljöinspektörer och vilka effekter miljöinspektioner har på företag. Det ska även undersökas 

om eller hur långvarig erfarenhet av inspektioner påverkar företagares attityder och 

verksamhet. 

1.4 Frågeställning/ar 

 

 Hur upplever företagare respektive inspektörer miljöinspektioner? Vilka effekter har 

miljöinspektioner på företagens miljöarbete respektive verksamhet? 
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 Förändrar, och i så fall hur, långvarig erfarenhetet av miljöinspektioner företagarnas 

attityder till miljöinspektioner och företagens rutiner i den vardagliga verksamheten? 

1.5 Uppsatsens struktur 

 

Uppsatsen börjar med bakgrundsinformation om området som ska studeras. Sedan följer en 

redogörelse för hur miljöbalken är uppbyggd och fokuserar på hur tillsynsarbetet går till ute 

på fältet, slutligen avslutas bakgrunden med information syftet till uppsatsen och 

frågeställningarna som arbetats fram.  

 

Uppsatsen fortsätter med att presentera tidigare forskning och teorier som kopplar till det 

valda ämnet. Här tas Sterns teori upp samt forskning som utförts i Finland om effekterna av 

inspektörernas utövande på arbetsplatser.   

 

Efter det följer en detaljerad redogörelse för de metoder som valts att användas och den 

forskningsdesign som utarbetats. Vidare följer resultatet av intervjuerna och platsbesöken. Det 

som kommit fram under intervjuerna kommer diskuteras och analyseras under diskussion 

Funderingar kring resultatet läggs här fram. Sedan avslutas uppsatsen med en 

sammanställning av de slutsatser som diskuterats fram.  
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2. Tidigare forskning och teori 
 

Under detta kapitel kommer tidigare forskning på området presenteras samt teorier som 

kopplar till ämnet. Tidigare forskning inom området har varit av begränsat utbud. Det har 

varit svårt att hitta forskning som kopplar till det valda området därför har bara en studie valts 

ut. Fler studier har gjorts av samma forskare men att lägga med detta i denna uppsats skulle 

bli lite överflödigt då de är relativt lika och forskaren den samme. Kanske är detta dock ett 

tecken på att det finns utrymme för mer forskning inom detta område. Den studie som valts 

har varit vad som ansetts ha störst nytta på just det arbete som bedrivits för att genomföra den 

undersökning som uppsatsen riktar sig mot.  

2.1 Tidigare forskning 

 

I Finland utfördes 2013 en studie av Toivo Niskanen. Målet var att undersöka effekterna av 

den tillsyn som genomförs av inspektörerna på Occupational Safety and Health (OSH) 

(motsvarigheten till miljö och hälsoskyddsinspektörer i Sverige) på de arbetsplatser där de 

utövar tillsyn. Den inriktade sig även på att undersöka skillnaden i åsikter och synsätt mellan 

inspektör och inspekterad. (Niskanen et. Al. 2013)  

 

Resultatet av enkätstudien, som genomfördes, visar att arbetare och arbetsplatser är mer 

positiva till inspektionerna när de känner att de har möjlighet att själva påverka resultatet av 

inspektionen. Med det menas inte att de kan välja vad som behöver åtgärdas utan att det finns 

en relation och konversation mellan båda parter. Genom att ge arbetare en röst och att lyssna 

på dem när nya system ska implementeras på arbetsplatsen effektiviseras implementeringen 

helt enkelt och förändringar är lättare att få igenom. (Niskanen et. Al. 2013) 

 

Niskanen skriver även att OSH-inspektörer har en fördel med att vara utomstående, de kan då 

med nya ögon se det som behöver förbättras. Niskanen beskriver även vidare hur han anser 

det vara viktigt för inspektörer att få företag att inse vikten av att ta till sig förändringar. Att 

inte bara ”mekaniskt” implementera lagar och paragrafer utan att även göra det till en del av 

vardagen, så att det genomsyrar hela arbetet. Detta menar han fungerar bättre om det finns en 

god relation mellan OSH-inspektörer och de ansvariga på arbetsplatsen. (Niskanen et. Al. 

2013) 

 

Niskanen menar även bestämt att professionaliteten och arbetskunnigheten hos inspektörerna 

bidrar stort till utfallet av inspektionerna i sin helhet och att, ”our research suggests that 

finding ways to develop the professional competence of the OSH inspectors promote OSH in 

organizations.” (Niskanen et. Al. 2013. S. 147) Resultaten av studien visar även att 

miljöansvariga uppfattar inspektionerna som viktiga tillgångar och därigenom även kommer 

att värdera sitt jobb stort. (Niskanen et. Al. 2013) 

 

Niskanens resultat visar på att en god relation mellan tillsynsutövare och inspekterad bidrar 

till bättre resultat när sedan rutiner eller åtgärder ska genomföras eller förändras men 
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Niskanen menar även att mer forskning behövs på området, vilket knyter an till min slutats 

gällande att det inte fanns mycket forskning att ta del av inom området.   

 

2.2 Teori 
 

Paul Sterns teori, kallad VBN-teorin (Value Belief Norm-teorin), är en teori som beskriver 

individens förmåga att fatta beslut som gynnar miljön. Stern diskuterar kring de faktorer som 

avgör om en individ väljer miljögynnande åtgärder eller inte. Beroende på omringande 

faktorer såsom vad som förväntas eller gynnar individen för tillfället fattas besluten utifrån 

olika parametrar. Fyra huvudfaktorer träder fram i hans resonemang och dessa menar han är 

de faktorer som påverkar varje individ; kontextuella faktorer, individuella faktorer, 

attitydfaktorer samt vanor/rutiner. Dessa tillsammans bildar ett ramverk utifrån vilket man 

sedan kan förstå en individs handlande. (Stern. 2000)   

 

Kontextuella faktorer enligt Stern (2000) är yttre faktorer som påverkar val hos den enskilde 

individen. Det kan vara saker som bland annat statliga bestämmelser såsom lagar och regler, 

samhällsnormer, incitament och kostnader. Dessa faktorer kan både underlätta ett miljövänligt 

beteende men även försvåra de miljövänliga aktionerna. 

 

Miljöpåverkan har genom historien varit en biprodukt av människans mentala begär såsom 

frihet att kunna röra sig obehindrat, makt och status, arbetslättnad, teknikens framsteg och så 

vidare. Endast nyligen har miljötänket blivit en del av det mänskliga beslutsfattandet. (Stern. 

2000) De individuella faktorerna för att agera miljövänligt påverkar stort individens 

handlande och innefattar allt från kunskap, utbildningsnivå och social status till kön, ursprung, 

tid och pengar. Alla dessa faktorer påverkar en individs möjlighet att agera miljövänligt.  

 

Stern (2000) menar att individuella faktorer, attitydfaktorer samt kontextuella faktorer är 

viktiga men den fjärde faktorn är även den essentiell. Nämligen vanor och rutiner. För att 

förändra gamla beteenden krävs det att rutiner och vanor bryts för att bana väg för nya. Dessa 

gamla beteenden kan vara svåra att ändra på och därför anser Stern(2000) att denna faktor är 

högst intressant att beakta. Han menar att tidigare beteenden sätter tonen för kommande val 

och vanor.  

2.2.1 Miljömässig välvilja 

 

Stern (2000) menar att det finns två sätt att påverka miljön, genom environmental intent en 

människas intentioner att vara miljövänlig eller ej och environmental impact det vill säga en 

människas faktiska påverkan. Han menar också att många av de viktigaste miljöbesluten inte 

tas i de stora frågorna utan det är de små vi gör i vår vardag. Såsom att ställa ner termostaten 

eller vilket märke på toapappret vi köper, sådana saker som går på ren vana och inte är 

genomtänkta eller påtänkta alls. Han nämner även ett exempel ifrån USA, som säkerligen går 

att applicera på fler länder, där vissa tror att man skyddar ozonlagret genom att inte köpa 
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sprayburkar. Detta trotts att freoner nu varit urfasat i många år. Detta visar på människors 

vilja att göra rätt men där kunskap och vilja inte går hand i hand. (Stern. 2000) Deras 

environmental intent är gott men det gör ingen skillnad vad gäller påverkan på ozonet. 

