
 

Sektionen för ekonomi och teknik 
Halmstad 2008-05-19 
 
 

 

 

Språkets betydelse för positiv 
informationsförmedling mellan 

inspektörer och brukare 
 

 

 

 

 

 

Handledare:   Examensarbete av: 
Judit L Sári, SICA Consult  Anna Hansson 
Examinator:    Miljö- och hälsoskydd 
Marie Mattsson, Högskolan    
   
 



1 

 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om vikten av att vara professionell i sitt arbete genom att kunna 
uttrycka sig professionellt. Examensarbetet handlar också om hur arbetet, som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, kan underlättas genom att man är medveten om sitt språk och öppen för 
att förändra det. Slutligen handlar det om hur positiva kontakter kan knytas med människor 
trots att de informeras om svåra saker. 

För att få en överblick av dagsläget utvärderades inspektörerna på Laholms kommuns 
miljökontor. Inspektörerna fick dels läsa och skriftligt ta ställning till tre fall och dels svara 
muntligt på en intervju. Därefter granskades inspektörernas kommunikationsstilar och språk 
utifrån den icke-aggressiva kommunikationsmodellen, NVC, utarbetat av Marshall 
Rosenberg, även kallat Giraffspråket. 

Kommunikationen mellan människor är en mycket komplicerad process. Kommunikation 
betyder att ”Stå i förbindelse med” alltså ha kontakt.   Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
möter ständigt nya människor i sitt arbete, som de kommunicerar med. Långt ifrån all 
kommunikation leder till konflikt, men det händer. Då är det bra att ha Giraffspråket, som 
underlättar för att få kontakt och lättare nå en lösning. Giraffspråket lär oss att lyssna 
empatiskt och uttrycka oss icke-aggressivt. Konflikter kommer alltid att finnas, men genom 
att behärska Giraffspråket kan vi snabbare och respektfullt mötas igen. 

Rapportens innehåll och resultat redovisades för Miljöchefen, Miljö- och Byggnadsnämndens 
ordförande och de deltagande inspektörerna i Laholms kommun. Presentationen gjordes för 
att belysa intressanta skillnader i inspektörernas språk och skapa en diskussion om hur man 
kan arbeta vidare. 

Framtidsvisionen är en omtyckt inspektör, som behärskar NVC och använder 
kommunikationen som en kvalitetssäkring för sitt arbete.  
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Abstract 
 
This degree project focuses on the importance of being professional doing a job at the same 
time as being able to express one self in a professional way. The degree project also focuses 
on how the work as an environmental- and health inspector could be made easier by making 
the inspectors aware of their language and open to change. Finally the focus of this degree 
project lies on how positive contacts can be made with people despite them being informed of 
difficult or unwanted things. 

In order to get an overview of the inspectors’ communication skills today the environmental- 
and health inspectors at the environment office in Laholm´s municipality were evaluated. The 
inspectors´ communications styles and languages were checked on the basis of the 
“nonviolent communication model” by Marshall Rosenberg. 

The content and the result of this report were presented for the head of the environment office, 
the chairman of the committee and the participating inspectors in Laholm´s municipality. The 
presentation was done in order to elucidate the differences in the inspectors´ languages and to 
create a discussion on how to proceed with the work within communication.  

The future vision is a popular inspector that masters NVC and uses their communication skills 
as a quality assurance for their work.    
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Förord 
 
Mitt intresse för kommunikationen mellan inspektörer och brukare väcktes när jag under 
första året av min utbildning var på en tredagars praktik på miljökontoret i Laholms kommun. 
Där fick jag följa med en miljö- och hälsoskyddsinspektör på en oanmäld inspektion som av 
brukaren mottogs mycket negativt. Brukaren blev tillslut aggressiv och vi fick lämna platsen 
för att inte träffas av de stenar som riktades mot oss. Allt gick bra, men min förståelse av hur 
viktigt det är att kunna hantera pressade och svåra situationer där kommunikationen låst sig 
ökade. Mitt intresse för naturvetenskap har jag haft en längre tid och jag har även haft ett stort 
intresse för människors beteende och språk. Därför valde jag efter en mycket intressant 
kommunikationskurs på Högskolan att belysa just kommunikationens positiva och negativa 
sidor. 

Jag vill tacka min handledare Judit L Sári, min lärare i kommunikation på Högskolan i 
Halmstad som driver företaget SICA Consult, för allt stöd och hjälp jag fått med värdefulla 
idéer, kommentarer, korrekturläsning och känslan av att hon trott på mig. Dessutom tackar jag 
henne för stödet vid föredraget i Laholm och alla inlärningstimmar som hon gjort extra 
trevliga och motiverande. 

Jag vill också skänka ett stort tack till all personal på Miljökontoret i Laholms kommun, som 
ställde upp på intervjuerna som examensarbetet bygger på. Att ni sedan tog er tid att lyssna till 
mitt resultat, diskutera det och ge mig kommentarer, har varit mycket värdefullt för mitt 
examensarbete. 

Jag vill också tacka alla er andra, som på ett eller annat sätt deltagit och stöttat mig inför 
denna stora uppgift, Tack! 

Jag hoppas att rapporten ska ge er en intressant läsning och att min vision med arbetet når 
fram, visionen om inspektörer, som är säkra i sin roll och behärskar Giraffspråket och på så 
sätt kan använda kommunikationen som en del av den kvalitetssäkring som man vill uppnå. 



4 

 

Innehållsförteckning  
Sammanfattning....................................................................................................................................... 1 

Abstract ................................................................................................................................................... 2 

Förord ...................................................................................................................................................... 3 

Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 4 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 5 

1.1.1 Giraffspråket ........................................................................................................................... 5 

1.1.2 Brukarenkäten ........................................................................................................................ 7 

1.2 Syfte ........................................................................................................................................ 8 

Metod ...................................................................................................................................................... 9 

3 Resultat och diskussion ...................................................................................................................... 11 

3.1 Brevet .......................................................................................................................................... 11 

3.2 Fall 1 ............................................................................................................................................ 12 

3.3 Fall 2 ............................................................................................................................................ 13 

3.4 Fall 3 ............................................................................................................................................ 14 

3.5 Nyckelord och fraser ................................................................................................................... 16 

4 Slutsats ............................................................................................................................................... 17 

5 Referenser ........................................................................................................................................... 18 

6 Bilagor ................................................................................................................................................ 19 

6.1 Bilaga 1 Möte med Per Albinsson, Region Halland. 17/1-08 ..................................................... 19 

6.2 Bilaga 2 Möte med Torsten Kindt, Miljökontoret i Laholm. 17/1-08 ......................................... 20 

6.3 Bilaga 3: Projektplan framtagen inför examensarbetet: .............................................................. 21 

6.4 Bilaga 4: Brevet som inspektörerna granskade med tillhörande intervjufrågor: ......................... 24 

6.5 Bilaga 5 Inspektörernas kommentarer och svar på brevet: .......................................................... 27 

6.6 Bilaga 6: De tre fallen som inspektörerna granskade med tillhörande intervjufrågor ................. 31 

6.7 Bilaga 7 Inspektörernas kommentarer och svar på de tre fallen:................................................. 41 



5 

 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Kommunikationen mellan människor är en mycket komplicerad process, där det kan vara 
svårt att nå fram till varandra och bli rätt uppfattade. Kommunikation betyder att ”Stå i 
förbindelse med” och att kommunikationen i en konflikt är störd är därför självklart (Smith, 
2001). Språk och kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor, men kan 
också leda till motsättningar människor emellan på grund av olika attityder, förväntningar och 
förhållningssätt (Nilsson & Waldermarsson, 2007). Miljö- och hälsoskyddsinspektörer möter 
ständigt nya människor som de i sitt arbete kommunicerar med. Ofta kan kommunikationen 
handla om att informera om svåra eller kostsamma saker för brukaren, som är den som blir 
inspekterad eller på annat sätt har kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret. Långt ifrån all 
kommunikation leder till konflikt, men ibland gör den det. Då är det viktigt att ha ett 
språkverktyg som dels förmedlar ett öppet sinne och dels visar empati, vilket leder till en 
möjlighet att snabbt nå en lösning på konflikten. 

1.1.1 Giraffspråket 
Det finns många erkända kommunikationsmodeller, som sedan utvecklas till kurser, som 
erbjuds till företag och så också till kommuner och miljö- och hälsoskyddskontor. Ett sådant 
exempel är den strategiska kommunikationen (Stiebel, 1997) som handlar om att skapa 
strategier för att lösa problem som uppstår. Det är en fyrastegsmodell, som tar reda på varför 
problemet uppstår och hur man strategiskt kan lösa det. 

Den kommunikationsmodell som ska användas här är en erkänd modell som är etablerad runt 
om i hela världen och heter ”Nonvionlent communication”, NVC. 

Skaparen av kommunikationsmodellen är amerikanen Marshall Rosenberg som är en aktiv 
fredsskapare och hans metoder är kända över hela världen. Rosenberg arbetar aktivt med 
fredsbevarande i många krigsdrabbade länder.  

Han har också startat utbildningar från förskolenivå och uppåt, för att sprida sin kunskap om 
hur den icke aggressiva språkmodellen kan föra oss människor närmare varandra. 
Kommunikationsmodellen lyfter fram känslorna i kommunikationen och visar hur relationer 
utvecklas positivt eller negativt, beroende på om man uttrycker sig aggressivt eller icke-
aggressivt. (www.nonviolentcommunication.com)  

Denna icke aggressiva språkmodell kallas även för Giraffspråket, detta försvenskade namn 
kommer av att Rosenberg använder sig av handdockor föreställande giraffer och vargar för att 
underlätta förståelsen och inlärningen av den icke aggressiva kommunikationsmodellen.  

Tyngdpunkten i Giraffspråket, som är känslans kommunikation, ligger i att man ska finna 
vägar i kommunikationen, som leder till ett eget och till andras välbefinnande genom att tala 
och lyssna empatiskt. Att ge och ta i kommunikationen, visa ömsesidig respekt, vara öppen, 
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ärlig och framför allt att vara empatisk är nyckelord inom kommunikationsmodellen, som 
bygger på människors observationer, känslor, behov och önskemål. Modellen är 
lösningsfokuserad och skapar en kontakt mellan människor och tillgodoser allas behov på 
grund av att behov och önskemål uttrycks ärligt och förstås empatiskt av andra.  

Enligt modellen finns det fyra typer av beteenden och språkstilar, som människor oftast 
omedvetet kan använda sig av. Den inre vargen, vargen, den inre giraffen och giraffen. Där 
giraffspråket bygger på en strävan mot att uppnå ett giraffbeteende.  

Vargen visar framtänderna och reagerar med ilska och hot. Den tänker att jag är okej, men du 
är inte okej. Vargen ser allting som rätt och fel och uttrycker också detta. Vargen använder sig 
också av bestraffningar i sin kommunikation. Vargen är inte heller lösningsfokuserad på 
grund av att den ska få sin vilja igenom, ställer krav och använder sig av uttryck som ”det går 
inte”, ”det får man inte” och ”det kan du inte”. Vargen sätter också ofta etiketter på människor 
så som ”duktig flicka” och ”du är snäll/korkad” osv.  

Vargar anklagar och inleder ofta med ”du” och sedan kommer kritik eller en hotfull 
uppmaning: 

”Du är...hopplös...opålitlig…begåvad…duktig”. De värderar det de säger. 
De använder hot: ”Om du inte…så kommer jag…” 
Eller så skuldbelägger dem: ”Om du…så kommer jag känna mig…” 
 Vanliga varguttryck är: måste, bör, alla och alltid. 
 

Den inre vargen reagerar inåt och känner skuld och skam. Den tänker att jag är inte okej, men 
du är okej. Den inre vargen tar på sig skulden och tolkar om saker och vänder dem emot sig 
själv. Den inre vargen tänker att den bär skulden för hur någon annan känner sig: 

”Det är mitt fel, jag skulle inte ha…” 
”Jag har gjort dig ledsen…” 
”Varför gjorde jag så…”  
 

Giraffen däremot använder känslans språk, som kommer från hjärtat där empati används. 
Giraffen förmedlar sin känsla utan intellektuella tolkningar och förklaringar. Giraffen går 
ärlighetsvägen och observerar, känner, uttrycker behov och önskemål och lyssnar samtidigt 
empatiskt. Att giraffen är symbol för känslans kommunikation beror på att den är djuret med 
störst hjärta. Den långa halsen gör att giraffen skaffar sig en överblick och stannar upp och 
reflekterar. Giraffen vågar sticka ut sin långa hals och haka och säga sin egen subjektiva 
sanning och göra sig sårbar. Giraffen har också en mycket god förmåga att kunna lyssna till 
andra.  

Den inre giraffen i oss vill förstå, därför lyssnar den först och talar sen. Den inre giraffen 
reflekterar: ”Varför blev jag nu arg?”, ”Vad vill jag?” ”Vad har jag för behov och 
önskningar?” ”Varför blev du arg?”, ”Vad behöver du?”, ”Hur känner du dig?” 
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Giraffen försöker sammanfatta det som sagts för att visa att den lyssnar, den frågar och frågar 
även om det är okej att den säger vad den tänker, då uttrycker den sitt behov och sin känsla på 
ett empatiskt sätt, efter att den lyssnat empatiskt på den andre.  

Giraffen använder sig av ordet ”jag”: ”Jag gissar att du är arg…”, ”Var snäll och förklara dig 
mer för mig…” 

Det är viktigt att tänka på att ingen är antingen varg eller giraff. Alla har bådas tankemönster 
inombords. Bakom varje skuldbeläggande eller hotande varg finns det en giraff som har 
kommunikationssvårigheter och som försöker tillfredsställa sina behov så gått det går. Varje 
vargantagande kan översättas till giraffantagande, varje person kan själv välja vad den vill 
lyssna till hos den andre (Smith, 2001).  

1.1.2 Brukarenkäten 
I Hallands län har miljö- och hälsoskyddskontoren i samarbete med Region Halland tagit fram 
en brukarenkät. Brukarenkäten skickades ut under maj och juni 2007 i samtliga sex 
kommuner till personer, som varit i kontakt med något av de miljö- och hälsoskyddskontor 
som finns i länet. Brukarenkäten handlade om hur brukarna upplevt kontakten med 
miljökontoren. De inledande frågorna handlade om vem, som tog den ursprungliga kontakten 
och vilka ärende man kontaktade miljö- och hälsoskyddskontoren med. De följande frågorna 
handlade sedan om hur denna kontakt upplevdes i fråga om tydlig information, bra råd, 
bemötande och möjlighet till konstruktiva diskussioner, handläggningstid och bemötande.  

För mer ingående information om brukarenkäten kontaktades Per Albinsson, FoU-chefen på 
Region Halland, som berättade om brukarenkäten och dess syfte. Per Albinsson berättade 
också att det finns kurser inom kommunikation för inspektörerna men man har inte arbetat 
med just ”Giraffspråket” (Bilaga 1). 

Laholms kommun var den kommun, som fick bäst resultat i enkäten. Kommunen hade en hög 
svarsfrekvens och resultaten visade på att det var nästan lika delar privatpersoner och företag 
som svarat. I enkäten framkom att tydlighet och en bra dialog med miljö- och 
hälsoskyddskontoret var viktigast enligt brukarna. Enkäten visade också att brukarna helst 
kontaktade miljö- och hälsoskyddskontoret via telefon, personligt möte eller brev.  

Eftersom Laholms miljökontor hade fått ett sådant bra resultat enligt enkäten, och bevisligen 
redan var medvetna om vikten av en god kommunikation, skulle det vara extra intressant att 
arbeta tillsammans med dem. För att ta reda på om ett intresse fanns för att genomföra studien 
kontaktades Laholms kommuns miljöchef, Torsten Kindt. Han var mycket positiv till ett 
samarbete och ser gärna att medborgardialogen kontinuerligt förbättras. Han och de övriga 
handläggarna ville ställa upp för intervjuer och frågor under arbetet (Bilaga 2).  

Eftersom både intresset för kommunikation och konflikthantering visade sig stort, men kurser 
i hur man använder sitt språk för detta saknades, inriktades detta examensarbete på just en 
studie inom språket.  
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1.2 Syfte   
 
Anledningen till att jag valde att fokusera mitt examensarbete på kommunikationen mellan 
inspektörer och brukare beror på att jag har ett genuint intresse för ämnet. Jag tycker att det är 
intressant hur jag genom ökad kunskap om mitt språk kan uttrycka mig bättre och därmed få 
positiva kontakter med människor även om jag behöver informera om svåra saker. Att jag 
ökar förståelsen även hos den andre genom min egen goda kommunikation.  Detta är något 
som jag tror kommer vara mycket aktuellt för mitt framtida arbete inom miljö- och 
hälsoskydd. Jag vill inte bara vara professionell i mitt arbete utan även kunna uttrycka mig 
professionellt.  

Syftet med examensarbetet har varit att utvärdera miljö- och hälsoskyddsinspektörers 
språkstilar och utvärdera dessa enligt den icke-aggressiva kommunikationsmodellen, 
Giraffspråket, skapad av Marshall Rosenberg. Jag har också försökt kartlägga ”aggressiva” 
uttryck som används och påpekat hur man kan förbättra sitt språk.  

Mitt syfte är att öppna för en vidare diskussion av ämnet och att komma med förslag till 
förbättringar, då kommunikationen är en så viktig del i en miljö- och hälsoskyddsinspektörs 
arbete. För att väcka dessa diskussioner kommer jag presentera mitt resultat av 
examensarbetet för berörda personer på miljökontoret i Laholm. 