Environmental intent betyder alltså att syftet med handlingen utgår från ett miljöperspektiv. 

Detta visar att människors vilja att göra rätt oftast finns där men att det är viktigt att nå ut med 

rätt kunskap så att energin och välviljan kan riktas mot rätt saker. Stern hävdar även att 

”personliga moraliska normer är den huvudsakliga grunden för människors benägenhet i 

allmänhet att agera miljövänligt” (Stern 2000: 413) Sterns teori säger även att en blandning av 

mjuka och hårda incitament är det som fungerar bäst när det gäller att ändra beteenden hos 

människor. (Stern. 2000)  

 

En viss ”omvänd” environmental intent kan komma lägligt till pass just där företag kan tjäna 

pengar på att bli mer miljövänliga. Fokus ligger då inte på miljöaspekten i sig utan blir en 

positiv biprodukt. Exempelvis genom att effektivisera inköp, materialanvändning och sortera 

ut vissa avfall kan företag tjäna pengar och samtidigt bli mer miljövänliga. Huvudsyftet är då 

inte att utföra en miljöåtgärd utan att spara pengar, men ofta går dessa två saker hand i hand. 

Genom en lägre konsumering sparas pengar men även miljö.  
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3. Metod 
I detta kapitel diskuteras hur tillvägagångssättet av metodval och efterforskning inom ämnet 

fortskridit, samt fördelar och nackdelar med metodvalet/valen diskuteras. Det tas även upp 

diskussioner kring validiteten och reliabiliteten av arbetet samt generalisering.  

 

De metoder som har använts för att genomföra denna undersökning är dokumentanalys och 

intervjuer som skett via platsbesök på företagen och hos inspektörerna.   

 

3.1  Intervjuer 

 

Majoriteten av den data som insamlats i denna undersökning har skett genom kvalitativa 

intervjuer. Intervjuer är ett värdefullt verktyg för att få fram information, förutsatt att det 

utförs korrekt poängterar Wagner. Meningen med intervjuer är att få ut information från 

informantens perspektiv. Om personen som intervjuas känner förtroende för intervjuaren 

kommer information arbetas fram, som annars inte kunnat undersökas. (Wagner et al. 2012) 

 

Personliga intervjuer genomförs för att samla in information från berörda informanter. 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt. I denna uppsats har personliga intervjuer valts. 

Intervjuer kan även genomföras över exempelvis telefon, men det har ansetts vara effektivare 

och trovärdigare, ur informantens perspektiv, att göra personliga besök. Då intervjuerna har 

tagit plats på föregaten har även platsbesöken genomförts i samband med intervjuerna.  

 

Intervjuer var i detta fall ett effektivare val för insamling av information än om man jämför 

med enkäter. Man kan kontrollera situationen lättare samt att man har kontroll över vem som 

svarar. Intervjuer har även en större svarsfrekvens till skillnad mot enkäter. Dock kan det 

finnas nackdelar med en personlig intervju på det sätt att den som blir intervjuad kan komma 

att bli påverkad och vilja svara ”rätt” på de frågor som ställs. För mycket förhandsinformation 

exempelvis om intervjuarens utbildning eller åsikter kan förstöra resultatet av intervjuerna. 

Detta har dock försökt stävjas med hjälp av de platsbesök som genomförts, då det inte är lika 

lätt att försköna arbetsmiljön eller de saker som gjorts på plats.  Valet av plats har även varit 

centralt då det är viktigt att informanten känner sig bekväm i situationen för att kunna dela 

med sig av sina erfarenheter. Informanten har själv fått välja lokal och tid för intervjun allt för 

att medverka till känslan av kontroll. (Wagner et al. 2012) 

 

För att utföra intervjuerna har semistrukturerade intervjuer använts. Detta för att få fram en 

flytande diskussion och för att den intervjuade ska kunna få möjlighet att få fram vad denne 

vill ha sagt. Intervjuade personer har blivit informerade om att deras anonymitet bevaras samt 

att deras deltagande är frivilligt. Intervjuerna har spelats in för att lättare kunna följa samtalet 

på ett naturligt sätt samt för att det är lätt att missa viktiga nyckelfraser om man endast tar 

noteringar på papper. Enligt Wagner är det viktigt att informanten förstår att denne medverkar 

på sina egna villkor och att det är frivilligt, informanten ska ha fått tillfälle och möjlighet att 

avböja att vara med i studien. (Wagner et al. 2012) Informanterna har haft flera tillfällen att 
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dra sig ur intervjuerna om de velat, de blev först tillfrågade via telefon ifall de ville medverka 

sedan har de fått ytterligare information via mail gällande intervjun. Därefter har den 

intervjuade blivit tillfrågad om godkännande att bli inspelad vid intervjutillfället samt fått 

information om att detta är frivilligt. De har även blivit informerade om att det är endast jag 

själv som ska använda och lyssna på intervjuerna. Efter att uppsatsen är genomförd och klar 

kommer dessa inspelningar att raderas. Intervjuerna samt platsbesöken tog samanlagt cirka en 

timme per företagare. Intervjuerna med inspektörerna var kortare och tog cirka 10-15 minuter.  

 

3.1.1 Platsbesök 

 

Företagsintervjuerna har gjorts på plats med ansvarig för miljöfrågorna på företaget i fråga.  

Platsbesök har gjorts på för att få en god visuell bild av vad tidigare miljöinspektioner har 

resulterat i. Men även för att kunna se personerna i fråga då det inte är lika lätt att tolka bara 

rösten över en telefon. Oftast får man en bättre bild av situationen när man pratar med 

personer öga mot öga och samtidigt ser kroppsspråket. Den intervjuade blir även mer 

avslappnad om intervjun genomförs på hemmaplan där personen har kontroll på sin 

omgivning, detta bidrar förhoppningsvis till mer avslappnade och korrekta svar. (Wagner et 

al. 2012) 

 

Efter intervjuerna har informanten visat mig runt på företaget, visat hur företaget fungerar och 

vad inspektörer tittat på vid tidigare besök. Det har även blivit en mer avslappnad atmosfär 

när inspelningen inte längre varit igång och det varit en lika strukturerad och ”stel” 

intervjusituation informanten har därmed kunnat slappna av mer samt pratat fritt om vad som 

kommit upp under samtalet och svarat på spontana frågor från min sida medan vi gått runt på 

företaget. Detta har bidragit stort till besvarandet av forskningsfrågorna. 

 

Nackdelen med platsbesök är att det inte finns någonting att jämföra mot innan, att inte ha 

upplevt platsen innan kan göra att den som utför observationen missar viktiga saker. Detta har 

dock försökt undvikas genom att gå igenom de inspektionsloggar som finns sedan tidigare. 

Detta för att bli mer familjär med verksamheten. Det kan även vara positivt att inte varit på 

platsen tidigare då den som utför platsbesöket inte har för många förutfattade meningar, som 

kan förstöra intrycket av verksamheten och platsen.  

 

3.2 Dokumentanalys 

 

Dokumentanalysen har genomförts för att kunna lägga en bra grund till intervjufrågorna. Då 

inspektionsloggarna är personliga för varje enskilt företag och inte något som ska läggas ut till 

allmänheten är det inget som kommer läggas in som bilaga i detta arbete, eller redovisas i 

detalj. Detta för att bibehålla anonymiteten av de berörda företagarna, enligt önskemål. Det 

som dock har framkommit under intervjuerna har överensstämt bra med befintliga 
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inspektionsloggar och inspektörernas och företagarnas syn på det mesta verkar 

överensstämma ganska bra.  