Jag vill också studera ytterligare kring kommunikation och lära mig mer om icke-aggressiv 
kommunikation enligt Giraffspråket. 
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Metod 
 

Enligt brukarenkäten var det kommunikation via personligt möte, telefon eller skrift som var 
de kommunikationssätten som föredrogs och detta låg till grund för examensarbetet inte bara 
innefattar språket sett i dialoger utan även i skrift. Även kroppsspråk tas med i analysen av 
språket då dialogen måste ses i en helhet. Dock innehåller examensarbetet inte en separat 
studie om kroppsspråk men pekar på vissa kopplingar i samband med språket, som kan 
utveckla inspektörens kompetens.  

Arbetet började med efterforskningar om det fanns intresse för språkets betydelse för 
kommunikationen fanns. Till dessa hörde två intervjuer, en med FoU-chefen på Region 
halland, Per Albinsson och en med Miljöchefen på Laholms kommun, Torsten Kindt. Inför 
dessa intervjuer togs intervjumaterial fram, med frågor rörande brukarenkäten och intresset 
för kommunikation och språk. Eftersom responsen ifrån både Region Hallands FoU-chef och 
Laholms kommuns miljöchef var mycket god fanns intresset och viljan att fördjupa sig 
ytterligare i ämnet ökade.  

Efter diskussioner med handledare Judit L Sári, SICA Consult, togs en projektplan fram, som 
visade på arbetets upplägg och tidsdisponering. Judit L Sári driver företaget SICA Consult där 
hon bland annat erbjuder kurser inom kommunikation, konflikthantering, arbetsglädje samt 
coachar för teambuilding och personlig utveckling.  Judit har haft sitt företag i 20 år och är 
därför mycket kunnig inom ämnet kommunikation och NVC och har därför kunnat ge mig 
betydelsefullt stöd och kvalitativa råd under hela arbetets gång.  

Enligt projektplanen började arbetet med en inläsningsfas om vad som hittills framkommit 
rörande kommunikationen inspektörer och brukare emellan i brukarenkäterna (Bilaga 3) samt 
inlärning om Giraffspråket och hur kommunikationsmodellen används praktiskt på bästa sätt. 

Nästa steg i arbetet var att hitta ett sätt att kunna utvärdera miljö- och 
hälsoskyddsinspektörernas språk. För detta skapades en enkät med tillhörande intervjufrågor. 
Enkäten var uppdelad i fyra olika delar, ett fiktivt brev skrivet från en inspektör till en brukare 
(Bilaga 4) och tre fiktiva fall som följde en inspektörs arbetsdag, som var skrivna i dialogform 
(Bilaga 6). Inspektörerna fick sedan granska språket och ändra i dialogen så att de blev nöjda. 
Inspektörerna fick också svara på intervjufrågor som tillhörde varje del av enkäten. 
Intervjuerna utfördes enskilt och spelades in för att sedan kunna utvärderas på bästa sätt. 

När informationsinsamlingen var avslutad sammanställdes och utvärderades resultaten. 
Utvärderingen gjordes på ett sådant sätt att olikheter i språket hos inspektörerna belystes och 
även vissa nyckelord eller fraser, som skulle gynna inspektörerna att arbeta bort ur sina 
vokabulärer, togs fram. 
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Av resultatet ifrån utvärderingen skapades ett föredragsmaterial där de viktigaste slutsatserna 
togs upp. En PowerPoint presentation med nyckelord ur föredraget skapades också för att 
underlätta förståelsen vid den muntliga presentationen. 

Resultatet redovisades sedan för Miljöchef, Miljö- och byggnadsnämndens ordförande och 
deltagande inspektörer på Laholms kommun. Föredraget var uppdelat i tre delar där början 
innehöll en presentation om examensarbetet och dess syfte. Den andra delen gav övergripande 
information av Giraffspråket och dess tillämpning. Då testades även åhörarnas 
kommunikationsstil för att göra dem medvetna om svårigheten med skriven information, hur 
enkel den än upplevs av författaren, samt få en uppfattning om deras olika 
kommunikationsstilar i gruppen.  Efter detta presenterades resultaten och slutledningarna av 
examensarbetet och presentationen avslutades med en allmän diskussion.  

Samtliga resultat ifrån utvärderingen av enkät – intervjun och ifrån diskussionerna på 
föredraget sammanställdes sedan i denna slutliga rapport tillsammans med resterande delar av 
examensarbetet. 
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3 Resultat och diskussion 
Resultatet ifrån enkät – intervjuerna visade på att miljö- och hälsoskyddsinspektörerna på 
Laholms kommun var ganska säkra på vilken roll de ville inta under sina inspektioner och 
andra kontakter med brukarna, men att deras beteenden skiljer sig mellan dem. De använder 
sig av olika språkstilar och har olika syn på konflikter och möten. 

Under enkät – intervjuerna var det språket som var det intressanta, hur inspektörerna hade 
sagt och använt sina ord. Dock gled samtalen och beskrivningarna lätt över på att analysera 
handlingen eller situationen i de olika fallen. Handlingarna som inspektörerna skulle ha utfört 
kommenterades mer än själva dialogen, som lett till att en stor del av utvärderingen av språket 
skett på de svar som inspektörerna gav om hur de hade agerat. 

3.1 Brevet 
Resultatet ifrån brevet som inspektörerna fick granska visar att inspektörerna kommunicerar 
relativt lika via skrift (Bilaga 5). Inspektörerna använder sig av mallar när de skriver och 
skickar ut sina brev. Mallarna består av gamla utskick som de tagit fram som de sedan ändrar 
i och använder sig av igen. Anledningen till att inspektörerna använder sig av mallar är att det 
är tidsbesparande.   

Sex av inspektörerna tycker att användandet av mallar är bra och underlättar deras arbete 
medan de övriga två var av en annan åsikt. De två hade gärna skrivit sina brev till den 
personen som brevet sedan skall skickas till istället, för att göra det mer personligt. En av 
inspektörerna brukade också ringa till brukaren i samband med att brevet skickas ut och 
förklara sitt beslut. 

Alla åtta var överrens om att de ville ha en tydligare och bättre inledning på brevet. De brukar 
börja med en kortare förklaring om varför man skickar ut ett brev, ofta gäller det ett beslut 
som skall tas, då skriver man om vad beslutet gäller.  Alla åtta försöker också undvika ett för 
byråkratiskt språk. 

Inspektörernas åsikter skiljdes åt vad gäller hur man bäst hänvisar till lagtexter. Två av 
inspektörerna tyckte att lagtexterna i brevet var okej som de var. En inspektör hade brutit ut 
all lagtext och lagt den sist i brevet under en rubrik kallad lagtext. En annan inspektör hade 
valt att ha kvar lagtexten i texten, men att sätta den inom parantes så att den inte stör texten. 
De övriga fyra inspektörerna kommenterade inte lagtextens placering.  

När inspektörerna granskade brevet var det sex stycken av dem, som var osäkra på om 
brukaren skulle förstå av brevet att han fått sin ansökan godkänd. Fyra av inspektörerna 
uttryckte även en allmän oro angående förståelsen av breven, de var osäkra på ifall deras 
budskap nådde fram eller inte till brukarna. 

Alla åtta uppgav att de inte förekommit några frågor på de brev, som de har skickat ut under 
de senaste två veckorna. Men fyra av dem var osäkra på om detta betydde att brukarna förstått 
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allt i breven. Inspektörerna uppgav att de ibland kunde märka under inspektioner att brukarna 
inte förstått breven. 

Detta var något som belystes speciellt under föredraget och åhörarna fick frågan om de trodde 
att det skulle underlätta om de satte sig ner och diskuterade hur breven, som skickas ut, ska se 
ut och hur de skall skrivas, för att göra inspektörerna säkrare på att brukarna förstår breven. 
En annan fråga, som gavs till åhörarna, var hur de kan göra för att ta reda på att brukarna 
verkligen förstått breven.  

3.2 Fall 1 
I det första fallet mötte inspektören en mycket motsträvig brukare, som inte ville släppa in 
inspektören för att göra en oanmäld inspektion. Här hade alla inspektörer utom två gått med 
på att inte bli insläppta och istället bett om en ny tid för inspektion (Bilaga 7). Anledningen 
till att inte diskutera vidare med brukaren om att bli insläppt, uppgav två inspektörer, berodde 
på att det inte rörde sig om en anmälan i detta fall. 

En av inspektörerna hade varit mer bestämd och hade valt att förklara för brukaren sin rätt att 
komma in och göra en inspektion. Sedan valt att gå in en snabb runda och tittat för att därefter 
boka en tid med brukaren, för en mer grundlig inspektion. 

 Den sista av de åtta inspektörerna utför aldrig några oanmälda inspektioner. 

Att döma av svaren var den allmänna inställningen på kontoret att det är både lättast och 
mindre konfliktfyllt att göra anmälda inspektioner. Att oanmälda inspektioner är något som 
undviks och den förutfattade meningen hos inspektörerna var att om de kommer oanmälda så 
blir det problem. En av inspektörerna nämnde att de har sig själva att skylla om de inte blir 
vänligt mottagna när de kommer oanmälda. Samtidigt var alla åtta medvetna om att de har 
lagstöd för att göra oanmälda inspektioner. 

Tre av inspektörerna tyckte också att det var okej att använda lagen som ett argument för att 
förklara för brukaren vad som gäller angående inspektionerna. De tyckte att det var lättare nu 
med miljöbalken som tydligt förklarar vad som krävs av brukaren. Fem andra tyckte däremot 
att de kände sig som översittare om de använde lagen som ett argument. 

När det kom till anledningen till varför brukaren inte ville släppa in inspektören var alla åtta 
inspektörer eniga om att det inte enbart behövde vara för att brukaren hade något att dölja. De 
försökte på ett bra sätt genom att tänka som en lyssnande och empatisk giraff se till brukarens 
känslor och person och inte döma ut denne i förväg. De nämnde exempel som stress, tidspress 
och ekonomiska bekymmer som anledningar till att inte bli insläppta. Alla åtta inspektörer var 
också överrens om att har en brukare misskött sig en längre tid så syns det vid nästa besök, 
även om denne städat upp till nästa gång, så att inte bli insläppt direkt skulle inte göra att man 
missade att brukaren misskött sig.  

Tre av inspektörerna nämnde att brukaren kan ha haft dålig erfarenhet från en tidigare 
inspektion och att det var därför som denne inte ville släppa in inspektören.  
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Detta är något som kan tolkas som att inspektörerna inte riktigt tycker att det de gör vid sina 
inspektioner är okej.   

Alla utom två av inspektörerna hade någon gång under sitt arbete känt sig hotade eller 
påhoppade under en inspektion. Alla sex uppgav att hot eller påhopp av olika slag var 
obehagliga och inte kändes bra, men två av inspektörerna förklarade också att när sådant 
händer blir de osäkra på sin roll och tar det negativa som sker personligt. Dessa två 
inspektörer reagerade då som inre vargar och rannsakade sig själva och funderade över vad de 
gjort för fel.   

I föredraget öppnades möjligheten för åhörarna att diskutera om man tillsammans kunde 
arbeta fram ett gemensamt mål för sitt arbete och om hur man når dit. Att man kan diskutera 
vilket sorts beteende man vill ha i sin roll som inspektör och om detta skall vara något 
gemensamt för alla i arbetslaget.  

Om inspektörerna vet att deras kollegor ger samma svar till brukarna som kontaktar dem eller 
agerar likadant under inspektionerna inger det en trygghet och även ett professionellt intryck 
av hela myndigheten. Vetskapen om att alla inspektörer i arbetslaget agerar och 
kommunicerar likadant och på ett sätt som man gemensamt kommit överrens om gör att en 
enskild inspektör inte behöver ifrågasätta sig själv och blir istället säker i sin roll. Då vet 
inspektören att denne har kollegornas stöd. 

På frågan om inspektörerna tänker på sitt kroppsspråk när de kommunicerar med brukarna, 
svarade alla åtta att de försöker göra det. Hälften av inspektörerna uppger dock att de inte har 
tillräcklig kunskap om sitt kroppsspråk för att kunna tänka på det även när kommunikationen 
låst sig eller blivit dålig. De uppgav att de försöker slappna av och vara trevliga och ge ett 
trevligt intryck genom att de undviker korsade armar och att se stränga ut. 

Genom att vara medvetna om sitt kroppsspråk kan inspektören lättare bli positivt uppfattade 
av brukarna. Genom att vara öppen, trevlig och stå vänd mot brukaren och möta deras blick 
på ett avslappnat sätt, öppnar det och inbjuder till ett lugnt samtal med inspektören. Skulle 
inspektören däremot stirra på brukaren utan att le eller vända sig bort ifrån denne och komma 
med utfrågningar stängs möjligheten för brukaren att ta kontakt och diskutera med 
inspektören. 

3.3 Fall 2 
Fall 2 handlade om omhändertagande av djur och det märktes att det var en känslig fråga för 
inspektörerna. Alla åtta gav lösningar på hur man skulle lösa problemet och om huruvida ett 
omhändertagande av djuren skulle komma att bli nödvändigt eller inte. Men de gav inte lika 
många svar på hur de skulle ha använt sitt språk eller ändrat i dialogen.  

Men alla åtta var överrens om att de inte skulle ha använt ett så formellt språk som 
inspektören i fallet gjorde, något som tyder på att inspektörerna vill kunna prata med brukarna 
på ett mer alldagligt sätt och inte med facktermer eller svåra ord. Detta visar att de sätter sig i 
in de situationer, som brukarna går igenom, de känner empati.  
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Det är viktigt att känna empati men det är lika viktigt att lyssna och uttrycka sig empatiskt. På 
frågan om inspektörerna skulle ha påtalat om de märkt att någon blir ledsen eller påverkad 
under inspektion svarade samtliga ja. Inspektörerna skulle ha sagt till brukaren att de förstår 
hur han känner sig. Det viktiga här är att inspektörerna inte bara säger detta som en 
standardfras, att de förstår brukaren, utan att de också visar det. Detta kan inspektörerna enligt 
Giraffspråket göra genom att ställa frågor till brukaren om hur denne känner sig och gissa hur 
brukaren mår och sedan fråga om detta stämmer. Då använder sig inspektörerna av en ärlig 
och empatisk kommunikation istället för en standardfras. 

På frågan om hur inspektörerna helst uppträder var de eniga om att de känner av personerna 
de kommunicerar med och anpassar sig efter det. Inspektörerna observerar alltså brukarens 
behov och önskemål med kommunikationen och känner av situationen, de går den empatiska 
vägen enligt giraffspråket. Att tänka på här är att för att Giraffspråket skall fungera bra för 
båda parter måste inspektören både vara empatisk i sitt lyssnande och också ärlig i sin 
kommunikation. Något som är mycket viktigt då inspektören ofta har ett budskap, som denne 
vill ska nå fram till brukaren. Inspektörerna nämnde också att det är viktigt att anpassa sig 
efter brukaren då detta gör det lättare för brukaren att ta till sig av den information som ges. 
En inspektör nämnde, att om denne är ute på ett stort företag och träffar en miljökonsult kan 
ett mycket mer byråkratiskt språk användas, än om besöket är hos en nystartad 
egenföretagare. 

Det är positivt enligt Giraffspråket, att anpassa sig efter den, som kommunikationen sker 
tillsammans med. Dock bör inspektörerna vara försiktiga med att värdera brukarna innan de 
ens har träffats på grund av att de vet vilken yrkeskategori som brukarna tillhör. Inspektörerna 
bör vara observanta och öppna vid nya möten och empatiskt lyssna till det som brukaren 
säger, utan att värdera, annars är risken att inspektörerna faller in i vargbeteendet. 

3.4 Fall 3 
Fall 3 beskrev något, som alla åtta inspektörer upplevt och regelbundet möter. Otrevligt 
bemötande via telefon. Tre fjärdedelar av inspektörerna svarade på vad de tyckte om det som 
inspektören i exemplet sa och de tyckte att inspektören i fallet använde en god dialog och 
uppträdde korrekt.  Fem av inspektörerna reagerade dock på att inspektören i fallet la på luren 
i örat på brukaren. De hade valt att uppmärksamma brukaren på att de tänkte avsluta samtalet 
innan de lade på.  

Inspektörerna berättade om vilka lösningar de har vanligtvis, för att avsluta ett samtal där man 
inte kommer längre. De kan då meddela brukaren om att han får kontakta miljöchefen på 
kontoret. Vissa kan också välja att fatta ett beslut som visar att inspektören har hanterat fallet 
korrekt, beslutet tas av myndigheten och detta har brukaren möjlighet att överklaga. 

Det är inte alltid som brukaren blir lugnare för att denne hänvisas till chefen på miljökontoret, 
inspektörerna hade kanske behövt övning i hur de själva kan klara av dessa jobbiga samtal 
istället. Samtidigt som de genom att hänvisa till sin chef visar brukaren att den pratar med 
högsta instans på kontoret och inte kommer komma längre med sitt ärende där.   
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Fyra av inspektörerna tyckte att möjligheten som de har, att fatta ett beslut som brukaren sen 
kan överklaga är bra, för det visar att inspektören gjort sitt jobb och beslutet tas som en 
myndighet och inte som en enskild inspektör. Men en av inspektörerna gillade inte idén med 
beslutet för att det inte kändes som att problemet löstes utan gör det bara svårare för brukaren 
att gå vidare med sitt ärende.  

Att diskutera frågan och ta fram en modell för hur dessa samtal skall hanteras vore positivt då 
de förekommer då och då och enligt intervjufrågorna påverkar inspektörerna. Inspektörerna 
vet hur de ska hantera situationen och behöver inte vara osäkra på, om de handlat korrekt eller 
inte, utan kan vara säkrare i sina roller.  