 

Dokumentanalys genomförs för att undersöka dokument av olika typ och för att få fram 

information ut dem. Ett dokument kan vara allt från ett mail, brev eller som i detta fall 

inspektionsloggar och skrivelser från tidigare inspektioner. Texten läses igenom noga flera 

gånger för att få en känsla för helheten. I en korrekt dokumentanalys kodas ord och fraser 

fram för att hjälpa till att svara på forskningsfrågan. Fokus på dokumentanalysen menar 

Wagner ska ligga på dokumentets mening och effekten av det. (Wagner et al. 2012) 

 

Dokumentanalysen genomfördes på tidigare inspektionsloggar för att skapa sig en uppfattning 

om tidigare besök, historiken hos företagen samt för att kunna undersöka hur företagen har 

utvecklats över tid. Det har även studerats om det inom företagen skapats dragningar åt olika 

håll till följd av tillsynsarbetet. Inspektionsloggarna lästes igenom och analyserades utifrån 

innehållet. Kodning och tematisering har inte ägt rum då det inte ansetts vara nödvändigt för 

slutresultatet, utan dokumenten har endast lästs igenom noggrant. Dokumenten har sedan 

legat som grund till intervjuguiden och intervjufrågorna med inspektörerna samt företagen för 

att kunna få en flytande och levande konversation där man kan ställa intressanta följdfrågor 

och själv hänga med på ett bra sätt i samtalet. Det är viktigt att vara insatt i de olika företagens 

verksamheter för att lättare kunna snappa upp förändringar som kanske genomförts på platsen 

och för att lättare kunna fråga om just detta, detta har dokumenten hjälpt till med.  

3.3 Analysprocess 

 

Efter intervjuerna transkriberades materialet ordagrant från inspelningen på en gång, detta för 

att intervjuerna vid tillfället då var färska i minnet och anteckningar ut minnet kunde även tas 

med och analyseras. Efter avslutad transkribering började kodning och kategoriseringen ta 

form. Kodning görs för att enklare kunna urskilja ord och fraser, som liknar varandra hos de 

olika informanterna och som kan ge svar på forskningsfrågorna. Dessa kodningar kunde sedan 

tematiseras i olika kategorier och slutligen kunde något ta form som skulle kunna leda fram 

till svaret på forskningsfrågorna. (Wagner et al. 2012) Med hjälp av kodning är det enkelt att i 

ett tidigt skede kunna sålla bort sådan information från intervjuer som inte är av direkt intresse 

för forskningsfrågan. 

3.4 Avgränsning 

 

Antalet företag som intervjuats har i samrådan med handledare begränsats till 3 företag i 

respektive kommun. Dels med tanke på det begränsade tidsintervallet för att genomföra 

studien men även för att kunna få liknande företag på båda kommunerna, för att kunna 

jämföra resultaten på ett rimligt sätt. För att få säkrare data och på så sätt kunna dra en säkrare 

slutsats skulle fler företag behöva intervjuas. Tidsåtgången har beräknats till en dag per 

intervjuobjekt.  
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3 miljöinspektörer från Miljökontoret i Karlskoga valdes ut för intervjuer efter slumpmässigt 

urval. Även dessa intervjuer skedde under semistrukturerade former för att få fram en flytande 

diskussion och nya infallsvinklar.  

3.4.1 Val av kommuner 

 

Karlskoga är en förhållandevis liten ort med, nyligen firade, 30 000 innevånare. Kommunytan 

i sig är däremot relativt stor och är till stort präglat av industri och skjutfält men även 

jordbruksmark och skogsmark. Kommunens glansdagar varade under den så kallade 

Boforstiden då nästan varenda familj hade en eller flera familjemedlemmar som jobbade på 

vapenindustrin. Den så kallade Boforstiden varade större delen av 1900-talet och företaget 

Bofors var till och med så stort att man funderade på att byta namn från Karlskoga till Bofors 

under en tid. Under 70-talet pikade befolkningsantalet, men har sedan dess dalat sakta men 

säkert till följd av industrins minskning och utflyttningen har därefter varit ett faktum, men 

den har nu stabiliserat sig runt 30 000 innevånare och ser ut att kunna öka ytterligare på sikt. 

(Översiktsplan för Karlskoga kommun. 2011) 

 

Storfors kommun gränsar till Karlskoga kommun i öster. Storfors är en lite mindre kommun 

med drygt 4000 innevånare. Även Storfors har drabbats av utflyttningen till större städer, som 

många andra små kommuner i landet. Detta till följd av nedläggningar, framförallt inom 

industrin, som varit kärnan även i Storfors. Karlskoga och Storfors kommuner valdes ut för att 

studera om det finns skillnader att finna i kommuner av olika storlekar när det gäller synen på 

miljöinspektioner. Karlskoga har fått representera en större och Storfors en mindre kommun. 

Storleksmässigt var de lagom stora för att enkelt kunna hantera datainsamlingen. Storfors 

tillsyn har varit något eftersatt på senare år på grund av bland annat personalbrist och tidsbrist 

från tidigare anlitad kommun. Tanken är nu att Karlskoga ska ha bättre med resurser att 

genomföra den tillsyn som krävs. Överlämnandet av kommunen skedde under 

2014.(Inspektörer) Detta utgör en perfekt möjlighet att undersöka om långvarig tillsyn kontra 

kort eller bristfällig tillsyn gör skillnader hos företagen.  

 

Att just Karlskoga och Storfors valdes skedde naturligt då de båda sköts av Karlskogas 

Miljökontor och på så sätt är lätta att undersöka och jämföra. Storfors har tidigare, som sagt, 

inte haft en regelbunden och effektiv miljötillsyn, som Karlskoga haft och Storfors är även en 

mindre kommun jämfört med Karlskoga. Dock har de en ganska liknande bakgrund och detta 

banar för en intressant jämförelse kommunerna emellan. 

 

3.5 Etiska aspekter och reflektion  

 

För att genomföra denna studie har det varit viktigt att få prata med båda berörda parter på ett 

avslappnat och genuint sätt. Eftersom det i vissa fall kunnat vara känsliga ämnen vi pratat om 
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har det varit av största vikt att båda sidor ska få bevara sin anonymitet då det annars kunnat 

skapas obekväma situationer i kommande kontakter mellan parterna. Därför är alla namn i 

uppsatsen fingerade och information skrivs inte på att sådant sätt att det går att spåra till 

någon specifik informant. Detta har varit viktigt att förmedla till den intervjuade för att denne 

ska känna trygghet i att kunna säga vad hen tycker. (Wagner et al. 2012) 

 

Det kan även anses vara svårt att bevara anonymiteten i samma utsträckning som exempelvis 

enkäter gällande intervjuer. Den intervjuade har vid varje tillfälle blivit tillfrågad om han/hon 

vill vara anonym i denna undersökning. Då det inte är huvudsaken vem som har sagt vad i 

denna undersökning är det inte avgörande om personerna vill vara anonyma eller inte. Det 

påverkar inte slutresultatet, då det är attityder som ska undersökas. Det är alltså inte det 

specifika företaget eller inspektören i fråga som är i centrum. (Wagner et al. 2012) 

 

3.6 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

 

Generaliserbarhet innebär att resultatet ska kunna appliceras på andra kommuner i landet. 

Denna studies generaliserbarhet kan vara något låg på grund av det låga antal intervjuade 

företag i relation till det faktiska antal företag i kommunerna. Ett större antal informanter hade 

ökat generaliserbarheten och genererat att studiens resultat kunnat, med en större säkerhet, 

appliceras på liknande kommuner.  

 

Reliabiliteten innebär att även andra som genomför studien ska kunna få samma resultat med 

hjälp av de mätinstrument som används. Reliabiliteten syftar alltså till att de mätinstrument 

som använts är tillförlitliga. För att denna studie ska kunna gå att genomföra skulle i sådana 

fall inte semistrukturerade intervjuer vara ett bra alternativ då man kan få olika svar beroende 

på hur frågan och följdfrågor på svaret ställs, det beror även på vilka personer som tillfrågas 

och hur deras personliga upplevelse av olika händelser och erfarenheter, från i detta fall 

tillsynsbesök, är. Det påverkas även av hur intervjuaren beter sig under intervjun och vilka 

följdfrågor som ställs i och med den semistruktur på intervjuerna som använts. Med detta i 

tanken kan man anta att reliabiliteten är låg. För att få en hög reliabilitet skulle det behövas 

fler informanter, detta för att kunna säkerställa ett riktigt mönster i svaren. (Wagner et al. 

2012) 

 

Dock kan validiteten anses som hög. Detta tack vare att det som var menat att undersökas 

faktiskt har undersökts reda på och undersökningen har därigenom uppnått sitt syfte. I 

resultatdelen kommer man få se redogörelse för de olika frågeställningarna och citat, där det 

känns motiverat, från informanterna. Detta höjer validiteten ytterligare. Högst validitet hade 

arbetet förstås haft om allt varit ”genomskinligt” och informanterna varit beskrivna med sina 

riktiga namn och arbetsplatser, men detta är av förklarliga skäl inte möjligt. (Wagner et al. 

2012) 
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Hjälp har mottagits av Miljökontorets inspektörer för att välja ut lämpliga objekt att intervjua, 

det har tagits i beaktande att det kan förefalla jävigt att miljöinspektörerna varit med i urvalet 

och selekteringen av intervjuobjekt. Ingen av inspektörerna har fått ta del av information som 

kommit fram vid intervjuer med de utvalda företagen. De inspektörer som senare blev 

intervjuade var inte med i själva sellekteringen av företag och inte helt medvetna om vad 

själva uppsatsens riktning var. Hjälpen från inspektör när det gäller val av företag har tagits 

för att få information om vilka objekt som sköts av Miljökontoret själva samt för att få 

liknande företag som kan jämföras på ett mer rättvist sätt kommunerna emellan.   

3.7 Källkritik  

 

Kritisk reflexion är viktigt att upprätthålla när information införskaffas. Gällande inspektörens 

roll vid valet av företag att intervjua behövdes den hjälpen för att dels ta reda på vilka företag 

som är av intresse för undersökningen samt behövdes information för att veta vilka företag 

som var aktuellt att intervjua. Vilka vars tillsyn sköts av Miljökontoret och så vidare. Detta 

kan skapa problematik man kan anse att det kan bli en viss vinkling då inspektören i fråga 

väljer företag utefter sina erfarenheter och kunskap. Urvalet skedde då under samrådan med 

inspektör och inte endast av inspektör. Inspektörens roll var även viktig för att få företag på 

respektive ort som liknade varandra och var rimliga att jämföra. Företagen i sig är 

representativa för sin respektive genre och därför kan generaliserbarheten när det gäller dessa 

företag anses vara hög. Däremot skulle det behövas fler företag ur flera kategorier både 

kommunala och privata för att kunna göra en mer säker generalisering.  
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4. Resultat 
 

Här presenteras resultatet av undersökningen som gjorts. Först presenteras informanterna kort 

för att göra det tydligare vilka som har svarat på intervjuerna. Sedan följer en redogörelse för 

resultatet indelat i de teman som framkommit under kodningen. Dokumentanalysen 

genomfördes för att lägga en bra grund för intervjuguiden se bilaga 1 och 2, därför kommer 

inte dokumentanalysen redogöras allt för grundligt i resultatet, då de inte bidrar med mer än 

att ha någon form av jämförelse före respektive efter miljötillsyn. Intervjuerna och 

platsbesöken stödde resultatet av vad som framkom av dokumentanalysen.  

4.1. Presentation av Inspektörer  

 

Inspektörerna som intervjuades var tre stycken, alla arbetande på det miljökontor som sköter 

tillsynen av båda kommunerna Storfors och Karlskoga, där företagen blivit intervjuade. Av 

anonymitetsskäl kommer de inte nämnas vid namn utan endast refereras till som Inspektör 1, 

2, och 3. Inspektörerna behöver ingen närmare presentation, då det inte är av vikt att veta mer 

än att de har jobbat vid Miljökontoret under flera år och har stor erfarenhet av företag 

gällande tillsyn och annat arbete som uppkommer i tjänsten både i Karlskoga och Storfors.  

4.2 Presentation av Företagare  

 

Det intervjuades sex stycken företag för denna uppsats, tre för respektive kommun. Namnen 

på respektive informant är påhittade för att bevara anonymiteten och för att ingen ska känna 

sig utpekad. Ingen ska ha möjlighet att kunna utläsa vem det är som svarat på ett specifikt sätt. 

Namnen som valts är Åke, Anders, Lena, Kristian, Sara och Kim. Gemensamt för alla 

informanter är att alla är ansvariga för miljöområdet inom sitt respektive företag, det är alltså 

de som tar emot inspektörerna när det är dags för tillsyn. De är i åldrarna mellan 35-60. 

Företagen som intervjuats har blandad erfarenhet av miljötillsyn, vissa företag har endast haft 

det under kortare tid och andra har mångårig erfarenhet. Åke har bara haft besök av 

miljökontoret en gång tidigare och har innan det erfarenhet från Länsstyrelsens tillsynsarbete. 

Anledningen till att Åkes företag innan hade Länsstyrelsen som tillsynsorgan är att det 

tidigare varit större med större miljöpåverkan. Men nu, efter omorganisering, är det under 

gränsen för att Länsstyrelsen ska ha kvar och sköta företagets miljötillsyn och Miljökontoret 

har därför nu tagit över tillsynen. Enligt Åke, som kommer synas i resultatet senare, var det 

mer omständiga rutiner när det gällde att ha med Länsstyrelsen att göra. Det var även en stor 

personalomsättning vilket Åke tyckte var påfrestande och bidrog till en negativ syn på 

tillsynen generellt.  
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4.3 Resultat av tematiseringen 

 

Resultatet har delats in i rubriker grundade i tematiseringen som gjorts av intervjuerna för att 

enklare få en överblick över vad som framkommit under intervjuerna. Dokumentanalysen är 

inarbetad under tematiseringen då den stod som grund till intervjufrågorna. Platsbesöken är 

inarbetade i resultatet där det är av intresse.  

 

Resultatet är indelat utefter de teman som utkristalliserades under tematiseringen. De teman 

som presenteras är följande; Upplevelse av inspektioner, uppdelat på företagare och 

inspektörer. Relation, effekter, erfarenhet, både kortvarig och långvarig samt varför det finns 

skillnader.  

4.3.1 Upplevelse av inspektioner positiva - företagare 

 

Hur miljöinspektioner upplevs av företagare och ansvariga för miljöavdelningen på ett företag 

varierar. De informanter som blivit intervjuade i denna undersökning har på det stora hela 

varit positiva till den miljötillsyn som bedrivs i de aktuella kommunerna. Men det har varit 

vissa skillnader i upplevelsen beroende på kommun. Överlag var kommentarer som; 

 

 ”Vi har alltid haft ett väldigt bra samarbete med Miljökontoret Vi ser det som ganska bra. 

Vi får ofta med oss någon punkt som vi måste jobba med, så brukar det bli. Men det är 

alltid bra med någon extern som kommer in med nya ögon och ser vad man kan göra 

annorlunda, vad man kan göra bättre. /…/ dom har haft bra inspektörer. Så länge jag har 

varit här så vi har haft väldigt bra dialoger om hur vi ska bli bättre och så” –Kristian  

 

”Tror vi har en ganska bra kontakt med Miljökontoret” – Lena och ” Det finns ju ingen 

oroskänsla så över att dom kommer utan vi ser väl snarare att. Påtalar dom fel och brister så 

ser vi det bara som bra. /…/” –Sara, vanliga från företagen i Karlskoga.  

4.3.2 Upplevelse av inspektioner negativa - företagare 

 

I Storfors var man en aning mer reserverade, men fortfarande positiva gentemot Miljökontoret 

och den tillsyn som bedrivs. Man ansåg att de gjorde nytta och var tvungna att göra sitt jobb 

men till viss del ansågs det vara småsaker många av de saker som kunde pekas ut som en brist 

under ett tillsynsbesök.  

 

 ”Inga stora grejer men det är alltid några påpekanden då som man har velat visa på har 

sett va. Mycket skitsaker om man ska säga ärligt /…/ Det var mycket anmärkningar, 

påpekanden om saker utanför anläggningen om man säger så.  Som man tycker att det 

kanske de inte behöver lägga sig i. /…/. De hade spillolja och våra olje, spilloljetankar. 

Hur dom var invallade och sådana där grejer. Petitesser känns det som -Åke 
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Åke uttrycker en vilja att göra rätt ifrån sig och att vara till lags men att det också är jobbigt 

att få brister utpekade. Anders uttrycker också sina tankar inför besök och tillsyn med dessa 

ord: 

 

”det är ju klart man blir ju lite ”så” då men det är helt okej. Vi förstår ju deras uppgift och 

så /…/ de är jätteduktiga och inte dumma på nåt vis./…/ dom har ju lite höga krav kanske 

på oss. Men det ska dom väl ha också. Vi får väl försöka leva upp lite bättre till vad dom 

önskar, så är det ju” –Anders.    