Det otrevliga samtalet från brukaren kom sent på dagen innan inspektören i fallet skulle gå 
hem, detta trodde många av inspektörerna påverkade kommunikationen negativt. Två av dem 
berättade att när de snart ska gå hem eller sitter med viktiga uppgifter kopplar de ur telefonen 
så att de får arbetsro. Detta för att inte få några samtal när de är på väg att gå hem och de 
undviker på så sätt att hamna i samma situation som inspektören i fallet gjorde. 

Det skulle kunna diskuteras om det är något som fler av inspektörerna kunde använda sig av 
för att klara av komplicerade uppgifter utan att avbrytas och minska den personliga stressen 
som ett samtal ger som kommer precis innan arbetsdagens slut. 

Under intervjun framkom också att inspektörerna har möjlighet att utnyttja 
företagshälsovården för att hantera jobbiga situationer som uppstår av arbetet, att bli uthängd i 
media var något som påverkade inspektörerna extra mycket. Av intervjun framkom det dock 
att det inte var etablerat på kontoret att utnyttja denna form av hjälp. Detta kan bero på att 
behovet av utomstående hjälp är oregelbunden och inte inträffar så ofta. Men det är viktigt att 
enskilda inspektörer känner att de kan utnyttja företagshälsovården vid behov även fast ingen 
av kollegorna gör det.  

Inspektörerna måste vårda sin inre giraff för att sedan kunna vara som en öppen giraff i sin 
kommunikation med andra. Inspektörerna måste känna efter hur de känner sig, vad de vill och 
vilka behov de har för att kunna analysera detta även hos andra. Att inspektörerna på Laholms 
kommun sedan stötar varandra och försöker tillgodose varandras behov framkom tydligt 
under intervjun och är mycket positivt enligt giraffspråket.  

Till sist ställdes frågan om inspektörerna trodde att samtalet i fallet hade slutat annorlunda om 
inspektören hade lyssnat empatiskt på brukaren inledningsvis och visat ett personligt intresse. 
Samtliga åtta var mycket osäkra över om de trodde att detta skulle ha hjälpt eller inte. Att 
samtliga inspektörer var osäkra på om hur man kommunicerar kan påverka en konversation är 
intressant och visar att behovet för att arbeta vidare med frågan finns. 
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3.5 Nyckelord och fraser 
Eftersom samtalen och beskrivningarna under enkät - intervjun lätt gled över på att analysera 
handlingen eller situationen i de olika fallen var det svårt att plocka ut nyckelord och fraser 
som bör undvikas i en empatisk och ärlig kommunikation. 

Men några ord och fraser förekom: 

”Du behöver inte vara otrevlig” ”Du fick ju reda på vad som måste åtgärdas” 

Meningar som börjar med ”du” bör undvikas då de uppfattas som anklagande och utpekande. 

”Aldrig” ”Det går inte” 

Negationer ska inte heller användas då de belyser problemen istället för lösningarna.  

 ”Jävlar” 

Svordomar bör alltid undvikas då detta inte är enligt giraffspråkets empatiska och ärliga 
kommunikation. 

”Jag vill ha”  

Order eller att vilja ha något på begäran orsakar ofta konflikter, att istället fråga om någonting 
och berätta hur viktigt det är leder till en öppen kommunikation. 
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4 Slutsats 
Jag har kunnat dra många intressanta slutsatser under detta arbete. Det började redan innan jag 
börjat med min resultatsammanställning, under utförandet av enkät – intervjuerna. Jag fick 
söka i mitt material för att få fram inspektörernas språk då de under intervjuerna gled över på 
att analysera handlingarna och situationerna istället för språket och orden. Detta gjorde att jag 
under min resultatsammanställning fick använda mig av språket inspektörerna använde när de 
beskrev handlingarna.  Detta gjorde mig bara mer intresserad och fick mig att undra varför det 
är mycket lättare att granska en handling än en språkstil och olika ordval. 

Ser jag till brevet är min slutsats att det bör finnas en rutin för att ta reda på att det 
inspektörerna meddelat i sina brev verkligen når fram till brukaren och blir förstått. Hur detta 
ska gå till är upp till miljökontoren att finna en lösning, som passar för dem. Kanske kan det 
vara att se över sina mallar och nöja sig där, eller kan kanske uppföljande samtal bli en rutin. 

I fallen framkom det att det finns tillfällen där inspektörerna blir osäkra i sin roll och osäkra 
på hur de ska agera. För att underlätta för inspektörerna är det viktigt att de känner att alla 
inom arbetslaget har samma inställningar till hur de ska nå sina uppsatta mål för sitt arbete. Är 
målen tydliga behöver ingen vara osäker på om de handlingar eller besked, som ges är rätt 
eller fel. För en mer enhetlig syn och tydliggörande av arbetsstil behöver man avsätta tid för 
diskussioner och möten angående kommunikationen. Som framgår av fallen väljer 
inspektörerna olika sätt att hantera de olika situationerna. Pratar man sig då samman kan man 
lära av varandra och komma fram till vad som fungerar bäst i olika sammanhang.  

Det känns mycket positivt att jag, genom detta examensarbete och genom föredraget på 
miljökontoret i Laholm, har kunnat öppna för tanken att ett gemensamt språk skulle göra det 
lättare för inspektörerna att verkligen förstå varandra och kunna ta hjälp av varandra vid svåra 
fall. Dessutom insåg de att även inspektionerna skulle bli lättare att genomföra om de 
medvetet använde sig av en icke-aggressiv kommunikation. Detta innebär att jag lyckats med 
den del av mitt syfte, som bestod i att öppna för vidare diskussion om vikten av en god 
kommunikation. 

Under hela mitt arbete har jag blivit bemött med positiva kommentarer för mitt val av ämne. 
Jag har pratat med etablerade inspektörer och studenter, som läser för att kunna arbeta, som 
inspektörer i framtiden. Det faktum, att alla som jag har pratat med, säger att det är svårt att 
vara medveten om sitt språk, har fått mig att dra slutsatsen att kommunikation är viktigt och 
behöver arbetas mer med, för att få den etablerad, som en del av arbetet med miljö- och 
hälsoskydd. 

Min framtidsvision är att kommunikationen ska ses som en del av den kvalitetssäkring, som 
man vill uppnå med sitt arbete på miljökontoren. 
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 Möte med Per Albinsson, Region Halland. 17/1-08 
 

• Hur kom det sig att ni valde att göra enkäten från början? Fanns det någon 
speciell anledning? 

� Det finns en miljöchefs-grupp där miljöcheferna från hela Hallands län ingår. 
Falkenberg hade redan tagit initiativet till en enkät och redovisade sina resultat, detta 
fick de andra miljöcheferna intresserade och man tog hjälp av Region Halland för att 
sätta ihop en enkät som sedan skickades ut till alla kommuner i länet. Eftersom 
Falkenbergs kommun ville utvärdera sina resultat var man ganska låsta vid 
Falkenbergs utförande av enkäten när man utvecklade den. En enkät av denna typ är 
ganska originell och det är bra att kommunerna i länet vågar jämföra sig med 
varandra. Andra län sedan dess har varit intresserade av att göra något liknande, 
men ett samarbete med Region Halland har inte varit aktuellt. 

• Det stod i rapporten att endast ett färre antal jämförelser gjordes i den mellan 
kommunerna/kontoren. Menas det då att själva rapporten var begränsad eller 
finns det en utförligare version, även om den inte finns utlagd på internet? 

� Det var inte intressant att utvärdera allt in i minsta detalj i länsrapporten. Man ville 
heller inte utse den kommun som var bästa eller sämst. Utan då får man se till var 
kommuns rapport. Dem är mer detaljerade. 

• Finns det möjlighet för mig att ta del av de andra kommunernas resultat?  
� Vid mötet med Per Albinsson fick jag en enkätrapport för respektive kommun. De är 

offentliga handlingar. 

• I resultatet så läste jag att bortfallet av svar var ganska stort i den tredje delen, 
den som handlade om att bedöma de faktiska kontakterna. Tycker du ändå att ni 
fick en rättvis bild av hur det faktiska läget är, eller skulle en mer djupgående 
undersökning av detta vara intressant? 

� Ja, resultatet är rättvist men kunskapen om kommunikation och kommunikationen med 
allmänheten alltid är aktuellt och uppdateringar är intressanta. Språkets betydelse är 
intressant och visst skulle man kunna utreda detta. 

• Övrigt? 
� Jag fick förvånansvärt många samtal från människor som inte ansåg sig varit i 

kontakt med miljö och hälsoskyddskontoren. Då fick jag fråga ledande frågor och då 
visade det sig att de hade varit i kontakt men inte varit medvetna om exakt vem och 
från vilken avdelning på kommunen de kommit i kontakt med. Borde kanske försöka 
ändra på detta. 
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6.2 Bilaga 2 Möte med Torsten Kindt, Miljökontoret i Laholm. 17/1-08 
 

• Tror du att svaren i brukarenkäten kan bero på vilken sorts verksamhet ni 
undersökt, på grund av att inspektionerna går till på lite olika sätt för olika 
verksamheter? Representanter för företag kanske är mer positiva för hjälpen än 
en ensam verksamhetsutövare som känner sig mer ”kontrollerad”? 

� Det är möjligt men enkätdeltagarna var slumpmässigt utvalda. 10 % av totala antalet 
av dem som tagit kontakt med miljökontoret under året fick enkäten hemskickad. Så 
det bör inte påverka... 

• Vid inspektion av lantbruk föranmäler ni alltid era  besök, kan detta ligga till 
grund för det positiva resultatet då ¼ av de svarande just hade kommit i kontakt 
med er via lantbruk? 

� Jo, men enligt sammanställningen från rapporten var det inte lantbruken som var de 
som var nöjdast även om resultaten var bra.  

• Enkäten handlade ju om alla frågor som rör miljökontoren i de olika länen, men 
om man bara hade sett till tillsynsdelen, tror du att ni hade fått samma positiva 
resultat? 

� Det kan man inte riktigt svara på men enkäten skiljer på om det var kommunen som 
tog kontakten eller om det var verksamhetsutövaren eller liknande. 

 
� Torsten Kindt gav mig även tillhörande kommentarer till enkäterna, dock var 

det bara ca 20 som givit egna kommentarer av ca 200. 
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6.3 Bilaga 3: Projektplan framtagen inför examensarbetet: 

 

Projektplan för examensarbete 

Vårterminen 2008 

2008-01-24 
Jag har valt att fokusera mitt examensarbete på miljö- och hälsoskyddsinspektörsrollen med 
inriktning på kommunikationen mellan inspektörer och brukare. I synnerhet kommer jag att 
analysera språkbruket i dialogform och genom skrift, samt se en del till kroppsspråkets 
betydelse i kommunikationen. Jag har inte beslutat om ett slutgiltigt namn för mitt 
examensarbete än, men det blir något liknande; Språkbrukets betydelse för positiv 
informationsförmedling mellan miljö- och hälsoskydds inspektörer och brukare. 

Under mina efterforskningar för att bestämma mig om inom vilken del av kommunikationen 
för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna jag skulle inrikta mig på tog jag kontakt med Torsten 
Kindt, miljöchef i Laholms kommun och bestämde ett möte. Torsten Kindt informerade mig 
om att ta del av en brukarenkät som gjorts under 2007 och jag fick ta del av resultaten från 
Laholms kommun.  

Enkäten, som för övrigt skickades till brukare i hela Halland, tar upp hur brukarna upplevt 
kontakten med miljökontoren. I denna enkät framkom att tydlighet var en av de saker som 
brukarna tycker är viktigast vid information från miljökontoret och en bra dialog är också 
något mycket viktigt. För att få en uppfattning om hela enkäten ringde jag upp Per Albinsson 
som är FoU-chef på Region Halland och bad att få intervjua honom. Vid intervjun fick jag 
veta att kommunikationskurser för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna finns, men att dessa 
inte riktar in sig mot språkbruket så mycket.  

Det var då, som jag efter ett par möten med min handledare Judit L Sári bestämde mig för att 
det var en studie om språkbruket jag ville rikta in mitt examensarbete på. Enligt 
brukarenkäten föredrog brukarna kontakt med inspektörerna via ett personligt möte, telefon 
och brev. Detta låg till grund för att jag valde att se på språkbruket inte bara i dialoger utan 
även i skrift. Jag bestämde också att jag skall försöka analysera både språkbruk och 
kroppsspråk, när jag beskriver personliga möten mellan brukare och inspektör. Dialogen 
måste ses i en helhet och dessutom förstod jag vid mitt möte med Torsten Kindt att han är 
intresserad av just kroppsspråket. Dock kommer jag inte att göra en separat studie om 
kroppsspråk utan kommer som sagt att peka på vissa viktiga kopplingar i samband med 
språkbruket, som kan utveckla inspektörens kompetens. 
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Jag skall studera och själv lära mig mer om kommunikation och om hur denna sker icke 
aggressivt på bästa sätt, enligt NVC (Nonviolent Communication, Marshall Rosenberg). 
Denna inlärning skall min handledare Judit L Sári hjälpa mig med. Då hon driver ett eget 
företag som föreläsare om kommunikation och konflikthantering samt arbetar som personlig 
coach med mera är hon mycket kunnig i ämnet och kan ge mig betydelsefullt stöd och 
kvalitativa tips. Judit har gett mig en del litteratur, som jag redan nu har börjat läsa och även 
tipsat mig om böcker som jag skall ta del av under min inlärning. Även biblioteket och 
internet kan vara bra källor för ytterligare information. 

Genom att jag tagit kontakt med miljökontoret i Laholms kommun och miljöchef Torsten 
Kindt har jag fått möjlighet att via intervjuer och skrifter analysera Laholms kommuns 
inspektörers språkbruk. Då ska jag försöka kartlägga ”aggressiva” uttryck, som används och 
hur man kan förbättra språkbruket.  

Första delen av mitt möte med inspektörerna är själva intervjun, den skall jag spela in så att 
jag i efterhand kan lyssna på den igen. Den andra delen består i en skriven dialog mellan en 
inspektör och en brukare, som jag ska skapa, där inspektören får kommentera och ändra i 
språket så att denne blir nöjd. Den tredje och sista delen består av ett brev skrivet av en 
inspektör till en brukare, som jag ska konstruera och det skall inspektörerna också få granska. 
Dessa möten ska jag boka när jag själv känner mig säker på NVC. Innan själva mötena äger 
rum skall Judit granska mina frågor och det skriftliga materialet. Svaren och kommentarerna 
från inspektörerna skall jag sedan analysera. 

När jag analyserat svaren och anser att jag fått en bra överblick över vilket språkbruk som 
används ska jag belysa vissa nyckelord eller ordval, som skulle gynna inspektörerna att arbeta 
bort ur sin vokabulär.  

Utefter vad jag fått fram av mina möten med inspektörerna skall jag med hjälp av min 
handledare Judit lägga upp ett föredrag, som jag sedan skall hålla för inspektörerna och övriga 
handläggare på miljökontoret i Laholm. Som stöd för min presentation skall jag skapa en 
PowerPoint presentation. Efter mitt föredrag skall jag lämna tid för en frågestund och även 
dela ut en liten folder, som jag skapat inför föredraget, med en sammanfattning av föredraget 
och vad åhörarna kan tänka på.  

Anledningen till att jag valde detta ämne för mitt examensarbete är att jag är intresserad av 
ämnet och tycker att det är intressant hur man via ökad kunskap om sitt språkbruk kan 
uttrycka sig bättre och därmed få positiva kontakter med människor även om man behöver 
informera om svåra saker. Man ökar förståelsen även hos den andre genom sin egen goda 
kommunikation. Under min praktik har jag fått egen erfarenhet av hur kommunikationen 
mellan inspektören och brukaren kan låsa sig och leda till oönskade situationer och 
missförstånd på grund av otydlighet i språket och jag har också ett personligt behov av att 
utvecklas. 
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 Sammanfattningsvis är alltså mitt mål med examensarbetet en fördjupning i miljö- och 
hälsoskyddsinspektörers kommunikationsstil och en utveckling av denna. Mitt mål är också 
att hålla ett föredrag i ämnet. 

Jag kommer alltså att sammanställa resultatet från mina möten med inspektörerna och utifrån 
detta ta fram ett material för ett föredrag. Ett föredrag som förhoppningsvis leder till insikt om 
vikten av ett professionellt icke-aggressivt språk. Förhoppningsvis kan inspektörerna utifrån 
denna insikt anstränga sig att förändra sin vokabulär och därmed få en mera positiv 
kommunikation mellan inspektörer och brukare. 

Jag ser mycket fram emot arbetet med detta examensarbete och tror att de kunskaper jag 
skaffar mig om icke aggressiv kommunikation under arbetets gång kommer att vara 
värdefulla för mitt framtida yrke inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
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6.4 Bilaga 4: Brevet som inspektörerna granskade med tillhörande 
intervjufrågor: 
 

Brev från en inspektör till en brukare:  

Detta brev skrivs och skickas till ett företag som sysslar med krossning av asfalt och betong varor. 
Företaget har ansökt om att tillfälligt utföra sin miljöfarliga verksamhet i området Stentaget 5:8. Miljö- 
och hälsoskyddskontoret har nu beslutat i ärendet tillsammans med tekniska kontoret och kommit fram 
till följande:  

Den tillfälliga verksamheten beviljas om man vid arbetet vidtar vissa försiktighetsmått. 