4.3.3 Upplevelse av inspektioner positivt - inspektörer  

 

Inspektörerna trivs över lag med sitt jobb och de tycker det är trevligt att gå till jobbet. Men 

som på alla jobb finns det dagar som känns tyngre även för en inspektör. På det stora hela och 

mer regel än undantag är att man blir bra bemött ute på inspektion och att de flesta är positivt 

inställda till att man kommer.  

 

 

Tycker man bemöts oftast väldigt bra, väldigt sällan jag blivit illa bemött./… / Är det folk 

som har mindre erfarenhet av tillsyn så är det många som ställer sig frågande till vad man 

gör där. Varför vi ska komma ut och så, Vi tar ju ut timavgift, många som ställer sig 

frågande varför dom ska betala när dom inte efterfrågat det.  – Inspektör 3 

 

4.3.4 Upplevelse av inspektion negativt - inspektörer 

 

Inspektörerna menar att det är mycket beroende på person hur inspektionerna upplevs. Vissa 

människor stämmer inte kemin med riktigt och vissa tillsynsbesök går inte alltid som det är 

tänkt, Inspektör 2 förklarar vidare;  

 

”vissa ställen får man väldigt dåligt bemötande och vissa ställen är det väldigt trevligt och 

så. Vissa är det ju inte alltid på förhand man vet hur det kommer bli. Om man inte varit 

där förut om man kommer ut på ett nytt ställe så kan det ju bli lite, antingen så tycker 

dom att det är jättekul eller så tycker dom att det är det värsta dom varit med om ungefär. 

/…/ en del människor är väldigt mycket att dom vill ha det på sitt sätt och dom vill ha rätt 

och dom gillar inte att man kommer och säger till dom hur dom ska göra /…/ Sen när 

dom får reda på att det handlar om deras ansvar och att dom kan bli tvungna att göra 

någonting som kostar pengar. Då är det inte så ovanligt att det ändrar sig under tiden så 

dom blir mindre positivt inställda när man väl är ute”. – Inspektör 2  
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4.3.5 Relation 

 

Över lag var företagen positiva och tyckte att man hade bra kontakt med inspektörerna, så 

länge det inte blev för byråkratiskt. Den inspekterade ville känna att han/hon kunde skämta 

och ha en bra dialog med de inspektörer som kom till företagen. Det var viktigt för den som 

blev inspekterad att känna att de hade en bra relation och att det fanns ett tagande och 

givande.  

 

”jag tror kanske att dom istället blir lite schysstare mot oss om dom ser att vi kanske är på 

gränsen på något ställe kan dom då istället ”ja men vi litar på att ni fixar det här”. Att vi 

har det förtroendet mellan varandra.” - Sara 

 

Detta var även märkbart under besöken att det blev en bättre kommunikation och flyt i 

samtalen om den intervjuade kände att hen kunde skämta och fick gehör för sina tankar och 

kommentarer. Detta gjorde att mer information kom fram och att samtalen blommade ut. 

Under rundvandringarna var detta till fördel då företagarna gärna och villigt visade runt på 

anläggningarna och förklarade processer och rutiner.  

 

Att inspektören är för byråkratisk är även något som kommer upp under samtalet med Kim, 

detta kan verka enerverande och allt för stelt.   

 

”hon som vi hade här då va nog rätt paragraftant, XX hette hon. Hon var lite jobbig så, så 

när hon kom blev det lite mer att raggen reste sej. För hon var så väldigt ”såsåså så ska 

det vara” så att mmm det har blivit bättre.” –Kim om tidigare erfarenheter av inspektörer 

från annan ort.  

 

Ett av företagen har tidigare haft Länsstyrelsen som tillsynsorgan. Där har det varit väldigt 

sällan som en inspektör har stannat mer än två år på sin post innan de bytt arbete. Den stora 

omsättningen av personal har upplevts som påfrestande av Åke, som menar att han hellre ser 

att det är en och samma inspektör som kommer, för att en relation och förtroende kan byggas 

upp sinsemellan. Det upplevs som påfrestande och frustrerande att behöva ”upprepa” och 

introducera nya personer i produktionen och företaget.  

 

Ja max två år alltså det har ju inte varit mer sen har de bytt. Hela tiden har de håll på 

såhär va. Det har till och med varit ett år ibland /…/ Det verkar ju mer byråkratiskt också, 

det är ju större så – Åke Om de ständiga bytena av inspektörer på Länsstyrelsen. 

 

Det samma kan gälla även åt andra hållet. När företag byter miljöansvarig är det inte alltid 

som överlämnandet sker friktionsfritt. Denna överlämningsperiod kan skapa frågetecken och 

förvirring hos den nya miljöansvarige som kan känna sig otillräcklig i sin roll och inte ha svar 

på de frågor inspektören ställer.  

 

Resultatet av platsbesöken visade att de informanter som intervjuades till stor del visste 

vad de var ombedda av Miljökontoret att göra och var eventuella problem kunde finnas 
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på verksamheten. På ett av företagen noterades under ett tillsynsbesök av Miljökontoret 

att avfallssorteringen inte fungerade optimalt. Detta hade påpekats vid tillfället och 

verksamheten höll, vid tidpunkten för mitt besök, nu på med att jobba med detta 

problem och hade vidtagit åtgärder för att införa nya rutiner hos arbetarna. Det var 

såklart inte roligt för den miljöansvarige, som vid besöket trodde att rutinerna för 

avfallssortering fungerade bra, att få denna kritik och hen medgav att det var lite jobbig 

situation att utsättas för. Men att det är inspektörernas jobb att göra och att det 

egentligen är hen som ska ha översikt på detta och se till att det fungerar optimalt. 

4.3.6 Effekter  

 

De företag som besökts har inte haft några stora förändringar gjorda som en direkt följd av 

den tillsyn som bedrivits. Det har mestadels varit regelbundet underhåll av anläggningen och i 

takt med tiden har man bytt till modernare utrustning, som även varit miljövänligare enligt 

nya standarder. Hade inte detta underhåll gjorts däremot hade det varit möjligt att större 

förändringar varit ett måste då regler på bland annat utsläpp i luft kan vara svårt att hålla med 

för gammal utrustning.  

 

De förändringar som ändå gjorts som följd av tillsynen har varit mer av administrativ 

karaktär. Rutiner för diverse saker har setts över såsom bland annat avfallshantering och 

sopsortering. Ibland har det påpekats mindre saker som invallning av spillolja 

 

”Ja om vi tar våran senaste inspektion som exempel då så har vi ju fått påpekan om hur 

våran sophantering, eller återvinning ser ut över huvud taget. Det såg ju värre ut än vad vi 

trodde själva att det såg ut, så det har vi ju tagit hjälp av ett stort åkeri som är våran 

leverantör. Och tar nu in fler containrar, sorterar upp på flera fraktioner och sen sedan få 

ut tydligare skyltar ut i verksamheten så att alla faktiskt vet vad dom ska slänga.” –

Kristian 

 

 

och så vidare, men inget som har påverkat driften av företagen direkt positivt eller negativt. 

Däremot blir det enklare för den miljöansvarige om rutiner och papper är i sin ordning då 

exempelvis miljörapporten blir enklare att rapportera in bland annat. Bland annat ser Åke 

detta som positivt; ”miljörapporten som vi har skrivit under alla år som varit väldigt 

avancerad, det behöver vi nog inte göra nu längre på samma sätt alltså.”  

 

Under platsbesöken noterades att företag med mindre erfarenhet av tillsyn tenderade att ha det 

”stökigare” på arbetsplatsen generellt, om det är ett resultat stammat från just mängden 

miljötillsyn som bedrivits är dock svårt att avgöra men en notering är ändå värd att göra. 