Mottagaren av brevet är Lars Gustafsson som är ägare av företaget Asfaltskross AB. Han är ganska ny 
i branschen och företaget har varit etablerat endast ett drygt år. Tidigare har Lars kunnat bedriva sin 
asfalts krossning på ett och samma ställe dit asfalt från flertalet olika byggen forslades. Nu har dock 
förutsättningarna ändrats och Lars Gustafsson måste flytta runt sin verksamhet för att få arbetstillfällen 
och därmed en tillräcklig inkomst till sitt företag för att det skall gå runt. Det är därför som han skickat 
in sin anmälan. 

Såhär ser brevet ut: 

Anmälan gäller verksamhetsutövare:  Lars Gustafsson 
org. nr: 540821-4617,  
tfn: 035-123 456 

   Stenvägen 1    310 00 Hemstad 
 

Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken avseende tillfälligt upplag 9:1–9:10 
och krossning av asfalt och betong varor inom Stentaget 5:8. 
 
Föreliggande anmälan om miljöfarlig verksamhet, tillfälligt upplag och 
krossning av asfalt och betong varor, angiven i bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med kod 90.110 C, föranleder 
i huvudsak ingen erinran från Nämnden för Miljö & Hälsoskydds sida. 
 
Med stöd av 26 kap, 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap, 3 § 
miljöbalken samt 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, föreläggs Asfaltskross AB att vidta följande försiktighetsmått: 
 
1. Verksamheten får pågå helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00, 
dock bör arbetet avbrytas klockan 16.00 fredagar. I det fall arbete vid något 
tillfälle måste ske vid annan tidpunkt skall anmälan härom ske till Nämnden 
för Miljö & hälsoskydd i god tid före verksamhetstillfället. 
 
2. Buller från verksamheten får vid närmast belägna bostäder inte överskrida en 
ekvivalent ljudnivå på 50 dBA under dagtid mellan kl. 07-18 samt 40 dBA 
mellan kl. 06.30-07.00. 
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3. Impulsljud från verksamheten får vid bostäder uppgå till högst 65 
dBA. 
 
 
4. Damning, som uppkommer genom tippning, lastning, körning m.m. skall vid 
behov bekämpas med vatten eller annan metod, för att inte ge störningar för 
omkringliggande verksamheter. 
 
5. Driv- och smörjmedel skall hanteras så att läckage till yt- och/eller grundvatten 
inte sker. 
 
6. Driv- och smörjmedelstankar eller -fat skall invallas eller på annat sätt förvaras 
så att spill inte kan nå yt- och/eller grundvatten. 
 
7. Så långt som är tekniskt möjligt bör driv- och smörjmedel som är framställda ur 
vegetabiliska råvaror användas. 
 
8. Vid fynd av stenkolstjära skall tillsynsmyndigheten informeras. 
 
Asfaltskross AB skall enligt kommunfullmäktiges taxa för prövning och 
enligt miljöbalken, 13 §, till nämnden för Miljö & Hälsoskydd betala en prövning 
för handläggningen av denna anmälan på 8000 kr samt en årlig tillsynsavgift på 4200 
kronor. Tillsynsavgiften gäller från och med år 2009. 
 

Beslutet om årlig tillsynsavgift gäller till dess taxan eller verksamheten ändras. 

 

Godkänt av: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

Underskrift 

Datum  080111 

 

Behörig firmatecknare, namnteckning 

Bo Göransson 

Namnförtydligande 

Bo Göransson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

 
Besöksadress  Postadress  Hemsida/E-post  Telefon/Telefax Org.nr 

Hemvägen 3 Miljökontoret www.miljokontoret.se 012-45689/14718 278510-2883 

 Box 102   
   568 47 Hemstad   
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Följdfrågor till brevet: 

1. Utgår du ifrån mallar när du skriver liknande brev? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. Hur hade du valt att skriva brevet?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. Hade du börjat med en mer förklarande brödtext? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Tror du att brevet är skrivet på ett sådant sätt så att Lars Gustafsson som äger företaget 
förstår om han har fått sin ansökan godkänd?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. Vad tycker du att man kan ändra i språket för att göra brevet mer tydligt och ändå 
fortsätta att hänvisa till lagtexter enligt praxis? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. Vilken typ av frågor får ni angående de brev ni skickar ut? Hur många samtal har du 
fått senaste 2 veckorna från personer, som inte förstår? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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6.5 Bilaga 5 Inspektörernas kommentarer och svar på brevet: 
 

1. Utgår du ifrån mallar när du skriver liknande brev?  

”Ja det gör jag. Det gör det hela mycket snabbare.” 

”Ja, det gör vi.” 

”Ja, det gör jag. Jag ser över dem ibland och snyggar till dem efter hand.” 

”Ja.”  

”Ja, det finns mallar. Med bakgrund och beslutsunderlag.”  

”Ja det gör jag. Men det kan vara lite farligt för man kan bli låst. Jag brukar revidera dem om 
jag kan. Komponerar man mallar är det stor risk att det blir dåligt. Man skriver inte till en 
särskild person och man ska vara himla allmän.” 

”Ja, finns det en gammal mall använder man den, vi lägger inte tid på att skriva nya. Det gör 
ju att breven bli mer opersonliga. Vi lägger inte tid på att ändra mallar. Jag har gjort mallarna, 
så jag är nöjd. Med invandrare är det svårt att veta om de förstår breven, men man gör ju ett 
besök också och då kan man kolla om de förstått. Vissa ringer och förklarar sitt brev, men det 
gör jag inte, det tar för lång tid tycker jag. Med miljöbalken är det lättare, man kan säga nu att 
du får skaffa dig kunskapen. Det är ditt ansvar att fixa så att du klarar det.” 

”Ja, det gör jag. Fast jag försöker alltid hitta ett dokument så likt som det jag ska skriva som 
möjligt.” 

2. Hur hade du valt att skriva brevet?  

”Ja, jag hade beskrivit vad som tänker göras, alltså vad det är han har anmält. Att det kommit 
in en anmälan från… Om… Och vad verksamheten gör… Anmälan innebär… Så att det som 
de själva sagt att de ska göra står med så att det inte råder någon tvekan om vad som gäller, 
sedan skulle jag kommentera på det och även ta upp om det förekommit samråd.”  

”Lagtexten är ju som den är. Det går inte att göra så mycket åt. Men att man kan använda ett 
enklare språk. Som verksamhetsutövare krävs det ändå en viss kunskap inom det man håller 
på med, han har ett ansvar, medvetengöra honom om det.” 

”Inte lika uppstyltat och lättare språk. Han är ju relativt ny i branschen. Kan skicka med att 
om de har några frågor kan de höra av sig.” 

”Vi har mallar. Jag hade brutit ut all lagtext och lagt det sist under en rubrik med lagtext. 
Sedan hade jag delat upp förelägganden i skall och bör. T.ex. dessutom skall du tänka på. Bör 
är ju mindre än ett skall eller krav. Lite gammaldags skrivet. Rättstavning är viktigt. Annars 
tycker jag tar det bort lite av fokuset på innehållet. Man ska använda så nära talspråk som 
möjligt men ändå korrekt.” 
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”Jag tycker inte att man ska skriva i huvudsak ingen erinrar när det kommer 
försiktighetsmått.”  

”Detta är svårt att läsa. Det är ett vidrigt brev. Vissa saker måste man ha med. Men man måste 
kunna skriva så att alla förstår. Vissa ord måste vi använda, men det känns inte alltid bra.” 

”Jag hade satt lagtexterna inom parantes så att de inte stör texten och själva läsningen. Och 
skrivit med att beslutet är överklagbart.” 

”Början var dålig, försiktighetsmåtten var okej, men börja skulle ha skrivit på ett helt annat 
sätt. Bättre svenska, inte erinran. Men lagtexten är okej att den står med.” 

3. Hade du börjat med en mer förklarande brödtext? 

”Ja, se ovan.” 

”Jag hade ringt och informerat via telefon först och sen skickat ut brevet, i alla fall om 
verksamhetsutövaren är ny. Men det är viktigt med både brev och telefon så att det inte blir 
några missuppfattningar om man bara tar det muntligt över telefon.” 

”Ja, det ska vara en förklaring om bakgrund till anmälan osv. Och sedan ska beslutet stå 
tydligt och göra meningen med erinran kortare. Men behålla ordet.”   

”Ja det hade jag gjort. Med bakgrund om vad ansökan gäller.”  

”Jag hade börjat med en förklaring om vad anmälan gäller. Jag har ingen synpunkt på 
försiktighetsmåtten. Även en beskrivning av verksamheten bör finnas med. Och vilka som 
kan beröras och vilka olägenheter som kan uppkomma. Något från samrådet.”  

”Ja, det hade jag. Beskrivning av verksamheten etc. Och så hade jag skrivit 
försiktighetsmåtten på ett mycket tydligare sätt. Kommer man inte från Sverige har man 
kanske svårt att förstå vad här står. Tydlighet är viktigt!” 

”Det beror lite på vad det gäller. Miljökontoret har fått in din anmälan om… Och sedan hade 
jag skrivit beslut längst upp: Så det blir tydligt. Jag hade tyckt att beslutet skulle ha kommit 
först, inte som vi gör sist. Men eftersom alla mina kollegor har det sist gör jag som dem.” 

”Jag börjar med en beskrivning av vad deras anmälan gäller.” 

4. Tror du att brevet är skrivet på ett sådant sätt så att Lars Gustafsson som äger 
företaget förstår om han har fått sin ansökan godkänd?  

”Ja, man hade kunnat ändra meningen om erinran, annars tror jag han förstår. Vi skriver 
”Beslut:” Då blir det tydligt.”  

”Det kan vara lite oklart, men det skulle man kunna ändra eller formulera annorlunda. Så att 
man använder ett enklare språk trots att det är korrekt.” 
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”Kanske inte. Skriva det lite enklare och att det är ok, men han måste följa de förelägganden 
man gett.” 

”Ja, det gör han ju. Det bör han göra.” 

”Han kan nog ha problem att förstå brevet.”  

”Inte säkert.” 

”Jag hade nog inte skrivit så, en annan formulering. Erinring kan man skriva till polisen etc., 
men inte till småföretag.” 

”Nej det tror jag inte är säkert.” 

5. Vad tycker du att man kan ändra i språket för att göra brevet mer tydligt och 
ändå fortsätta att hänvisa till lagtexter enligt praxis? 

”Inte så tung svenska, använda mer vanligt språk. Det finns vissa termer, t.ex. ekvivalent 
ljudnivå, det är ju rätt att skriva så men jag hade kanske skrivit en kort förklaring också. Och 
förklarar varför man har fått dessa förelägganden.” 

”Det ska inte kunna misstolkas. Så det är en balans mellan tydlighet och lagtexter.” 

”Inte mycket av punkterna, utan bara de meningarna i början som bör göras kortare och 
tydligare.” 

”Se ovan.” 

”Början av brevet. Tycker inte att det är krångligt med lagtexten mitt i brevet.”  

”Använda lättare svenska.” 

”Se ovan.” 

“Se ovan.” 

6. Vilken typ av frågor får ni angående de brev ni skickar ut? Hur många samtal 
har du fått senaste 2 veckorna från personer, som inte förstår? 

”Det är inte så ofta jag får frågor, om jag får det så accepterar dem ofta beslutet men de 
hänger upp sig på något i brevet, någon detalj som de inte vill ställa sig bakom. Jag får inte 
frågor alls ofta, inga de senaste 2 veckorna.” 

”Inga.” 

”Frågor på vad händer sen och att de vill få bekräftat att de uppfattat rätt. Inga samtal om vad 
brevet betyder, nej.” 

”Nej, det får jag inte. Jag får aldrig några frågor, tyvärr För jag upptäcker det sen när jag 
kommer ut på inspektion att de inte förstått eller inte läst.” 
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”Nej, vi får sällan frågor.” 

”Nej, det är det inte. Men det behöver inte betyda att folk har fattat precis allt. Jag tror att det 
måste finns folk som inte fattar breven, men de flesta gör det nog.” 

”Nej, det får jag inte. Och ofta undrar jag varför dem inte har ringt.” 

”Inte så många, de som ringer är i så fall fundersamma över försiktighetsmåtten och villkoren 
som de fått. Inte för att de inte förstår texten. Jag brukar ha med en mening om att om något är 
oklart så får de ringa. Egentligen kanske en ordlista för de svåraste orden skulle ha skickats 
med.” 
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6.6 Bilaga 6: De tre fallen som inspektörerna granskade med tillhörande 
intervjufrågor 

 

Nedan följer tre fall som beskriver de arbetssituationer som kan 
uppstå under en inspektörs arbetsdag. 

Fall 1 

En miljö- och hälsoskyddsinspektör skall utföra en inspektion på ett mindre företag som 
sysslar med ytbehandling så som förkromning med mera. Verksamheten hanterar stora 
mängder kemikalier och tungmetaller. Företaget klassas som en miljöfarlig verksamhet.  Det 
är ett litet företag med tre anställda och en ägare som samtliga deltar i arbetet. 

När inspektören kommer dit oanmäld och knackar på dörren, så märker hon genast att hon blir 
mottagen på ett otrevligt sätt. Mannen på kontoret är företagets ägare och han vägrar släppa in 
henne genom dörren. Inspektören förklarar sitt ärende och får då ett barskt svar:  

- Jag har inte tid för någon inspektion. 

- Nähä, svarar inspektören med lugn och sansad röst, men det är rutin med oanmälda 
inspektioner. Jag kan förstå att det stör arbetet men om du bara släpper in mig så skall 
detta inte behöva ta så lång tid. 

Ägaren som nu är riktigt arg och röd i ansiktet svarar: 

- Det kvittar! Jag har inte tid har jag sagt! Du måste ju vara korkad som tror att du kan 
komma hit oanmäld och få som du vill. 

Inspektören höjer nu rösten och låter inte trevlig längre när hon lägger armarna i kors, blänger 
och svarar: 

- Du ska ha klart för dig att inspektionen är för din egen skull och för att du skall kunna 
driva ditt företag på ett lagligt sätt. Du behöver inte heller vara otrevlig, jag gör 
faktiskt bara mitt jobb! 

Ägaren himlar nu med ögonen och förlöjligar med sitt kroppsspråk det som inspektören säger. 
Trots detta lyckas inspektören lugna sig och frågar nu med en trevligare ton: 

- Finns det någon annan tid i veckan som jag kan komma tillbaka, en tid som passar dig 
bättre? 

Ägaren som då också sänker rösten svarar:  

- Nej, det finns det inte. Jag har mycket och göra, men om du tvunget måste kan du 
komma tillbaka om ett par månader. 
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Inspektören som nu har lugnat ner sig förklarar: 

- Jag förstår att det måste vara tufft att driva ett eget företag i dagens hårda arbetsklimat, 
men en inspektion kan ju hjälpa dig att och ge dig kundfördelar. Vet kunderna att ditt 
företag är kontrollerat och rätt skött kommer de känna sig trygga och anlita ditt företag 
i en större utsträckning. Jag kan komma tillbaka nästa tisdag, vad säger du om det? 

Ägaren mjuknar nu och svarar: 

- Jag har aldrig sätt på en inspektion som en positiv sak, men du har kanske rätt, delvis. 
Jag antar att en inspektion nästa tisdag blir bra. 

Ägaren som tycks vara nöjd och sträcker nu fram handen så att de kan ta i hand innan 
inspektören går. 

Inspektören ler mot ägaren och känner sig nöjd trots att hon inte fick utföra inspektionen idag, 
nu hoppas hon att hon kommer bli trevligt bemött nästa gång hon kommer dit. 

Här är nu dialogen i Fall 1 tagen ur sitt sammanhang. Ändra 
dialogen så att du blir nöjd med språkbruket. Du behöver bara 
koncentrera dig på inspektörens språkbruk. 

- Jag har inte tid för någon inspektion. 

- Nähä, men det är rutin med oanmälda inspektioner. Jag kan förstå att det stör arbetet 
men om du bara vill släppa in mig skall detta inte ta så lång tid. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

- Det kvittar! Jag har inte tid har jag sagt! Du måste ju vara korkad som tror att du kan 
komma hit oanmäld och få som du vill. 

- Du ska ha klart för dig att inspektionen är för din egen skull och för att du skall kunna 
driva ditt företag på ett lagligt sätt. Du behöver inte heller vara otrevlig, jag gör 
faktiskt bara mitt jobb! 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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- Finns det någon annan tid i veckan som jag kan komma tillbaka, en tid som passar dig 
bättre? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

- Nej, det finns det inte. Jag har mycket och göra, men om du tvunget måste kan du 
komma tillbaka om ett par månader. 

- Jag förstår att det måste vara tufft att driva ett eget företag i dagens hårda arbetsklimat, 
men en inspektion kan ju hjälpa dig att och ge dig kundfördelar. Vet kunderna att ditt 
företag är kontrollerat och rätt skött kommer de känna sig trygga och anlita ditt företag 
i en större utsträckning. Jag kan komma tillbaka nästa tisdag, vad säger du om det? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Följdfrågor till Fall 1  

1. Varför tror du att ägaren inte ville släppa in inspektören? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. Gjorde inspektören rätt i att ge efter för ägaren? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. Är ägaren skyldig att tillåta oanmälda inspektioner? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Har det inträffat att du känt dig hotad under en inspektion?  

Hur reagerade du då? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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5. Vilka andra situationer gör att dina känslor (kommunikation) påverkas? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. Tänker du på ditt kroppsspråk när du samtalar med en brukare öga mot öga? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Fall 2 

Nästa stopp sker på en bondgård med endast 12 mjölkkor och tre får och en bagge. En 
tilltufsad gårdshund som ser gammal ut springer runt på gårdsplanen. Bonden som äger 
gården är egentligen en gammal pensionär, som tidigare har berättat för inspektören att gården 
är hans liv och att han vill fortsätta driva den så länge som möjligt. 