Möjligen skulle detta kunna tyda på att företag med goda rutiner kring miljörelaterade frågor 

även har goda rutiner när det även kommer till arbetsmiljöfrågor och liknande.   
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4.3.7 Effekter för miljöarbete 

 

Inspektörerna tycker över lag att deras roll är mer utbildande än övervakande och att de har en 

rådgivande roll ute på plats hos företag; ”dom (inspektionerna) gör jättemycket nytta för alla, 

det tror jag det gör. Att vi kommer med ett nytt sätt att tänka och se och vi tillför kunskap. Ja 

tänka på et lite annorlunda sätt” (Inspektör 1). Inspektör 1 funderar vidare angående det här 

och menar att kan inspektörerna inspirera företag att självständigt tänka på miljöfrågorna vore 

det en vinst för alla;  

 

”jag tror vi ger dom ytterligare ett sätt att tänka. Jag hoppas det i alla fall, för jag tror om vi kan 

få dom att sätta på sig miljöglasögonen ibland och se med dom ögonen på sin verksamhet då 

kommer dom att göra rätt åtgärder kontinuerligt i verksamheten även när vi inte är där. Då har 

vi uppnått jättemycket mer än om vi bara går ut och pekar och dom gör det när vi kommer då 

kanske vart tredje år” – Inspektör 1  

 

Inspektör 1 fortsätter sedan med ”jag tror det är väldigt mycket hur vi, vi, ehm. Våran 

approach, alltså hur vi är när vi kommer ut. Om vi börjar liksom med att säga att vi jobbar 

mot samma mål o liksom lägger den grunden då blir det, det tankesättet att vi är inte där för 

att sätta dit dom utan vi är där för att hjälpa till” – Inspektör 1 

 

Inspektör 3 är även inne på samma spår när det gäller att få företag att tänka på ett annat sätt 

när det gäller miljöfrågor. Hen menar att det gynnar båda parter om företag inser nyttan med 

miljöarbete; 

 

En stor del i vårat jobb är ju att övertyga dom om nyttan att göra en viss grej. Vi kan ju 

ställa krav på en sak, men det bästa är ju att övertyga dom om varför man ska göra en viss 

grej. Att dom själva inser varför dom ska göra det, då gör dom det ju för hoppningsvis 

automatiskt vid eventuell nystart av annat företag eller utbyggnad. – Inspektör 3 

 

Inspektör 2 är inte lika säker på att tillsynen har effekt utan menar att det beror på personen i 

fråga hur stor effekt tillsynen har på miljöfrågor inom företagen i kommunerna;  

 

 ”Det där varierar ju väldigt det är, återigen beror väldigt mycket på personen. En del vill 

ju kanske inte riktigt förstå även om man förklarar för dom vad det ska va bra för. Varför 

just dom ska göra någonting. Kanske tror att just dom har blivit utvalda, på ett negativt 

sätt alltså, att dom får krav på sig medans andra inte får det. Det kanske är det att deras 

konkurrenter inte haft tillsyn än utan vi ska ut på dom och då tycker dom att ”nämen han 

har jag snackat med han har inte sett er än”,”- nä vi kommer till honom sen”. Så det är ja, 

nej jag tro ändå att det är mycket personberoende på företagen, vem är det som är 

ansvarig. Det påverkar mycket.” – Inspektör 2 

 

Inspektören förklarar vidare att det är enklare att få företag att genomföra miljöåtgärder 

där de själva känner att de kan vinna på det, ett exempel på det menar hen är 

avfallssektorn där företag kan tjäna pengar på att sortera sitt avfall genom att sälja det 

tillbaka till leverantören som sedan återvinner det och tillvekar nytt råmaterial utav det; 
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”/…/ speciellt inom avfallsområdet. Det är ju ganska tacksamt att ha tillsyn på. För där 

finns det oftast mycket pengar att spara på att ha en bra hantering. Istället för att slänga 

allt i samma så återvinner man saker. Då tjänar dom på det och då brukar ju företagen 

vara betydligt mer positiva till det (refererar till miljöarbete)” Inspektör 2 

 

Detta var även något som noterades hos ett av företagen, vid platsbesök, där man nu var i full 

gång med att omorganisera avfallssorteringen för att få ut mer av de olika fraktionerna. Detta 

ger en bättre vinst för företaget självt men även en vinst miljömässigt då fler material 

återvinns på korrekt vis.  

4.3.8 Erfarenhet - Kortvarig eller oregelbunden tillsyn 

 

Under besöken hos företag som haft tillsyn under kortare tid eller oregelbunden tillsyn kunde 

det anas en viss skepsis gentemot själva företeelsen inspektion över lag. Inte på ett sådant sätt 

att de var illa sinnade gentemot inspektörerna eller tillsynen som sådan utan de upplevde det 

mer som byråkratiskt och till viss del onödiga saker som poängterades ut under 

inspektionerna. De hade även en större tendens att känna viss oro inför inspektionerna. ”så 

fort det handlar om inspektion av vad det än må vara så blir det ju ’så’. Men det är okej det är 

klart, de måste ju göra det så det är ju inget konstigt med det.” – Anders  

 

Återigen kommer det fram att det byråkratiska är det man motsäger sig, kommunikationen är 

det centrala och att man känner att man blir förstådd.  

 

”..våran allmänna reflektion ikring det här är att det känns ju bättre va att få besök därifrån. 

Dom är ju mer ja vad ska man säga dom har lokalkännedom och förstår ju kanske, tror vi, på ett 

bättre sätt än länsstyrelsen” - Åke 

 

De trodde dock själva att det till viss del berodde på deras ovana av inspektioner och att detta 

skulle bli bättre med tiden. När man har jobbat in sig i processen och vet vad som förväntas 

känns det lättare. Efter en tid har även de stora sakerna och åtgärderna påpekats och 

förbättrats och då är det inte längre lika ansträngande för företagaren.  

 

Inspektörerna märker till viss del skillnad mellan Karlskoga och Storfors. ”…Den stora 

skillnaden är att i storfors märker man att de inte har någon större vana av tillsyn, man vet inte 

riktigt vad det är Miljökontoret gör, vad dom vill för någonting” – Inspektör 2  

 

Samma syn delades av flera inspektörer och Inspektör 1 tillade även ”…det är väl så att när vi 

inte vart ute på en del ställen eller dom inte haft tillsyn på 10 år och dom inte har så mycket 

kunskap själva, så är det ju så att det har gått ner sig.” – Inspektör 1. Hen berättade att det 

behövs ett tillsynsorgan som gör regelbundna besök för att det ska uppehållas en viss grad av 

disciplin, det är lätt hänt att slinka tillbaka i gamla vanor och bli hemmablind för vad som sker 

på arbetsplatsen. Detta vittnar Anders om som menar;  
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”man missar ju en del, det är ju så ”varför har ni inte tänkt på det” kanske dom kan säga 

någon gång och nej det finns inte i våran, ja man har ju inte tänkt på det eller varit van vid 

det eller ingen erfarenhet av det då, då är det inte lätt utan då kan det ju bli lite sådär” –

Anders . 

4.3.9 Erfarenhet - Långvarig och regelbunden tillsyn 

 

Det som framkommit av intervjuer med företag som haft tillsyn regelbundet under lång tid är 

framförallt att de är nöjda med sammarbetet med Miljökontoret och den tillsyn som bedrivs. 

Lena delar med sig av sin syn på sammarbetet och kommunikationen med inspektörerna; 

”tycker samarbetet fungerar bra och vi känner förtroende för inspektörerna” – Lena  

 

Den relation som byggts upp mellan parterna är till förmån för ett gott samarbete, tycker de 

företag som intervjuats, även de företag som endast haft oregelbunden eller ingen tillsyn anser 

att regelbunden tillsyn är att föredra. Kim förklarar;  

 

”Såklart är det ju bättre om dom kommer som dom ska, det blir ju bättre för oss i det 

långa loppet… det måste ju göras och då, ja, som sagt bättre /…/ dom gör ju sitt jobb 

såklart och det blir ju enklare nu kanske när det blir mer regelbundet” – Kim. 

4.3.10 Skillnadernas ursprung  

 

Skillnaden verkar finnas på grund av de olika erfarenheterna av inspektioner sedan tidigare. 