 Inspektören är där för ett återbesök, då det uppkom ett antal anmärkningar vid förra 
inspektionen. Nu skall hon se till att anmärkningarna är avhjälpta. Anmärkningarna gällde 
brister på det stängsel som håller fåren inne på den lilla gräsängen där de betar. Stolparna 
hade flertalet rostiga spikar stickande ut och inne i inhägnaden låg det både en rostig tunna 
och taggtråd som djuren skulle kunna skada sig på. Korna var magra och behövde troligtvis 
veterinärvård och det var ovanligt skitigt inne i stallet, skötseln av djuren var eftersatt. 

Bonden kommer ut på gården och hälsar trevligt på inspektören och tar i hand. Eftersom 
inspektören ringt tidigare i veckan och berättat att hon skulle komma förstod bonden redan 
vad besöket gällde. De går runt och inspekterar de saker som tidigare fått anmärkningar under 
inspektion. Inspektören ser snart att dessa anmärkningar inte är avhjälpta och att problemen 
kvarstår, hon går rakt på sak och säger:  

- Anmärkningarna är inte avhjälpta. Varför har du inte följt de anvisningar som du fick 
vid förra inspektionen? Som det är nu kan djuren ta skada. 

Bonden som är medveten om att det är viktigt att inspektören förstår att han vill sina djur väl 
förklarar men en uppgiven röst: 

- Jag vill inte att djuren tar skada men jag har varit sjuk och bara orkat mata djuren. Min 
kropp är sliten så jag klarar inte de tunga arbetsuppgifterna längre.  

Bonden låter nu ledsen och tillägger: 

-  Jag vill verkligen djurens bästa och min son brukade hjälpa mig innan, men nu har 
han flyttat och kan bara komma hit ett par gånger i månaden. 

Inspektören nickar för att visa att hon lyssnat och frågar: 
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- Finns det ingen annan som kan hjälpa dig? 

Bonden svarar lika uppgivet som innan: 

- Nej, jag har bara en son och min fru gick bort för ett par år sedan. 

Inspektören förklarar med en lugn röst: 

- Det är mitt jobb att se till djurens bästa och det är inte acceptabelt att du håller djuren 
under dessa omständigheter. Kan du inte få hjälp med att ta hand om djuren får du 
göra dig av med dem. 

Bonden som nu känner sig hjälplös mot det faktum att tvingas göra sig av med djuren gråter 
och utropar:  

- Men djuren är mitt liv! Vad skall jag göra utan dem? Utan dem kommer jag inte ha råd 
att bo kvar här på gården, snälla ge mig mer tid för att lösa problemen! 

Inspektören som inser fakta svarar: 

- Nej, det kan jag inte göra. Du sa ju att det inte finns någon som kan hjälpa dig så då 
tror jag inte att du klarar av att ha djuren kvar.  

Inspektören försöker att inte låtsas om att bonden är ledsen och tillägger: 

- Jag kan tyvärr inte ta hänsyn till hur din levnadssituation kommer att se ut, men jag 
hoppas att det löser sig. Du kommer att meddelas via post angående omhändertagandet 
av dina djur, du kan också ringa till kontoret om det dyker upp fler frågor.  

Sedan tackar hon för sig, tar bonden i hand och hoppar in i bilen och kör tillbaka till kontoret. 

Här är nu dialogen i Fall 2 tagen ur sitt sammanhang. Ändra 
dialogen så att du blir nöjd med språkbruket. Du behöver bara 
koncentrera dig på inspektörens språkbruk. 

 

- Anmärkningarna är inte avhjälpta. Varför har du inte följt de anvisningar som du fick 
vid förra inspektionen? Som det är nu kan djuren ta skada. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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- Jag vill inte att djuren tar skada men jag har varit sjuk och bara orkat mata djuren. Min 
kropp är sliten så jag klarar inte de tunga arbetsuppgifterna längre.  

- Jag vill verkligen djurens bästa och min son brukade hjälpa mig innan, men nu har han 
flyttat och kan bara komma hit ett par gånger i månaden. 

- Finns det ingen annan som kan hjälpa dig? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

- Nej, jag har bara en son och min fru gick bort för ett par år sedan. 

- Det är mitt jobb att se till djurens bästa och det är inte acceptabelt att du håller djuren 
under dessa omständigheter. Kan du inte få hjälp med att ta hand om djuren får du 
göra dig av med dem. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

- Men djuren är mitt liv! Vad skall jag göra utan dem? Utan dem kommer jag inte ha råd 
att bo kvar här på gården, snälla ge mig mer tid för att lösa problemen! 

- Nej, det kan jag inte göra. Du sa ju att det inte finns någon som kan hjälpa dig så då 
tror jag inte att du klarar av att ha djuren kvar.  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Följdfrågor till Fall 2  

1. Kunde inspektören ha meddelat det negativa beskedet på ett annat sätt? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. Skulle inspektören ha påtalat eller sagt något om att bonden blev ledsen? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3. Hur tycker du att inspektören skulle ha agerat när bonden blev ledsen? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

4. Vid vilka tillfällen brukar brukarna ha svårt att förstå eller ta till sig information? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. Vad tror du detta beror på? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. Använder du ett gott humör medvetet för att göra kommunikationen lättare? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

7. Hur uppträder du helst? a. Humoristiskt och trevligt 

b. Formellt och sakligt 

  c. Annat…………………….. 

Fall 3 

När inspektören kommer tillbaka till kontoret är klockan mycket och arbetsdagen som varit 
tuff är snart slut. Hon börjar plocka i ordning bland sina papper och minnesanteckningar när 
telefonen ringer.  

Den som ringer är en kvinna som bor i ett bostadsområde i kommunen. Bostadsområdet består 
av tätt byggda villor med trädgårdar som gränsar till varandra.  

Inspektören känner genast igen kvinnans röst då hon har ringt till kontoret flertalet gånger 
tidigare.  

Kvinnans ärende gäller en hund som hör till grannhuset, kvinnan anser att ägarna till hunden 
inte tar hand om den på ett riktigt sätt. Hon har tidigare ringt för att anmäla ägarna för vanvård 
av hunden då den ofta står ute i en hundgård och ser mager ut anser kvinnan.  

Efter de första anmälningarna åkte inspektören ut och kontrollerade under vilka förhållanden 
hunden hölls och kunde konstatera att hundgården var ganska liten och smutsig men byggd på 
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ett sätt som inte strider emot lagen. Ägarna berättade att de arbetar mycket så att hunden får 
vara i hundgården mycket under dagarna men att den hålls inne på nätterna så att den får 
sällskap och inte kan störa grannarna.  

Inspektören ansåg att det inte rörde sig om vanvård av hunden utan att familjen faktiskt tog 
bra hand om hunden. Hunden var inte tjock, men inte heller så mager att det verkade som om 
den inte fick tillräckligt med mat. För att vara på den säkra sidan åkte inspektören dit 
ytterligare en gång och kollade så att hunden såg ut att ha det bra. Även denna gång såg allt 
okej ut.  

Trots detta har alltså kvinnan i huset bredvid fortsatt att ringa flertalet gånger. Hon är oftast 
upprörd och arg för att miljö- och hälsoskyddskontoret inte gör något med hennes 
anmälningar. Flera gånger tidigare har inspektören tvingas lägga på luren då kvinnan blivit för 
otrevlig och inte lyssnat på vad hon sagt så att ett samtal kunnat föras. 

Därför känner inspektören sig trött när hon märker att det är samma kvinna som ringer igen. 
Inspektören som förberett sig för att gå hem hade hoppats på att slippa liknande samtal precis 
innan dagens slut. 

Kvinnan i luren är mycket upprörd, hon låter redan från början otrevlig på rösten och talar 
högt: 

- Nu hoppas jag verkligen att detta är sista gången jag behöver ringa till er! Hunden blir 
vanvårdad och eftersom jag bor i huset bredvid tvingas jag se den lida varenda dag!  

Inspektören håller sig mycket professionell och förklarar med en lugn och sansad röst: 

- Som jag har förklarat tidigare har jag varit och inspekterat de förhållanden som 
hunden lever under. Jag har också samtalat med ägarna och även gjort ett återbesök 
där vid ytterligare ett tillfälle. Jag bedömde inte hunden som vanvårdad och enligt 
lagen är den inte det heller. 

Kvinnan som är lika arg som tidigare blir personlig: 

- Så vad ska jag göra? Se på när en hund lider bara för att inte du kan sköta ditt jobb? 

Inspektören lyckas att hålla sig lugn och sansad och fortsätter att på samma sätt som tidigare 
förklara läget: 

- Så länge läget inte förvärrats sen senast du ringde förekommer det ingen vanvård av 
hunden och det finns inget jag kan göra. 

Kvinnan fortsätter vara aggressiv och gör personliga påhopp: 

- Varför vägrar du lyssna och tro på vad jag säger? Är du helt dum i huvudet? Jävla 
kärring! Din inkompetenta människa! Jävla djurplågare… 

Inspektören får nog och lägger på luren. 
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Här är nu dialogen i Fall 3 tagen ur sitt sammanhang. Ändra 
dialogen så att du blir nöjd med språkbruket. Du behöver bara 
koncentrera dig på inspektörens språkbruk. 

- Nu hoppas jag verkligen att detta är sista gången jag behöver ringa till er! Hunden blir 
vanvårdad och eftersom jag bor i huset bredvid tvingas jag se den lida varenda dag!  

- Som jag har förklarat tidigare har jag varit och inspekterat de förhållanden som 
hunden lever under. Jag har också samtalat med ägarna och även gjort ett återbesök 
där vid ytterligare ett tillfälle. Jag bedömde inte hunden som vanvårdad och enligt 
lagen är den inte det heller. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

- Så vad ska jag göra? Se på när en hund lider bara för att inte du kan sköta ditt jobb? 

- Så länge läget inte förvärrats sen senast du ringde förekommer det ingen vanvård av 
hunden och det finns inget jag kan göra. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

- Varför vägrar du lyssna och tro på vad jag säger? Är du helt dum i huvudet? Jävla 
kärring! Din inkompetenta människa! Jävla djurplågare… 

Följdfrågor till Fall 3  

1. Hur skulle du ha agerat i en sådan situation? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

2. Hur skulle du känna dig? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. Hur hanterar du påhopp av liknande slag personligen? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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4. Hur tror du att situationen hade utvecklats, om inspektören hade lyssnat empatiskt på 
kvinnan inledningsvis och visat ett personligt intresse? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
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6.7 Bilaga 7 Inspektörernas kommentarer och svar på de tre fallen: 
 

Fall 1 

1. 

- Jag har inte tid för någon inspektion. 

- Nähä, men det är rutin med oanmälda inspektioner. Jag kan förstå att det stör 
arbetet men om du bara vill släppa in mig skall detta inte ta så lång tid. 

”Jag har varit med om en identisk situation, men via telefon. Så skulle jag också kunna ha 
sagt.” 

”Jag har alltså inte träffat den här personen tidigare, är det någon som man vet hur de reagerar 
kan man rätta sig efter det, men jag reagerade inte på något speciellt i denna mening.” 

”Detta var en okej mening, att säga att det är rutin med inspektioner och att jag kan förstå att 
det stör arbetet men ska inte ta så lång tid.” 

”Sällan att jag får sådant bryskt mottagande, de flesta vet att det förekommer oanmälda 
inspektioner. Det är faktiskt ett lagkrav att det ska vara så. Jag blir ännu mera motsträvig när 
jag inte får komma in, då vill jag verkligen komma in för detta tyder på att de döljer 
någonting. Jag förklarar på ett lugnt sätt att jag följer lagen och nu ska jag komma in och titta 
hos dig. Men då är situationen så uppstressad att man inte får en bra dialog. Så då går jag själv 
in och tittar och sen bestämmer vi en ny tid så att vi kan sitta ner och prata. Jag måste se 
verksamheten när den är igång, och behöver se alla dokument och behöver prata med ägaren. 
Jag hade inte gått ut riktigt så hårt från början, jag hade tagit upp det där med att det är för 
ägarens skull redan där. Sagt att jag förstår att det är stressigt, men att jag tittar lite grann och 
kommer tillbaka och gör klart inspektionen.” 

”Är det en anmälan så måste man kanske gå in. Men är det bara ett rutinbesök är det okej att 
hitta en lämplig tid.” 

 ”Jag gör nästan aldrig oanmälda inspektioner. Jag tycker inte det känns bra och sen har jag 
ofta en speciell person jag vill träffa. Det enda som skulle göra att jag kom oanmäld är något 
riktigt akut. Knappt då heller. Här får man skylla sig själv för att man inte blev insläppt, man 
har ju inte ringt innan. Dom är oftast trevligare om man förvarnat om att man kommer. Det 
låter som om man är en översittare när man säger att det är rutin. Jag skulle genast backa. 
Även om det är akut kan jag fråga om jag kan komma tillbaka senare på dagen. Men jag hade 
kanske förklarat varför jag behövde komma in och vad jag skulle gjort.” 

”Jag hade inte höjt rösten, det ska man försöka undvika alltid, utan hellre med lugn röst 
förklarat varför jag är där och vad jag vill. Jag försöker undvika att gå in i en diskussion.” 
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”Jag gör aldrig några oanmälda inspektioner. Jag hade sagt likadant som här, vi har rätt att 
göra oanmälda inspektioner.” 

2. 

- Det kvittar! Jag har inte tid har jag sagt! Du måste ju vara korkad som tror att 
du kan komma hit oanmäld och få som du vill. 

- Du ska ha klart för dig att inspektionen är för din egen skull och för att du skall 
kunna driva ditt företag på ett lagligt sätt. Du behöver inte heller vara otrevlig, 
jag gör faktiskt bara mitt jobb! 

”Här skulle jag inte gått på så hårt. Jag tänder inte så snabbt. Jag skulle ha frågat redan nu om 
det finns någon annan tid i veckan jag kan komma tillbaka. Jag hade väntat med att diskutera 
och prata om att inspektionen är för deras skull tills jag kommit på god fot med dem.”  

”Men såhär skulle jag inte sagt, ”du ska ha klart för dig”, det är för redigt och rekorderligt, jag 
har kanske låtit så någon gång, men jag försöker undvika det, det är lite besserwisseraktigt. 
Jag tycker nästan att det är förvånande att de skiljs som vänner efter det. Jag gillar inte detta, 
”du ska ha klart för dig”, men man ska förklara och stå för sin roll. Att t.ex. säga: det finns ett 
system där miljökontoret skall kontrollera att du och andra företag uppfyller regler. Och det är 
även till för att ni ska hamna rätt och göra rätt. För man får inte bli en kompis med dem, man 
har sin roll, man har en uppgift.  Man ska förklara den tydligt och ha en förståelse för att dem 
ska sköta papper och produktion och allt. Och fråga att när passar det dig? Man ska förklara 
sitt syfte men lyssna av den andra. Det passar inte dig idag, när?” 

”Inte bra! Jag skulle inte uttrycka mig så, då har jag ju satt en etikett på hur han uppför sig. 
Utan istället: ”Det är tråkigt att du tar mitt besök på det här sättet. Jag förstår om du har det 
stressigt just nu, skulle det gå bättre om jag kom tillbaka i eftermiddag eller någon annan dag i 
veckan”. Skulle inte bry mig om att han var otrevlig, det är det många som är.” 

”Jag har möjlighet att hämta polisen om de vägrar släppa in mig, men jag har aldrig behövt 
det. Och innan man gör något så drastiskt måste man informera ägaren om att jag har rätt att 
göra det och att jag har rätt att göra oanmälda inspektioner.” 

”Alldeles utmärkt, inspektören försöker få honom medgörlig, men lyckas man inte med detta 
så får man ta till lagen och berätta att man faktiskt kan tvinga sig till ett besökt. Man ska 
meddela det korrekt, man behöver inte alltid le och se glad ut. Kan nämna att vi har ett 
uppdrag att se till att företag och verksamheter sköts rätt, enligt lagen. Det brukarna vill ha är 
tydlighet. Man kanske är för personlig här, det är inte för hans egen skull egentligen, men man 
använder nog det uttrycket som ett sätt att få kontakt och starta en dialog. Det är bra att prata 
om något neutralt först så att dialogen blir bra. Man ska tänka på sitt kroppsspråk. Det är okej 
att man säger att han inte behöver vara otrevlig och att man gör sitt jobb.” 

”Jag hade inte kommit dit, jag hade bett om en ny tid. Det går oftast saktare och sämre såhär.” 



43 

 

”Jag hade inte sagt detta.” 

”Här skulle jag inte svarat så, här skulle jag säga att jag kan komma tillbaka en annan dag, 
annars blir det en konflikt som kommer vara jobbig i fortsättningen. Jag hade bett om en tid 
på dagen som passar, men inte sagt vilken dag jag kommer komma eftersom det ska vara 
oanmält.” 

3. 

- Finns det någon annan tid i veckan som jag kan komma tillbaka, en tid som 
passar dig bättre? 

“Se ovan.” 

”Hon ändrar taktik här, och det är bra. I början kunde jag tycka att oanmälda inspektioner var 
obehagliga när man var själv, i vissa lägen kan det fortfarande kännas bra att man i två, att 
man har någon bakom sig som iakttar och så. Det är viktigt att kunna läsa av personen och har 
man sagt något lite klumpigt kan man försöka vända det, lite som hon gör här. Ibland kan man 
komma på sig själv med att tänka att oj så skulle jag nog inte sagt, eller den frågan skulle jag 
väntat med. Jag tycker meningen här är bra för nu öppnar hon upp för diskussion.” 