Inspektör 3 delar med sig av sina erfarenheter såhär; 

 

”Det verkar bedrivits tillsyn i Storfors men verkar inte ställts krav och tillsynen är ju 

overksam om man inte ställer krav på anmärkningar. /…/  Tror det är väldigt få som 

väljer att vidta åtgärder om det inte är ett krav. ” – Inspektör 3 

 

Detta stödjs även av de intervjuer som gjorts med företagen. Där man kan se från tidigare citat 

att det finns en viss skillnad. Även Sara känner det som positivt även om det skulle påkallas 

att det finns anmärkningar på ett tillsynsbesök; ”Det finns ju ingen oroskänsla så över att dom 

kommer utan vi ser väl snarare att. Påtalar dom fel och brister så ser vi det bara som bra.” – 

Sara  
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5. Diskussion 
 

Den data som framkom av intervjuerna, platsbesöken och analysen av dokument är att, när det 

gäller just de företag som valt att intervjuats, har effekten av den bedrivna tillsynen inte 

skapat några stora, fysiska förändringar på företagen, detta kunde noteras tack vare 

platsbesöken i kombination med dokumenten som analyserades. De största förändringarna har 

skett i rutiner och pappersarbete på företagen. Platsbesöken var viktiga för studiens resultat 

och fungerade som en isbrytare. Informatörerna visade runt på anläggningen med stor lust. 

Det observerades inga direkta avvikelser hos verksamheterna från de inspektionsloggar och 

skrivelser som analyserats. De verkar alltså ha speglat verkligheten så långt det är möjligt. 

Platsbesöken bidrog till en större förståelse för informanterna och deras verksamheter och ett 

mer avslappnat förhållningssätt gentemot situationen noterades från företagarnas sida. 

 

Företagarna själva medger att de till viss del tänker på miljön mer nu än tidigare, även privat. 

De ställer sig dock frågande till om det är just på grund av inspektionerna detta skett. Hela 

samhället går mot mer miljövänliga allternativ och det anses vara mer socialt accepterat att 

tillhöra normen. (Stern. 2000) Detta kan vara anledningen till att de anser sig själva blivit mer 

miljövänliga. Om de däremot blivit det är en fråga för sig då det inte funnits något sätt att 

mäta detta på. Miljöinspektörerna har dock bidragit till att företagen i sig blivit mer 

miljövänliga genom sitt tillsynsutövande. Företagen måste uppfylla, åtminstone, 

minimumkraven för att inte få anmärkningar på inspektioner. Eftersom inspektionerna är en 

form av myndighetsutövande och i viss mån tvingande måste företag rätta sig efter 

inspektionernas resultat oavsett vad de själva anser att de skulle vilja eller inte. Detta skulle i 

värsta fall kunna ha totalt motsatt effekt och göra företagare mer anti miljötänk. Det är dock 

lagar och regler som påverkar mer än deras personliga attityd i detta och de fasta, kontextuella 

faktorerna, som Stern kallar det, är det som mest påverkar företagares miljöagerande. Dock är 

det inte något som framkommit under dessa intervjuer som genomförts, att företagarna blivit 

anti miljöarbete, men möjligheten finns att en del företagare kan vara av sådan karaktär. Det 

skulle även vara mycket kontraproduktivt att välja att skapa konflikter istället för att anpassa 

sig efter situationen då det skulle innebära merarbete för alla parter.  

 

En intressant observation som gjorts från information som framkommit under intervjuerna 

med de företag som inte har lång erfarenhet av tillsynen är att de har ambitionen att göra rätt 

men det är ibland svårt att upprätthålla standarden om tillsynen sker för glest. Önskan att göra 

rätt finns men man blir lätt hemmablind. Enligt Stern (2000) kan vilja att göra rätt finnas hos 

personer men det är även viktigt att rätt information finns för att resultatet inte ska utebli. Här 

har inspektörerna en viktig roll att spela i att utbilda företagare så att deras Environmental 

intent (Stern. 2000) tas till vara.  

 

Sterns teori kan användas när man beskriver varför människor handlar som de gör. Oftast är 

det enklare att påverka någon/ ett företag att bli mer miljövänliga om de själva kan se att de 

vinner på det och inte känna att de bara har en piska utan även en morot. Exempelvis att 

sortera ut avfall och spillbitar från vissa tillverkningsindustrier kan vara riktigt lönsamt. 
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(Inspektör 2) Då spillbitar från exempelvis metall kan säljas tillbaka till leverantören och 

återvinnas till nytt material, en win-win situation för både företag och miljö. Därför är det 

viktigt med kunskap inom miljöområdet men även viktigt med kunskap gällande lagar och 

regler att följa. Här har Miljökontoret en central roll där de behöver verkar stöttande i 

miljöfrågorna för att få företag att känna både förtroende för dem, vilket även står i de 

dokument som står att finna från stadskontoret, samt att inspektörerna själva påpekar detta. 

Men även för att utbilda på ett sådant sätt att företagare blir mer miljömedvetna och kan ta 

egna beslut och dra egna slutsatser själva i framtiden. Det är alltså en viktig del i 

inspektörernas arbete att vara pedagogiska och vara på ett sådant sätt att den inspekterade inte 

känner sig utpekad eller ”dålig” och följaktligen fäller taggarna utåt vid dessa tillfällen. En 

annan koppling till Sterns (2000) teori kan göras när det gäller åtgärder som inte möjligtvis 

har fokus på miljön i första hand. På Saras arbetsplats hade man fått påpekat att 

avfallssorteringen inte var optimal och inte fungerade som den skulle. För att effektivisera och 

i förlängningen tjäna mer pengar på de olika fraktionerna infördes tydligare sorteringsrutiner 

för de anställda. Resultatet kommer bli att det är enklare att sortera och företaget tjänar 

ekonomiskt på det. Biprodukten kommer bli miljönytta på så sätt att mer material kommer 

återvinnas. Detta kan kopplas till Sterns (2000) teori om environmental intent, detta fungerar 

som omvänd environmental intent när företagaren utan att ha det som huvudfokus gör en 

miljögynnande åtgärd. Fokus ligger i detta fall på att tjäna pengar och effektivisera men 

bonusnyttan blir en miljögynnande åtgärd. 

 

Företagare med lång och regelbunden tillsyn tenderade att vara mer positivt inställda i sina 

svar angående tillsynen och inspektörerna. Detta kan bero på att de har haft den regelbundna 

tillsynen och hunnit skaffa relationer till Miljökontoret. Detta styrks även av Niskanens 

slutsats att en god relation mellan tillsynsutövare och inspekterad bidrar till bättre resultat när 

sedan rutiner eller åtgärder ska genomföras eller förändras. (Niskanen. 2013) Företagarna såg 

inga egentliga hinder med inspektionerna och tyckte det var bra att Miljökontorets inspektörer 

kom dit och kollade över läget. Blev det anmärkningar såg de det som positivt, utvecklande 

för företaget och att det förde företaget framåt itsället för att vara jobbigt. Man måste även 

beakta att det kan finnas en viss felmarginal i de resultat som framkommit. Genom att det 

varit så får informanter per kommun är det bara en bråkdel i procent som blivit tillfrågade. 

Men man kan ändå se en relativt tydlig trendskillnad kommunerna emellan och anta att 

resultatet är applicerbart på andra kommuner i liknande situationer i landet. Det vill säga att 

företagare med mer erfarenhet och rutin kring tillsyn kan uppfatta det som mindre 

ansträngande och oroande och företagare med mindre erfarenhet finner det mer oroande och 

”onödigt”. Man kan även fundera, eftersom informanter gärna vill svara rätt på frågor av 

denna typ, om de kan vara oroliga för reprimander om det skulle komma fram vem som sagt 

vad och om detta kan ha alternerat svaren till viss del. Dock skulle denna teori inte förklara 

varför företagare med mindre erfarenhet av tillsyn uttalade sig mer frispråkigt då dessa i 

sådana fall borde vara mer ”rädda” för situationen.  