”Se ovan.” 

“Se ovan.” 

”Helt okej om det inte handlar om en anmälan. Är det anmälan förutsätter man att bli insläppt 
och annars får man kontakta polisen. Men ofta ringer vi och bestämmer tid för en inspektion i 
förväg.  Och då uppstår inte detta. Rätt eller fel? Att ringa innan alltså, vet inte, men så brukar 
vi göra… Vi är inte rädda att de ska hinna städa upp, det bör man inte hinna eller kunna, man 
ser ändå om det är dåligt skött. På livsmedel är det ju oanmälda inspektioner som gäller. Men 
det måste vara svårt att göra oanmälda på lantbruk, vi har valt att komma överens om en tid. 
Men är det en anmälan är det oanmäld inspektion. Då ökar även risken för att situationer som 
denna händer.” 

”Jag hade frågat detta direkt.” 

”Jag hade sagt detta i början.” 

”Säger han då fortfarande blankt nej har jag möjlighet att ha en polis med mig. ” 

4. 

- Nej, det finns det inte. Jag har mycket och göra, men om du tvunget måste kan 
du komma tillbaka om ett par månader. 

- Jag förstår att det måste vara tufft att driva ett eget företag i dagens hårda 
arbetsklimat, men en inspektion kan ju hjälpa dig att och ge dig kundfördelar. 
Vet kunderna att ditt företag är kontrollerat och r ätt skött kommer de känna sig 
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trygga och anlita ditt företag i en större utsträckning. Jag kan komma tillbaka 
nästa tisdag, vad säger du om det? 

”Jag tycker inte det är läge att argumentera om inspektionen i detta läge. Vi ska göra en 
inspektion så nu gäller det att hitta en tid som passar både för dig och för mig hade jag sagt. 
Du får själv bestämma när du har tid. Jag skulle nonchalerat det som sagts om två månader 
och frågat om en tid. Då brukar de ge en bra/okej tid. Jag hade inte gått in på om en 
inspektion är bra eller dåligt i detta skede, jag är rädd att skriva någon på näsan. Hade senare 
kunnat fråga: Ser du inga fördelar med inspektionen? Vi kan inte lägga på någon hur de 
upplever inspektionen. Då brukar det alltid vända.” 

”Bra sagt.” 

”Detta var rätt okej, hon hittade en ingång till att det kan vara en fördel för honom med en 
inspektion.” 

“Bra.” 

”Bra att påpeka att det kan ge fördelar för honom. Det var nog nyckeln till att 
kommunikationen lyckats. Det kan mycket väl vara så att man först brusar upp och sen pratar 
mer och det lugnar ner sig” 

”Jag hade nog inte kommit hit.” 

”Ok.” 

“Bra.” 

5. 

– Varför tror du att ägaren inte ville släppa in inspektören? 

”Vissa skulle tänka att han har något att dölja, men det tror inte jag är främsta anledningen. 
Ofta kan det vara helt perfekt fast dom vill ändå inte släppa in oss. Jag tror anledningen i de 
flesta fall beror på att man inte vill bli kontrollerad. De tycker att det är dem som kan 
organisationen och myndigheten ska inte komma dit och kontrollera, vad har de här och göra? 
Många har svårt för att unga tjejer kommer för att inspektera. Många av dessa är medelålders 
män som fortfarande har svårt att ta det.”  

”Han kan vara i en pressad situation, ekonomiskt t.ex. Vissa tycker inte att det är någon nytta 
med inspektionerna. Att de inte får ut något av oss. Att man talar olika språk, inte förstår 
varandra. Jag ser till mig själv, att någon klampar på för att kontrollera något hos mig. Hur 
hade jag känt. Han kanske har haft dålig erfarenhet av myndigheter generellt. Eller har det 
jobbigt privat. Tror inte det i första hand beror på att de har något att dölja.” 

”Jag kanske är godtrogen men jag tror inte det beror på att de har något att dölja. De har så 
många myndigheter som har kontroll och känner att de är överhöjda det.” 
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 ”Okunskap, har något att dölja, personliga skäl, att något hänt, att förra inspektionen hade en 
dålig dialog. Hans erfarenheter av tidigare inspektioner kan ha varit dåliga.” 

”Han kan ha mycket att göra, inte vill ha kontakt med myndigheter över huvudtaget. Och så är 
det ibland.” 

”Stressad arbetssituation, pengar och mycket att göra.” 

”De kanske behöver städa, men man brukar kunna se om det varit skitigt tidigare i alla fall. 
Och de som städar vet väl ändå vad de gjort för fel och det kan ju ses som positivt.” 

”Antingen kan han ha dåligt med tid, stressad, eller har han något att dölja.” 

6. 

– Gjorde inspektören rätt i att ge efter för ägaren? 

”Jag det tycker jag. Det finns tillfällen då man inte ska ge efter, men jag upplever det som en 
ny kontakt. Men har man fått en anmälan eller ska kolla upp något verkligen dåligt ska man 
inte ge efter.” 

 ”Ja, att stå på sig där hade jag aldrig gjort, här handlar det ju om att man ska göra en 
inspektion, så det finns ingen anledning. Även vid anmälningar får man kanske inte tvinga sig 
in. Man kan inte stå på sig så, om de har gjort i ordning till nästa gång är det ju bara bra.” 

”Ja, under en kortare period är det okej att lämna det. Då har man öppnat upp för en 
kommunikation. Om man inte lämnar det för länge har det ingen betydelse i det stora hela, det 
viktigare är en bra dialog sinsemellan. En nivå där man förstår varandra. Så att man inte som 
inspektör bara kommer för att tala om något, ibland får man det, men ofta kan de själva se 
lösningar så att de känner att man arbetar åt samma håll.” 

”Nej, det hade inte jag gjort, se ovan.” 

”Ja, för det är betydligt lättare att arbeta med eller emot. Man vinner på att hålla kontakten 
god.” 

“Ja, det tycker jag.” 

”Ja, det måste man acceptera. Men klagomål är annorlunda, då kan jag erbjuda att gå runt och 
kolla själv och sen prata med dem senare när det passar. För då stör jag inte dem i sitt arbete 
så mycket. Man ska undvika att göra dem förbannande.” 

”Ja, annars skapar det bara onödiga konflikter.” 

7. 

– Är ägaren skyldig att tillåta oanmälda inspektioner? 
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”Ja. Men grundläggande i miljöbalken är att man inte ska ta till mer våld än vad som nöden 
kräver.”  

”Ja.” 

”Ja, det är han. Men det finns ingen anledning att tränga sig på, vi ska ju ha en fortsatt kontakt 
med den personen, man får vårda relationen så att säga, men det behöver inte vara 
kärvänligt.”  

”Ja.” 

”Ja.” 

”Ja det är han. Men är det ingen anmälan som gjorts eller något som måste kontrolleras genast 
tycker jag inte att man ska propsa på något så som en tid. För om kommunikationen låser sig 
redan vid att bestämma en tid blir den fortsatta kommunikationen svår.” 

”Ja.” 

”Ja.” 

8. 

– Har det inträffat att du känt dig hotad under en inspektion? Hur reagerade du 
då? 

”Aldrig. Är mest på industrier där besöken inte blir så personliga som jag kan tänka mig att de 
blir på t.ex. lantbruk.” 

”Ja, jag hade träffat en person innan som denna gång var mycket aggressiv, då blev jag 
förvånad. Försökte säga att vi kanske kunde bestämma en annan tid men det gick inte och jag 
fick åka därifrån. Har med åren blivit bättre att lyssna av folk, att vara tryggare i min roll. Förr 
kunde jag som inspektör backa i min roll när någon skällt på mig.” 

”Inte fysiskt, men jag har blivit ifrågasatt och då känner jag att det viktiga är att behålla sitt 
lugn och inte gå in i någon diskussion. I obehagliga situationer säger jag, ”nu håller vi oss till 
sakfrågan, men om vi inte kommer någonvart är det bättre av avsluta och fortsätta när vi kan 
diskutera dessa frågor”. Inte bli indragen i fällan och gå till försvar. Man ska tala om vad man 
har för ärende och vad man har för roll. Det tror jag är viktigt, jag är här av denna anledning 
och har stöd i så och så.” 

”Ja, det har det gjort. Jag tycker inte om att du är här, jag tycker inte om din ton. Gå här ifrån. 
Så har de sagt. Någon har gått emot mig handgripligen.  Då har jag åkt därifrån, tagit chefen 
eller annan arbetskamrat med mig och åkt tillbaks.” 

”Ja, situation liknande denna har uppstått. Det är obehagligt. Ord tycker jag inte är så farligt. 
Men hotande kroppsspråk och så är värre. Ord är inte trevligt men inte lika farligt. Man ska så 
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långt som möjligt jobba med att undvika sådana situationer, men det går inte alltid. Det går 
bara inte. Vi har ju ett uppdrag. Tydlighet och god dialog är viktigt.” 

”Det är sällan, de vet oftast att jag ska komma och jag har skickat ut ett brev om vad vi ska 
göra och så, så de är förberedda. I mina rutinbesök möter jag inte arga människor. De kan 
vara irriterade för att man inte har samma uppfattning, men inte hotfulla.” 

”Förlöjligad. Kallad; Lilla vän… Jag har varit med om en inspektion när kocken bollat med 
en kökskniv. Inte trevligt.”  

”En psykisk sjuk person har hotat mig på telefon. Jobbigt. Men ingen frisk person har direkt 
hotat mig. Men på vissa inspektioner är man två.” 

”Nej, det har jag inte. Jag tror det beror på att jag är lite smidig och backar hellre.” 

9. 

– Vilka andra situationer gör att dina känslor (kommunikation) påverkas? 

”Ja, klart att det gör. När dem ifrågasätter ens kompetens, det blir man inte opåverkad av. Det 
påverkar nog hur man är på besöken, om de är otrevliga och på ett utstuderat sätt försöker 
ifrågasätta ens kompetens.” 

 ”När man blir missuppfattad. Personliga påhopp, det känns jobbigt och absolut inte kul. Då 
granskar jag mig själv, hur jag beter mig, om jag kunde hållit inne med en fråga eller 
kommentar. Jag ska ju inte ge efter eller prata emot. Men jag tar det personligt. Vi pratar med 
varandra här på kontoret om jobbiga saker, inget organiserat, men det gör vi.” 

”Att bli ifrågasatt, att bli förlöjligad. Det känns jobbigt för att man tycker att de borde vara så 
medvetna om vad de gör i sin verksamhet att de inte tar den vägen. Men man måste försöka 
hitta ett bra sätt att förklara, detta är jag satt att göra, andra får sköta sina uppgifter. Man 
måste höja deras kunskapsnivå för när de förlöjligar ens besök är det viktigt att få fram i 
kommunikationen att de har en viktig roll. Att det vi är satta att kontrollera kan för företaget 
ha vinningar, ekonomiska etc. Kan man få de att se att företaget har något att vinna på det 
hjälper.” 

”När de är arga, skriker och gapar.” 

”Inte helt ovanligt med svåra besök, mer ovanligt med hot. Att man argumenterar emot det 
myndigheten tycker.” 

 ”Om jag behöver säga till någon annan att de behöver göra någonting och så förklarar jag vad 
som ska göras och frågar dem när de tror de kan ha fixat det, oftast blir detta en kortare tid än 
vad jag kanske föreslagit. ” 

”Självklart, men man känner ofta om man får personen med sig eller inte. Men då gör man 
bara sin grej och kontrollerar och håller sig strikt till ämnet och svarar inte på kommentarer. 
Då åker man sedan tillbaka till kontoret och har en mer skriftlig kontakt efter det eftersom den 
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personliga inte fungerar. De värsta är de som nickar och svarar ja, men sen inte lyssnat och 
sen inte gör något.” 

”Det händer. Men oftast ger jag dem en andra chans och då uppstår inte sådana situationer. 
Fast min kollega har varit utsatt för en man som hotat att skjuta honom, då tog vi polisen med 
oss.” 

10. 

– Tänker du på ditt kroppsspråk när du samtalar med en brukare öga mot öga? 

”Svårt att vara medveten om det, man blir uppslukad av dialogen vid dålig kommunikation. 
Har gått kurser men kan inte tillräckligt för att kunna göra det på ett bra sätt. Försöker tänka 
på det i grunden, eller efteråt, att man går igenom det. Men dessa dåliga dialoger är ganska 
ovanliga. Andra tror nog att vi alltid är i konflikter. Det är vi inte, det är vissa fall. ” 

”Ja, det försöker jag. Men jag är inte alltid medveten om det. Man måste stå kvar i sin roll så 
man inte krymper sig och den andra får övertag. Jag kan nog se barsk ut så jag försöker 
slappna av i ansiktet. För det är inte bra. Men det är svårt att alltid göra som man tänker.” 

”Ja, och ibland har jag märkt att det är bra att vara tyst och titta någon tydligt rakt in i ögonen. 
Men jag borde nog medvetengöra mig om mitt kroppsspråk mer i de vardagliga situationerna. 
Jag kan jobba upp mig ibland inför ett besök som jag vet kan bli jobbigt, att hitta mitt lugn 
och blir bestämd. Men när man blir överrumplad blir det svårare. Jag är en introvert person, så 
då är det svårt ibland att komma med svar på tal, jag behöver ibland tänka på saken. Något 
som inte alltid är en nackdel, då tar jag med mig det hem, tänker över det och återkommer till 
personen. Så gör jag även med frågor jag inte kan svara på direkt.” 

 ”Ja, jag undviker korsade armar. Håller ögonkontakten och visar handflatorna. Jobbar med att 
lyssna, gillar att prata och pratar ibland för mycket. Använder en lugn samtalston, skriker 
aldrig eller går upp i falsett. Kan använda kraftyttryck som jävlar och nu får du faktiskt lyssna 
på mig!” 

”Ja, det tror jag nog. Man har lärt sig det efterhand. Men i en hotfull aggressiv situation är det 
svårt, man kanske inte klarar en sådan situation alls. Men det är väldigt sällan att det blir såhär 
nu för tiden. Första besöket kan vara svårast.” 

”Det som kan vara är att om en situation känns spänd kan man stelna till och bli nervös, så det 
försöker jag undvika att bli. Jag försöker hitta mitt lugn och inte spänna mig och se barsk ut. 
Samtidigt är man inte kompis med dem, en balansgång.” 

”Ja, det försöker jag. Men det är inte alltid så lätt. Men öppen positiv glad och på gott humör 
är bra om man vet att inspektionen kan bli lite svår. När jag talar med en man ska jag inte 
nicka hela tiden, då tror han att jag håller med. Medan en kvinna förstår att jag bara lyssnar. 
Man måste prata olika till män och kvinnor. Öppnare och ställa mer frågor till kvinnor och 
mer direkt till män.” 
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”Ja, det gör jag. Jag har arbetat som försäljare tidigare och då övade jag mycket på det. Jag 
har också gått många kurser inom detta. Att jag är försiktig om jag märker att någon är arg 
och inte gå på så att de har en chans att lugna ner sig.” 

Fall 2 

1. 

- Anmärkningarna är inte avhjälpta. Varför har du int e följt de anvisningar som 
du fick vid förra inspektionen? Som det är nu kan djuren ta skada. 

”Svårare för mig, jobbar inte med djurskydd. Det händer att man känner att en människa inte 
orkar eller förmår. Men att omhänderta djur är jättekänsligt. Att innan man går in på 
omhändertagande föreslår att minska antalet djur, att man är mer förhandlingsbelägen. I 
verkligheten hade det nog inte gått så raskt från dålig skötsel till omhändertaganden.” 

”Tuff inledning, det låter som att de haft kontakt flera gånger förr. Och det finns 
omständigheter som gör att bonden inte hunnit med. Visst, djuren måste må väl, men man kan 
vara mjukare och ha förståelse. Kunde sagt: det här ser inte riktigt bra ut, du fick ju reda på 
vad som måste åtgärdas. För hård inledning helt enkelt. Klumpigt, kommer ingen vart med 
det. Sen kan man inte vara för förstående heller.” 

”Jag har fått lära mig att man inte ska fråga varför. Jag skulle nog fråga hur kan det komma 
sig att… För att varför kan uppfattas som hotfullt och ifrågasättande. ”Jag ser att stängslet 
fortfarande är trasigt… etc.”. Fråga om bit för bit. Be honom förklara vad det beror på att det 
inte är gjort. Jag försöker använda så mycket talspråk som möjligt när jag pratar.” Vi var ju 
överrens om vilka bitar du skulle ta tag i när jag var här sist”. Den här personen går in i en 
slags offerroll.” 

”Fin ton i dialogen. Hon gjorde det klart för honom vad som gäller.” 

“Okej.” 

”Det finns nästan alltid en tragedi bakom de människor som gör illa djur. Därför är dessa 
fallen svåra. Jag tycker att man får ha respekt för människorna ändå, trots att djuren är 
misskötta. Jag hade inte börjat såhär… Jag behöver inte säga att allt inte är fixat, det ser jag 
ju. Jag hade frågat den människan hur det är och satt mig in i hans situation och vad som hänt 
och så. Sen hade jag förr eller senare tvingats komma till frågan om varför inte sakerna är 
gjorda.” 

”Varför har du inte gjort det vi har kommit överens om?  Istället för anmärkningarna är inte 
avhjälpta. Ofta ringer jag innan och kollar hur det gått, i detta fall hade jag gett bonden några 
veckor till att fixa problemen eftersom han varit sjuk.” 

”Aldrig höjt rösten. Det är livsfarligt! Ibland kan jag bli rosenrasande så att det kokar i mig, 
men det får man aldrig visa! Jag frågar varför han inte gjort det han skulle.” 
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2. 

-  Jag vill inte att djuren tar skada men jag har varit sjuk och bara orkat mata 
djuren. Min kropp är sliten så jag klarar inte de tunga arbetsuppgifterna längre.  

- Jag vill verkligen djurens bästa och min son brukade hjälpa mig innan, men nu 
har han flyttat och kan bara komma hit ett par gånger i månaden. 

- Finns det ingen annan som kan hjälpa dig? 

”Diskutera om han kan få någon form av hjälp, kanske bara ha fåren? Självklart får inte 
djuren fara illa. Men man kanske kan ta en sak i taget, de mest akuta sakerna först. Detta 
måste du göra först och sedan det andra. ” 

”Här hamnar man på en helt annan nivå, bättre! Det tycker jag är en bra och rätt fråga.” 

”Det känns som om detta är en ohållbar situation, han har varit sjuk och kan inte få hjälp. Då 
skulle jag belysa situationen. För han har ju ingen lösning. Jag ser att den här situationen med 
in vacklande hälsa är ohållbar och du vill givetvis inte att djuren far illa. Men hur har du tänkt 
lösa detta? För att få honom själv att inse, att detta går ju inte, han har kanske inte så många 
alternativ, det bästa vore ju att han kom fram till det själv. Risk med att fråga om det finns 
någon annan som kan hjälpa honom, då kommer man kanske ingen vart, han bör ju veta det 
själv om han har någon annan.” 

”Det är inte inspektörens roll att lösa problemen, jag skulle sagt att jag förstår hur han känner 
det och har det, men jag kan ge honom en dag till på sig att lösa problemen. Hur ska du lösa 
problemen? Jag vill ha en åtgärdsplan på mitt bord imorgon. ” 

”Om veterinären också instämmer får han ett föreläggande om åtgärd från kommunen. Med 
en tidsbegränsning, jag hade inte omhändertagit djuren direkt, han får någon mer chans.” 

”Jag hade eventuellt tagit dit veterinär. Och gett honom en chans till eftersom dessa problem 
verkar vara lösbara. Man ger en eller ett par frivilligchanser att fixa problemen, annars har vi 
ju föreläggande och sedan vite. Men att ta djuren gör man inte i första taget.” 

”En bra fråga. I denna kommun hjälper oftast grannarna varandra. Jag skulle resonera med 
honom att kanske bara ha kvar fåren. Jag hade inte sagt tvärnej och tagit alla djuren, utan 
resonerat lite mer runt lösningar. Frågat hur han klarar sig och så.” 

”Bra att fråga så. Då kan man ofta hitta en lösning. ” 

3. 

- Nej, jag har bara en son och min fru gick bort för ett par år sedan. 

- Det är mitt jobb att se till djurens bästa och det är inte acceptabelt att du håller 
djuren under dessa omständigheter. Kan du inte få hjälp med att ta hand om 
djuren får du göra dig av med dem. 
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”Se ovan. Hade inte gått så hårt fram, försökt hitta en lösning så att omhändertagande kunnat 
undvikas.” 

”Jag skulle sagt: Jag förstår att du har det besvärligt, men jag är här för att se till att djuren har 
det bra. Och inte slänga det där med omhändertagande i ansiktet på honom. Frågat: Skulle du 
kanske kunna göra dig av med mjölkkorna, ha några amkor istället. Han är ju en snäll person, 
som vill djuren väl.” 

”Det hon säger är sant. Men jag skulle säga att han får ringa veterinären nu medan jag är här 
så får hon komma ut och bedöma.” 

”Det är rätt vad inspektören säger, bra vänlig ton.” 

”Jag hade nog tagit med mig en veterinär tillbaka dit nästa dag för att få det utrett ordentligt. 
Och meddelat att det måste åtgärdas snabbt. Man hjälper honom lite.” 

”Jag hade inte uttryckt mig såhär. Jag kramar om gamla tanter som blir ledsna. Dina djur har 
det inte bra, det måste du ha klart för dig. Och kan du inte få hjälp kan LRF hjälpa dig med en 
bondekrets. Så ring honom så kan han hjälpa dig och få bort taggtråden och det och mata dem. 
” 

4. 

- Men djuren är mitt liv! Vad skall jag göra utan dem? Utan dem kommer jag inte 
ha råd att bo kvar här på gården, snälla ge mig mer tid för att lösa problemen! 

- Nej, det kan jag inte göra. Du sa ju att det inte finns någon som kan hjälpa dig så 
då tror jag inte att du klarar av att ha djuren kva r.  

”Lite för kantigt, kan försöka hitta en lösning istället. Kanske behövs fler besök, med en 
veterinär. Men att få bonden att förstå att han inte kan ha just dessa djur.” 

”Det är ju sant. Man kan inte ta hänsyn till folk, men man måste förklara. Spinna vidare på det 
här med djurens bästa. Jag tror att du själv både ser och förstår att djuren inte mår bra av 
denna situation och att något måste göras omedelbart”. Behöver inte nämna att det är mitt 
jobb att se till djurens bästa, låter stroppigt. Känner du ingen annan lantbrukare som skulle 
kunna ta hand om djuren under en period. På sikt är det här en ohållbar situation och du kan 
inte ha kvar djuren för din vacklande hälsa är ju inget tillfälligt och det här är för mycket för 
dig. Så måste du överväga om du verkligen orkar driva detta med din hälsa, för din egen och 
djurens skull. Jag skulle nog ge honom en öppning för att lösa det hela. Vi ska ju inte ta hand 
om deras psykosociala del av livet, men detta gör jag för att lösa problemet, jag försöker alltid 
göra det. Då hinner han kanske lösa sin bostadsfråga och avveckla djurhållningen etc. Att allt 
inte behöver hända på en och samma dag.” 

”Bonden försöker få det till en social situation, det är mitt liv. Han förstår inte sitt ansvar. Han 
bortförklarar sig.” 
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”Man måste kanske ta kontakt med några andra som följer upp och kollar vad som händer 
med den människan så att han klarar av situationen. LRF har t.ex. stödgrupper. Samtidigt ska 
inte jag ta åt mig för mycket, då går jag under.” 

”Ring nu den och den. Så får du hjälp. Och så ringer jag och pratar med den personen och 
kollar så att han ringt och bett om hjälp. Har han inte gjort det är loppet kört. Då hade vi tagit 
djuren. Med ett veterinärbesök först för vi behöver länsveterinärens stöd. Men jag hade 
försökt få honom att bättra sig, sagt att han måste göra sig av med korna men ha en amko eller 
några ungdjur så att han ändå har lite djur att pyssla med. ” 

”Hon åker därifrån för hastigt, hon gör det lite lätt för sig tycker jag.” 

”Mindre abrupt, men budskapet måste fram. Sälja in budskapet på ett bra sätt så at de inte 
känner sig avhuggna. ” 

5. 

– Kunde inspektören ha meddelat det negativa beskedet på ett annat sätt? 

”Ja, det tror jag, man får bygga upp det mera i ett sådant här fall. Vi har aktuella fall där man 
gjort omhändertagande ganska snabbt, men de sakerna var värre än detta. Jag hade försökt 
bygga upp det och förhoppningsvis hade bonden själv insett att han inte kan ha alla djuren 
kvar. T.ex. att bara ha fåren kvar.” 

”Ja, försökt hitta en lösning.” 

“Se ovan.” 

”Nej, man ska inte linda in sådant här i krusiduller. Men det beror lite på vad för människa 
man har framför sig. En känslomänniska behöver en mer uppmålad bild av vad som kan 
hända. Medans en faktamänniska behöver fakta; ”det står så i lagen” och peka med hela 
handen. Men man ska bevaka deras känslor.” 

”Det gäller att vara tydlig, förklara vad som gäller. Djuren får inte lida, men det gör de. Jag 
kommer att gå hem och skriva ett beslut om omhändertagande direkt, och det ska ske 
omedelbart eftersom du inte sköter dem och inte tagit dina möjligheter till förbättring och 
djuren lider.” 

”Abrupt slut. Ja, mer personligt. Inte bara åkt sådär i slutet.” 

”Se ovan, försökt hitta en lösning.” 

“Ja, se ovan.” 

6. 

– Skulle inspektören ha påtalat eller sagt något om att bonden blev ledsen? 
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”Ja, det skulle jag göra i samband med att hon säger och bekräftar. Jag ser att du är ledsen 
men om djuren är så viktiga för dig så måste vi se till att de inte far illa.”  

”Absolut uppmärksammat att han var ledsen.” 

”Jag förstår att det här är jättejobbigt för dig att höra och jag ser att det här tar dig hårt och du 
blir ledsen och jag tror ändå att du förstår att jag tror att du vill djurens bästa, men att detta är 
ett svårt beslut att komma fram till. Det är inte lätt när du inte är så pigg så har du en gård att 
driva och då blir det svårt att komma fram till sådana här jobbiga beslut.  Jag tror att det är 
viktigt att säga att jag förstår. Jag har full förståelse för att du tänker på det här viset, men. Bra 
att få in i dialoger när de är arga eller besvikna, man visar att man hört och respekterar deras 
situation.” 

”Ja det tycker jag att man kan göra i alla lägen, men det får inte ta överhanden i inspektionen. 
Jag ser att du är arg nu, men jag ger mig inte på den här punkten, du måste åtgärda det här.” 

”Det kan hon mycket väl göra, vi har vårt uppdrag och vår uppgift. Men man ska ta hänsyn 
till personen och sätta sig in i hans situation, men dessa får inte blandas. Detta med jag kan 
tyvärr… behöver man inte säga. Viktigare är att berätta om vilket uppdrag man har och sen 
säga att man förstår att han blir ledsen. Det är väldigt bra om man kan få honom att förstå 
varför vi måste omhänderta djuren och lägga lite extra tid på det. Men vår roll och uppdrag är 
viktigast och kommer i första hand.” 

”Jag hade tagit den känslomässiga biten först och visat att jag är en människa även om jag har 
en uppgift. Det är ju en tragedi när det blir såhär… Sedan hade jag fått ta den jobbiga biten.” 

”Ja, det hade jag nog gjort. Jag ser att detta är jobbigt för dig och du blir ledsen. Kan vi hitta 
ett sätt att lösa det här på? Man måste pejla av människor hur de reagerar. Om de är 
känslosamma eller ej… Inte alla människor skulle jag uppmärksammat det hos.” 

” Ja, det måste man göra!” 

7. 

– Hur tycker du att inspektören skulle ha agerat när bonden blev ledsen? 

”Jag tycker inte det är obehagligt i sådana här situationer, men hon här backar därifrån när 
bonden blir ledsen och skickar ett brev. Men jag skulle inte lämna någon som ser så ledsen ut, 
jag skulle säga: Nu tänker du över det här så kommer jag tillbaka, innan jag nämner något om 
omhändertagande.” 

”Jag förstår att du har levt med djuren och att det är ditt liv. Men djuren har det så dåligt, så 
såhär kan dem inte få ha det.” 

”Se ovan.” 

”Se ovan.” 
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”Se ovan.” 

”Hjälpt honom genom att kontakta någon.” 

“Fråga om lösningar.” 

”Jag hade sett till hans känslor mycket och försökt hjälpa honom och hitta en lösning. För om 
djuren blir omhändertagna kan man få djurförbud. Och får inte ha fler djur. ” 

8. 

– Vid vilka tillfällen kan brukarna ha svårt att fö rstå eller ta till sig information? 

”Jättemånga, men kommer inte på något speciellt.” 

” Ibland kanske inte kommunikationsproblem uppstått om man meddelat budskapet på rätt 
sätt. Men ibland hjälper inte det utan brukarna har redan bestämt sig och då är det nästan 
hopplöst. De har bestämt sig för ett svar innan de ställt frågan.” 

” Ofta om det ska kosta dem, ekonomiskt, prestige, eller att de är dåligt insatta i vad som 
gäller, vilka krav som ställs på dem.” 

”I detta fall verkar bonden inte riktigt ha rätt kunskaper om hur man sköter djur och vad som 
är bästa för djuren. Vi kan ju inte lära upp om djurskötsel, man måste ha en viss 
grundkunskap.” 

” Egen företagare, de blir lätt hemmablinda. Man tänker inte på varför saker är som de är. 
Hemmablindhet är något vi ofta stöter på, man tycker inte att det är något fel. Men det är 
viktigt att sätta sig in i den andras situation och förklara vad som gäller och skapa förståelse 
vad som gäller och att det är viktigt. Kommer man också tillbaka många gånger, t.ex. varje år 
så får man en bättre kontakt.”  

”När de känner sig trängda. Det gör att de inte riktigt kan lyssna.  Bra sätt är att man jobbar 
mer med dialogen, ex försöker få den andre att repetera det jag sagt så jag vet att dem 
lyssnat.” 

”Vad gör vi nu till nästa gång och när kommer jag tillbaks. Man ska göra en 
överrenskommelse.” 

” Man måste se till människan bakom. De kan må dåligt av en eller annan anledning och har 
därför inte tagit till sig av det man sagt. Man då brukar jag skriva ett föreläggande och då 
brukar de alltid förstå allvaret och fixa problemet.” 
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9. 

– Vad tror du detta beror på? 

”Är de i ett trängt läge av en eller annan anledningen. I detta fall så förstår inte bonden 
riskerna för hans djur, han kan inte ta till sig informationen, det beror nog på hans egen 
personliga situation, han är ju på ett annat plan mån om djuren.” 

” Ja, att de redan bestämt sig att inte samarbeta.”  

“Se ovan.” 

”Om jag använder fel språk, känslomänniska/fakta människa som jag sa innan. ” 

“Se ovan.” 

” Se ovan. Invandrare och äldre människor kan vara svårare att nå.” 

” Allt från att de över huvudtaget inte vill eller att inspektören har fel färg på kläderna eller att 
jag är ett fruntimmer. Man försöker få dem att bekräfta det jag sagt så att man vet att det man 
sagt gått fram. Men det finns de som inte alls lyssnar då får man ta det via post.” 

“Se ovan.” 

10. 

– Använder du ett gott humör medvetet för att göra kommunikationen 
lättare? 

”Jag försöker vara vänlig, att hitta någonting annat, neutralt, att prata om först. Att innan eller 
avslutningsvis, före eller efter det här obehagliga så att säga fråga: ”Hur går det med 
produktionen”, etc. något som dem tycker om att prata om. Jag träffar ju då inte så mycket 
privatpersoner. Man får försöka mötas på ett mänskligt plan.” 

” Både och. En balans, är det något allvarligt eller något jag måste ställa krav på så får man 
inte skoja till det. Det är nog viktigare att visa empati och förståelse. Ibland kan skratt eller 
skämt, på en lagom nivå, lätta upp en situation. Man måste kunna plocka in annat än själva 
tillsynen i kommunikationen.” 

” Jag är ofta ute hos privata, då är det ganska känsligt. Påpekar något om en fin växt, tuff bil 
etc. som kan verka karaktäristisk för den personen. Använder det för att mjuka upp i 
inledande samtal. Bra att ha något förutom fakta att säga.” 

”Ja, det gör jag. Jag är ganska glad i mig själv. Skrattar etc.” 

” Ja det gör jag. Man kan prata om lite allmänna saker först. Ha en positiv attityd så att de 
upplever att vi också är människor. ” 
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” Nej, inte medvetet. Men jag är på ett ganska bra humör i vanliga fall. Jag försöker nog 
anpassa mitt humör efter situationen. Men man kan prata och skämta lite allmänt innan man 
sätter igång.” 

“Se fall 1. Ja.” 

”Ja det gör jag. Och jag är bra på att småprata innan, så att man får igång samtalet och en 
trevlig stämning.” 

11. 

– Hur uppträder du helst?  

a. Humoristiskt och trevligt – Det går inte att vara humoristisk och trevlig vid en inspektion.         
Det är inte det den handlar om. 

b. Formellt och sakligt -  

c. Annat: Korrekt och sakligt men vänligt. Formellt låter värre än korrekt.  

”Jag inser att det låter bättre än vad någon annan skulle beskriva det, men man 
försöker ju” 

 

a. Humoristiskt och trevligt  

b. Formellt och sakligt 

c. Annat: - anpassas till personen. Att anpassa sig för den som man pratar med utan att tappa 
sin roll. Man får akta sig så att man inte skojar bort svåra beslut eller saker man meddelar. 
Men ändå mer trevligt .  

 

a. Humoristiskt och trevligt  

b. Formellt och sakligt 

c. Annat: Blandning, försöker ibland vara humoristisk om dem inbjuder till det. Beror på den 
man träffar. Men försöker alltid kallprata lite innan för att känna av vad det är för människa 
jag pratar med och vart tonläget skall ligga. Men försöker vara mer lättsam, mer naturligt för 
mig. 
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a. Humoristiskt och trevligt  

b. Formellt och sakligt 

c. Annat: En blandning av allt. Formellt och sakligt på det som är viktigt. Då pekar jag med 
hela handen säger att det här ska du göra och jag ger mig inte en tum, för det är så viktigt. 
Men sen emellan kan man skoja lite om småsaker som inte har så stor betydelse. 

 

a. Humoristiskt och trevligt –  

b. Formellt och sakligt- är grunden men ska göras på ett trevligt sätt. Tydligheten är 
jätteviktig och att jag sätter mig in i hur den andre upplever mig. Men budskapet och 
uppdraget kan man inte komma ifrån. Man får inte skoja bort viktiga beslut etc. Formellt och 
tydligt är viktigt! 

c. Annat:  

 

a. Humoristiskt och trevligt  

b. Formellt och sakligt 

c. Annat: En blandning, jag är inte en jättesaklig och formell människa. Men för att folk ska 
uppfatta det jag säger måste jag vara tydlig på de punkterna. Annars är jag nog ganska trevlig. 