 

Överlag var svaren från företagarna att de inte har något emot inspektörerna. De såg det som 

att inspektörerna utför sitt arbete, om än ibland ett nödvändigt ont då det var jobbigt att de 

kom och påpekade fel och brister. Dock hade inte alla denna inställning utan uttryckte istället 
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att det var bra att de kom ut och ”styrde upp”. Inspektörerna var nöjda med sitt jobb och 

konstaterade att oftast blir de väl bemötta ute på besök, enstaka fall där man blivit illa bemött 

finns men då handlar det mer om personkemi som inte stämmer. Det är inte länkat till någon 

viss typ av verksamhet eller nödvändigtvis positiv/negativ erfarenhet av tillsyn. Det 

viktigaste, som både inspektörer och företagare enades om var att attityden från både 

inspektör och företagare var det viktigaste för ett lyckat tillsynsbesök. Detta stöds även i 

Niskanens forskning, där han kom fram till att relationen mellan de båda parter är viktig för 

att slutresultatet av inspektionerna ska bli så bra som möjligt. Det är lättare att genomföra 

förändringar om förhållandet inspekterad – inspektör är bra. (Niskanen. 2013) 

 

Det som kommer fram under intervjuerna med både inspektörer och företag när man pratar 

om Storfors är att de alla känner att tillsynen varit eftersatt och att oregelbunden tillsyn eller 

brist av någon tillsyn alls har gjort att saker fallit mellan stolarna. Anledningen verkar vara att 

tidigare ansvarig för tillsynen i kommunen helt enkelt inte hunnit med det extraarbete det 

inneburit och då har tillsynen blivit lidande. En regelbunden tillsyn garanterar inte prickfria 

tillsynsbesök men det blir enklare för båda parter och mindre stressigt framförallt för den som 

blir inspekterad, vilket även stöds av Niskanens forskning.  Detta på grund av att den 

inspekterade då känner till rutinerna kring inspektionen, de vet sedan tidigare vad som har fått 

anmärkning och de är helt enkelt mer förberedda.  

 

Resultatet som framkommit i denna studie kan inte anses vara generaliserbart då det endast är 

en liten procent av alla företag som är representerade i informanterna. Men även om detta 

stämmer så tror jag att det resultat som framkommit ändå går att applicera och använda sig av 

även i andra kommuner med liknande situationer. Dock skulle mer efterforskningar såklart 

behöva göras för att säkerställa en så säker slutsats som möjligt. Jag tror dock att denna studie 

öppnar upp för intressanta frågeställningar och kanske skulle mer efterforskning behöva göras 

inom området.  

 

Intressant att fundera över är även om det kan finnas kulturella skillnader kommunerna 

emellan, som gör att resultaten visar en ojämnhet mellan kommunerna. Eftersom detta inte var 

avsett att undersökas lämnas detta bara som en fundering och något som kan kontempleras 
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6 Slutsats/er  
 

Här presenteras slutsatsen av den genomförda fallstudien.  

 

Företag och inspektörer upplever oftast miljöinspektioner på ett positivt sätt. Enligt de 

intervjuer som framkommit är man över lag positiv på företagssidan gentemot inspektörer och 

deras jobb. En del känner även att det hjälper företaget att bli effektivare och mer miljösmarta. 

Det finns även de som känner att det är jobbigare att bli inspekterad och att det är ett 

orosmoment. Oftast känner de företagen så på grund av att de har en ovana av inspektioner 

och inte vet exakt vad som förväntas.  

 

Inspektörerna är nöjda med sitt jobb och ser inga stora orosmoment i miljöinspektionen. Det 

kan finnas problem på en del ställen där personkemin inte stämmer eller om den som blir 

inspekterad känner sig angripen men detta sker sällan. Det finns en tendens att företagare med 

mindre erfarenheter av tillsyn uppfattar inspektionerna som mer onödiga och delvis oroande 

än företagare med längre och större erfarenhet av inspektioner. Detta för att man då vet vad 

som förväntas vid en inspektion.  

 

Miljöinspektioner har positiv effekt på företags miljöarbete då det bidrar till att föra 

miljötänket framåt. Några stora effekter för företagets drift och verksamhet i stort har inte 

observerats på de företag som besökts. Den största förändringen finns i vissa rutiner och hur 

saker sköts på företagen såsom sortering av avfall och så vidare. Ett fall har observerats där 

miljörapporten kommer bli enklare att genomföra nu jämfört med tidigare. 

 

Det som observerats när det gäller skillnader är att företagare med mindre erfarenhet eller mer 

oregelbunden tillsyn tenderar att vara oroligare inför inspektionerna i sig än företag som har 

en mer regelbunden tillsyn som bedrivits under en längre tid. De företagarna känner även att 

tillsynen ibland kan kännas onödig och man vet inte riktigt vad det är som ska göras. Den 

slutsats som då kan dras är att, ja, långvarig erfarenhet av miljöinspektioner kan förändra 

företagares attityder gentemot miljöinspektioner. Långvarig erfarenhet av inspektioner kan 

även medföra förändringar på rutiner dels i den vardagliga verksamheten men även långsiktigt 

då inspektionerna kan verka utbildande och därmed kan företagare ta med sig sina 

erfarenheter och kunskap och applicera på nya situationer. Exempelvis vid start av nya företag 

eller ombyggnad/ omkonstruktion av befintligt företag. Att ta med sig befintlig kunskap och 

applicera på nya situationer medför mindre jobb för både företagare och inspektörer i 

framtiden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide företag 3 företag/kommun 

 

Hej! Mitt namn är Jennie. Jag kommer från Karlstads universitet där jag studerar 

Miljövetenskap och jag utför nu en studie gällande företags syn på miljöinspektioner, som 

examensarbete.  

 

Din medverkan i denna intervju är helt frivillig. 

Är det okej att samtalet spelas in och vi startar intervjun nu?  

 

Är det okej att nämna ditt namn och företagets namn i uppsatsen om det skulle bli aktuellt? 

 

Intervjufrågor: 

1. Kan du berätta lite om vem du är och din position på företaget? (om medgivande finns) 

2. Hur ser du på inspektionerna som genomförs av miljöinspektörerna? 

3. Hur upplever du dessa besök? 

4. Hur tycker du att miljöinspektionerna bidrar/ inte bidrar till förbättringar inom miljöområdet, 

har det i sin tur lett till konsekvenser för företagets effektivitet? 

  

5. Känner ni förtroende för miljöinspektörerna? 

a) Varför/varför inte? 

6. Har miljöinspektionerna förändrat företaget?  

a) Hur tycker du miljöinspektionerna har förändrat företaget? Avseende miljöarbetet… 

förändrad produktion…  

7. Har miljötillsynsarbetet påverkar er attityd till att utföra miljöåtgärder inom företaget? 

a) Hur har det förändrat?  

8. Hur förbereder ni er på företaget inför en inspektion? 

9. Kan du beskriva hur en tillsyn går till och vilka moment du tycker känns värdefulla samt 

oroande?  

10. Om ni gjort förändringar kan du visa vilka förändringar ni gjort till följd av miljötillsynen? 

(vid platsbesök). 

11. Något annat du vill berätta?  

 

 

Följdfrågor kom ihåg; 

Kan du utveckla, hur menar du, varför? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide Inspektörer 

 

Hej! Mitt namn är Jennie. Jag kommer från Karlstads universitet där jag studerar 

Miljövetenskap och jag utför nu en studie gällande företags syn på miljöinspektioner, som 

examensarbete.  

 

Din medverkan i denna intervju är helt frivillig och din anonymitet bevaras om så önskas. 

Är det okej att samtalet spelas in och vi startar intervjun nu?  

 

Är det okej att nämna ditt namn i uppsatsen om det skulle bli aktuellt? 

 

Intervjufrågor: 

1. Kan du berätta om dig själv och vad du arbetar med? (om medgivande finns) 

 

2. Hur upplever du att man som miljöinspektör bemöts ute på inspektioner? 

 

3. Upplever du några problem med inspektionerna? 

 

4. Upplever du att det är någon speciell typ av företag som är mer problematiska än andra? 

 

 

5. Ser du någon skillnad generellt mellan Storfors och Karlskogas företag?  Med tanke på att ni 

haft Karlskoga sedan tidigare och Storfors är nyare? 

a) Vad tror du det beror på? 

 

 

6. Hur tycker/tror du miljötillsynsarbetet påverkar attityden till att utföra miljöåtgärder inom 

företag? 

 

7. Något du vill tillägga eller berätta? 

 

 

Följdfrågor kom ihåg; 

Kan du utveckla, hur menar du, varför? 

 

 