 

a. Humoristiskt och trevligt  

b. Formellt och sakligt 

c. Annat: - inte för formellt, det beror på vem det är, är det småföretagare är jag mitt vanliga 
trevliga jag. Men med miljösamordnare på företag blir man mer formell. Det beror alltså på 
företaget. Pratar med bönder på bönders vis. 

 

a. Humoristiskt och trevligt  

b. Formellt och sakligt 

c. Annat: Saklighet är ett måste för att komma någonvart, men man kan få fram detta 
samtidigt som man är trevlig. Jag försöker att inte konfrontera dem. Utan ställa mer frågor så 
att det inser själva vad som krävs av dem. 
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Fall 3 

1. 

- Nu hoppas jag verkligen att detta är sista gången jag behöver ringa till er! 
Hunden blir vanvårdad och eftersom jag bor i huset bredvid tvingas jag se den 
lida varenda dag!  

- Som jag har förklarat tidigare har jag varit och inspekterat de förhållanden som 
hunden lever under. Jag har också samtalat med ägarna och även gjort ett 
återbesök där vid ytterligare ett tillfälle. Jag bedömde inte hunden som 
vanvårdad och enligt lagen är den inte det heller. 

”Sådana här samtal får vi uppleva allt emellan åt. Jag jobbar med vindkraft och ett tag hade 
jag massor med klagomål från ett par personer som ringde ofta. Här tycker jag det hon säger 
är helt korrekt.” 

”Bra, lugn och sansad. Bra att man kan hålla sig lugn, men ibland får man säga ifrån. Berätta 
om beslutet som kan överklagas. Men det tror jag inte att det hade hjälpt på den här arga 
människan. Utan hon hade nog bara blivit mer provocerad av det. ”  

”Beroende på hur långt det gått från min inspektion till att hon ringer, skulle jag bli tveksam 
och undra om något hunnit hända sen jag var där. Man kanske också måste be henne förklara 
på vilket sätt hon anser att hunden blir vanvårdad för annars kommer man ingen vart och hon 
blir mer arg. Då kan jag svara henne genom att berätta hur vi ser det. ”Skulle du vilja förklara 
på vilket sätt du anser att hunden vanvårdas?” Så att vi får en dialog om varför hon anser att 
hunden vanvårdas. Det kanske är bra att låta henne prata lite extra så hon inte känner sig 
avbruten. Man skulle kunna göra ett till besök eller fatta ett beslut som kan överklagas. 
Beroende på situationen. Och säga: ”Och så återkommer jag till dig.” Då känner hon att hon 
blir lyssnad på. Men har man varit där alldeles nyligen kan hon alltid vända sig till min chef 
eller kan jag berätta om att jag kan fatta ett överklagbart beslut. Jag förstår att du är upprörd 
men, jag vill säga att jag förstår, men enligt miljökontorets bedömning så är detta inte ett fall 
av vanvård och vi kommer att fatta ett beslut som du har möjlighet att överklaga.” Då känner 
personen som ringer att det inte bara är en inspektörs åsikt.” 

”Inte helt ovanligt att detta händer. Jag tycker att inspektören agerade helt korrekt. Och att 
lägga på luren i detta fall är helt okej.” 

”Har inte mycket att säga om det. Det är okej. Man får lägga på luren, man ska inte tåla vad 
som helst. Det är korrekt gjort. Men innan man lägger på kan man säga nu får det räcka, jag 
orkar inte prata med dig eller vi kommer inte längre, nu lägger jag på. Tack och hej. Vi är ju 
också människor. Och vissa tror att en kommunal tjänsteman får man säga vad man vill om 
och till. Och det reagerar jag emot, vi har också vår värdighet och stolthet. Inte många andra 
yrkesgrupper i samhället kan man behandla som kommunala tjänstemän. Det skulle aldrig 
accepteras. Man måste därför markera att nu räcker det. Men att man uppmärksammar den 
andra att man lägger på.” 
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”En anledning kan ha varit att inspektören ville hem. Man kan lätt bli irriterad då. Hade hon 
haft ett gott humör så hade det kanske gått bättre. Jag brukar stänga av telefonen en 
halvtimme innan jag ska gå, för att slippa stressa. Ofta tar jag hand om den som ringer och 
drabbas själv av stress och förseningar. Så att stänga av telefonen är bra!” 

”Jag kopplar ur telefonen för att undvika detta. ” 

”Detta är jättevanligt.  Och ofta är det just som här samma personer som ringer gång på gång. 
” 

2. 

- Så vad ska jag göra? Se på när en hund lider bara för att inte du kan sköta ditt 
jobb? 

- Så länge läget inte förvärrats sen senast du ringde förekommer det ingen 
vanvård av hunden och det finns inget jag kan göra. 

” Det finns ett verktyg för att få slut på sådana här saker som jag nog inte tycker att vi 
använder oss av tillräckligt ofta. Att meddela om ett överklagbart beslut. Att vi har gjort en 
bedömning och ser ingen anledning till att agera på ett annat sätt än vi redan gjort. Man har 
alltså gjort den nödvändiga utredningen. Man tar ett beslut som blir överklagbart. Så kunde 
hon kanske ha sagt det: ”Är du nu inte nöjd med detta så skriver jag ett beslut som du kan 
överklaga, då får ytterligare en instans titta på det och se om de har en annan uppfattning. 
Men vi gör inte mera just nu. För detta kan fortsätta gång på gång, det är inte bra för någon, 
det känns inte bra för kvinnan heller. Vi låter det ibland gå för långt med dessa samtal när vi 
ändå inte tänker göra något med klagomålet, då är informationen om beslutet bra. Men visst, 
ibland spårar det ut och leder till liknande situationer som här i fallet i alla fall.” 

”Kan man inte göra så mycket åt.” 

”Jag skulle aldrig lagt på luren.  Jag skulle sagt att jag tror att du är så upprörd av situationen 
och att du är en sådan djurvän som gör att du säger sådana saker men jag tror inte att vi 
kommer till några lösningar i denna upprörda situation utan då är det bättre att vi lägger på 
och fortsätter när vi kan ha en konstruktiv diskussion, nu lägger jag på. Det är aldrig bra att 
bara lägga på. Då blir de bara mer upprörda. Folk vill ju bli bekräftade. Även om man inte 
tycker samma sak. Jag förstår, men.” 

”Vissa konflikter går inte att lösa. Hur man mår själv beror också på hur man reagerar. 
Man kan ju egentligen välja vad man låter sig påverkas av, men är det sådant som sårar ens 
känslor är det inte lätt. Jag låter dem skälla av sig ibland, sen är allt bra, har med kulturer att 
göra och hur man tar tillrättavisning av en kvinna. Utlänningar, äldre män har stor respekt för 
myndigheten, minst respekt har en kille i 20-25 års ålder.” 
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”Ja, det är bra om man kan hålla sig lugn. Men risken är att man låter kylig och förälderaktig 
och opersonlig. Detta kan göra den som ringer mer arg. Men jag skulle heller inte bli 
känslosam och skrika tillbaka. Jag vet inte riktigt hur man ska göra.” 

” Jag har aldrig lagt på luren . Jag har nog istället lätt för att fortsätta stapla mina argument 
som en mur för att jag vill att hon ska förstå varför jag inte kan hjälpa. Jag hade inte lagt på 
utan det hade nog hållit på ett tag, men då finns en risk att man byggt muren högre.  Jag hade 
talat om att om vi inte kan föra samtalet på normal vänlig nivå så kan vi lägga på nu och 
fortsätta en annan gång, men jag hade inte bara lagt på. Men markerat att jag inte tycker att 
det är okej att bli kallad de sakerna.” 

”Man lägger inte på luren. Man sitter och låter dem skälla till det blir tyst i luren. Först när det 
blir tyst börjar jag prata. De brukar bli gladare när de fått skälla av sig. Jag hade frågat på 
vilket sätt hon tycker att hunden är vanvårdad. Och på denna punkt har vi kollat och allt är 
okej. Men man ska inte avbryta en människa som är upprörd. Bra kommentar är ”jag hör vad 
du säger och jag förstår ditt problem”. Tyvärr måste jag snart gå hem så kan vi avsluta det här 
samtalet, vi kommer inte längre. Berätta om det överklagbara beslutet.” 

” Detta var bra. För så länge det inte är något nytt är detta okej. Men om det är något nytt 
anmälan gäller MÅSTE man dit igen.” 

”Jag skulle gjort likadant, men inte lagt på luren. Jag håller mig till saken. Och ofta är de som 
anmäler ovänner för andra anledningar. ” 

3. 

– Hur skulle du ha agerat i en sådan situation? 

”Det behöver inte ha gått dit, men kan lika gärna ha gjort det, jag hade tagit upp det här med 
överklagbart beslut. För tar man ett beslut i nämndens namn så talar man ju om att det är 
nämndens beslut och inte vad en enskild inspektör tycker. Man ska försöka att det inte får gå 
så långt. Ingen mår bra av det.” 

”Jag skulle agerat likadant som inspektören. Eventuellt, sagt något om att jag förstår att hon 
oroar sig, men… Skulle inte sagt, så länge inget förvärrats då säger man ju nästan att allt inte 
var riktigtbra, och detta skulle kunna reta kvinnan ytterligare. Kunde omformulera sig. Vi har 
bedömt att det inte är några problem med hunden när vi varit ute, och skulle det bli 
annorlunda eller förvärras får du återkomma. Nej, det är inte heller bra. Vet inte vad man ska 
göra. Eller kanske istället bara upprepa det man sagt en gång till och sen ta upp det där med 
beslutet kanske. Jag hade talat om att hon är oförskämd och att om jag ska fortsätta prata med 
dig får du lugna ner dig. Men det är ingen mening att kommentera på det dem säger. Men man 
ska inte acceptera vad som helst.” 

”Se ovan.” 

”Precis som inspektören här, hon handlade korrekt.” 
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“Se ovan.” 

“Man kan ge dem möjlighet att överklaga ett beslut men det är jag inte alltid bekväm med, jag 
tror inte att man tar chansen och gör det sen och då fortsätter ju personen som ringer att vara 
irriterad och upprörd. Men det är ett sätt att visa att man skött sitt jobb.”  

“Se ovan.” 

”Ja är det något nytt de klagar på måste man åka ut igen. Man måste ta det på allvar. Och 
sedan anteckna noggrant så att man kan svara nästa gång de ringer.” 

 4. 

– Hur skulle du känna dig? 

”Skulle svarat på något sätt, men inte gapa tillbaka. Jag skulle sagt: Jag accepterar inte att du 
säger så. Hade jag varit trött och måttet rågat hade jag kanske lagt på luren. Men försökt att ta 
upp det där med beslutet.” 

”Folk är arga på olika sätt. Ibland tar man åt sig, då är det skönt att ha sina kollegor att prata 
med.” 

”Alltid jobbigt med påhopp, samtidigt så känner jag att jag ofta är den de vräker ur sig emot, 
att det inte är något personligt, men jag får ta det. Man får inte ta det så hårt, men det kan vara 
svårt. Vissa dagar kan jag ifrågasätta mig själv och undrar om jag gjort ett bra jobb. Jag 
ifrågasätter både min kompetens och min personlighet.”  

“Se ovan.” 

”Jag vet ju att jag har en regelbok att följa. När jag gjort det jag kan så tar jag inte illa åt mig. 
Och det kan man inte göra. Jag åker härifrån med gott samvete, man får inte med sina 
problem hem.” 

5. 

   – Hur hanterar du påhopp av liknande slag personligen? 

”Vi pratar sinsemellan på kontoret.  När jag håller mig lugn och förklarar under samtalet, kan 
jag sen slå i bordet när jag lagt på, jag behöver avreagera mig på något sätt. Jag har hållit på 
med detta i 20 år och jag tror jag tog åt mig mycket mer förr. Jag är inte så lättretad men när 
folk är dumma mot en tar det på en.” 

”Det beror på. Det är aldrig meningsfullt att bemöta kommentarer som ”du kan inte sköta ditt 
jobb” Men man har rätt att bita ifrån också: Jag kan förstå att du är irriterar och inte nöjd med 
det här beslutet men du har ingen rätt att gå till personligt påhopp. Vi ska inte behöva ta hur 
mycket skit som helst. Ibland kan sådant behöva sägas för att bryta det hela. Ibland är man 
bara formell, det är lite olika, det beror på om man vet vem personen är.” 
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” Jag pratar ofta med någon kollega. Eller ställer frågan, hur skulle ni ha gjort? Man vill gärna 
prata med en kollega som upplevt liknande grejer. A och O i jobbet att kunna prata kolleger 
emellan. Och kommunikation är super viktigt, vi skulle ha mer av det. Hur man ger ett negativ 
beslut.“ 

”Med mina kollegor. Vi har bra dialog mellan oss.” 

”De andra kan säga att hon kan tala med chefen. Vi pratar med varandra ofta. Så får man prata 
av sig. Känner man att man får stöd från andra så känns det mycket bättre, då hjälper det. Sen 
funderar man på hur mycket man tål egentligen, det kanske är bäst att bara vidarebefordra det 
till högre instans direkt till slut.” 

”Det känns alltid jobbigt när man inte har samma åsikt, då känns det inte bekvämt. Men kan 
man ändå ha en bra kommunikation känns det bättre.  Vi pratar med varandra på kontoret. 
Men vid situationer där massmedia är inblandat och granskar en skulle man nog behöva prata 
med någon mer ordentligt och utnyttja företagshälsovården.  Man har ibland sett elände för 
människor och djur då skulle man behöva prata med psykolog eller kurator. Det saknar jag.  
Det är inte etablerat här, vi har möjligheten men det blir inte utnyttjat. Det blir inte riktigt 
samma sak att bara gå och snacka i en korridor.” 

”Man blir alltid ledsen, men det är bra för man hör genast om någon har någon besvärlig 
person i luren och då står det helt plötsligt en inspektör i dörren som stöd. Det känns jättebra. 
Och så pratar man av sig lite snabbt med kollegerna. Vi har möjlighet till företagshälsovård 
men jag vet inte om det är en psykolog eller kurator. Jag kan prata med mina anhöriga om allt 
också.” 

” Eftersom jag vet att jag har rätten på min sida kan jag kontakta länsveterinär eller polis för 
att få lösning på problemet. Då kan jag slippa fler påhopp.” 

6. 

        – Hur tror du att situationen hade utvecklats, om inspektören hade lyssnat 
empatiskt på kvinnan inledningsvis och visat ett personligt intresse? 

”Inte bra, eller hur menar du med ett personligt intresse? Att säga att jag förstår att du är 
upprörd och så? Jag vet inte riktigt, kanske är det möjligt att hon kunnat göra det. Men hon 
måste trots allt komma fram till att vi tagit ett beslut och få kvinnan att förstå att vi inte 
kommer göra något mer. Då kanske det bara blir ett längre samtal. Kan hända att det skulle 
hjälpt, är inte säker. För när kvinnan förstår att hon inte får gehör kommer hon bli ännu 
argare… Ja, jag är tveksam.” 

”Man ska försöka förstå folk. Hon uppfattar att hunden är vanvårdad. Men i många sådana här 
situationer är det något annat man retar sig på, t.ex. de är invandrare, det har hänt. Ingen 
egentlig ide att ta en diskussion med den här personen. Kanske hade hjälpt att vara förstående, 
men eftersom hon var så irriterad blir jag nog lätt lite kort i tonen och kör på den lite hårda 
linjen.” 
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”Ibland kan man ha förutfattade meningar inför en inspektion på grund av att den personen 
varit hotfull emot tidigare inspektörer. Detta kan göra att man bygger upp ett motstånd inom 
sig. Man kanske använder ett annat språk och är lite mer på sin vakt.” 

”Då tar det aldrig slut utan rullar på rullar på osv. Jag tror inte att man kan göra på så mkt 
annat sätt. Beakar man känslorna och säger att man förstår så tar det aldrig slut. Skulle man 
säga att de får acceptera problemen när man bor i stan, då blir hon ännu argare. Inspektören 
har uppträtt som jag ser det helt korrekt. Jag tycker det verkar som om kvinnan behöver viss 
social kontakt. Vi kan inte vara de socialarbetarna som tar emot samtal efter samtal.” 

”Hon har troligen redan gjort detta vid tidigare tillfällen. De har hittat sina roller nu. Hon 
lyssnar ju på henne. Hur många gånger ska man lyssna? När man nu vet… Hon kan ju lyssna 
igen, men hennes bedömning är det viktiga, uppdraget är utfört, man har gjort sin bedömning. 
Och det får vara utgångspunkten här. Det man möjligtvis kan göra är att ge en utläggning om 
varför man tagit det beslut man tagit, redovisa materialet som ligger till grund för beslutet.” 

”Ja det tror jag hade hjälpt. Det är ju inte säkert att en annan person känner sig mer hörd bara 
för att man staplar argument ovanpå varandra. Då blir det svårare för den andra personen att 
känna sig hörd. Så att bekräfta att man hört och lyssnat på personen är bra. Att man visar att 
man förstår dem. Men man ska börja med att sätta sig in i människans sits även om det var 10 
gången dom ringer, men det kan vara svårt den 11:e.” 

”Att man ska säga; jag hör vad du säger och jag förstår ditt problem.” 

”Kanske inte, man kunde kanske det... Fast även om dem är upprörda får man förklara hur det 
är. Att berätta hur vi ser det och enligt lagen är det ingenting som vi kan göra. Men inte lagt 
på luren.”  
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