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Sammanfattning
Denna studie är utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet med finansiellt stöd från Nutek, genom
satsningen ”Miljödriven affärsutveckling” i samarbete med insatsområdet ”Regelförbättring”.
Nutek, Arbetsmiljöverket, AV, och Naturvårdsverket, NV, har varit representerade i den referens-
grupp som följt arbetet med denna studie.

Studien är kvalitativ med syftet att öka förståelsen för hur lagefterlevnad och tillsyn i små företag
fungerar inom områdena miljö och arbetsmiljö. Olika aktörers perspektiv lyfts fram i studien och
den statistik som finns över omfattningen av tillsyn redovisas. Djupintervjuer har gjorts med 13
företag och 14 tillsynspersoner. En sammanfattning av intervjuresultaten återfinns i bilaga 5.

Den metod som använts innebär att urvalet av små företag som intervjuats främst är företag som är
mer vana vid myndighetskontakter än små företag i allmänhet.

Studiens företag är positivt inställda till tillsynsbesök. Tillsynspersonernas polisiära roll har tonats
ned över tid och balanseras av insatser för att motivera företagen. Företagen upplever ett stöd från
tillsynspersonerna att leva upp till lagkraven.

Samordnade besök, där tillsynspersoner från flera myndigheter besöker företagen samtidigt, föror-
das inte av de små företagen. Några företag efterfrågar istället koordinering mellan myndigheterna.
Då skulle myndigheterna kunna ta del av varandras information om företagen och boka in besök
som inte ligger för tätt inpå varandra.

Företagen uppfattar tillsynen som en slags besiktning som ”godkänner” att deras arbetsmiljö-
respektive miljöarbete uppfyller alla gällande lagkrav. I själva verket gör tillsynspersonerna ett urval
av vad de ska inspektera och deras inspektion fråntar inte företagen något ansvar för att själva
kontrollera att gällande lagar och regler följs. Det finns ett behov av att tydliggöra tillsynens syfte
för företagen.

Bland små företag utan koncernstöd var det vanligt att den egna kontrollen av vilka lagar som gäller
för företaget inte gjordes systematiskt, vilket i många fall innebar att det inte gjordes alls. De som
hade koncernstöd hade rutiner för att kontrollera vilka lagar som berör dem.

De fjorton tillsynspersonerna har tillsammans givit totalt en handfull exempel på tillsynsbesök de
senaste åren där de inte ställt några krav. I stort sett alla små företag som intervjuats har brister i sin
lagefterlevnad även om de själva uppfattar sig som ambitiösa och ser lagen som en lägsta nivå.

De besökta företagen har fått olika höga krav. Kravnivån beror på företagets historik, vilket bland
annat innebär att ambitiösa företag får krav på högre nivå än de som inte tidigare gjort åtgärder i
linje med vad lagar och föreskrifter kräver. De ambitiösa företagen får dock i regel färre krav att
åtgärda. Vid besöket reagerar tillsynspersoner på motsträviga företagare, vilka i regel får större press
och fler skriftliga krav.

Studiens företag förutsätter att tillsynen är konkurrensneutral. En analys visar dock att tillsynen inte
är helt konkurrensneutral. Arbetsmiljöverket strävar efter likartad tillsyn i hela landet men någon
sådan nationell samordning finns inte för miljötillsynen även om Naturvårdsverket ger ut vissa
branschrekommendationer. Intervjuerna tyder på att nyanställda tillsynspersoner inom miljötillsyn
tenderar att ställa fler och mer detaljerade krav än de som är mer erfarna. Tillsynspersonerna
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prioriterar hur omfattande krav de ska ställa. De väljer därför att inte “leta” efter fler brister när de
redan hittat så mycket som de anser att företaget mäktar med. Återstående krav får tas upp vid upp-
följande tillsynsbesök, vilket kan dröja något eller några år för den grupp av företag som ingår i
studien. De flesta småföretag får dock tillsynsbesök betydligt mer sällan.

Miljötillsynen har krav på sig att generera tillräckligt med intäkter. Därför finns en risk att urvalet
styrs av vilka tillsynsbesök som kan ge störst intäkter. Varje kommun sätter nivån på sina avgifter,
vilket kan skilja ganska mycket. Arbetsmiljöverkets tillsyn är inte avgiftsfinansierad, varför urvalet
inte styrs av intäkternas storlek.

De flesta tillfrågade tillsynspersonerna anser att de både kontrollerar och ger mycket råd och alla
utom ett företag, anser att det är god balans mellan råd och krav vid tillsynsbesöket. Företagen vill
dock se mera konkret rådgivning istället för hänvisningar eller frågor från tillsynspersonerna. Före-
tagen uppger att de kan få mer råd om de själva är aktiva och ställer frågor vid tillsynsbesöket.

Sedan början av 90-talet har lagstiftningen generellt sett förändrats från detaljkrav till funktionskrav.
Speciellt har kraven på att företagen ska ha ett eget arbete med att identifiera och värdera risker
samt vidta förebyggande åtgärder ökat. Detta gäller både inom arbetsmiljö (återspeglas bl a i kravet
på systematiskt arbetsmiljöarbete) och miljö (vilket t ex syns i kraven på egenkontroll). Denna
utveckling är mer anpassad för stora företag och studien tyder på att de kraven är svåra att leva upp
till för många små företag. En ytterligare förskjutning mot egenkontroll i lagstiftningen är inget som
de intervjuade företagen önskar.

Inom arbetsmiljöområdet ansvarar AV för tillsynsstatistiken. AV:s statistik bygger på uppgifter om
antal anställda per arbetsställe. Ett arbetsställe kan vara ett självständigt företag eller en del av ett
större företag eller organisation. Under 2004 gjordes tillsynsbesök på c:a 15 000 arbetsställen i
Sverige, varav c:a 12 000 har färre än 50 anställda. Resultat från projektet tyder dock på att en stor
del av dessa arbetsställen egentligen är delar av större företag eller organisationer, varför det inte är
mer än c:a 7 500, eller hälften, som är små företag med färre än 50 anställda. Inom miljöområdet
ansvarar NV formellt sett för statistiken över tillsynen. Kommunerna och länsstyrelserna svarar för
tillsynen av de flesta miljöbalks-objekt. Det finns ingen samlad statistik över miljötillsynen vare sig
nationellt eller lätt tillgänglig eller sammanställd för respektive kommun eller länsstyrelse. I den
statistik som finns inom kommuner och länsstyrelser registreras inte företagens storlek i form av
antal anställda, utan miljöpåverkan står i fokus.

Ytterligare aspekter på tillsyn i små företag som behandlas i rapporten är frivilligt miljöarbete i
relation till tillsyn, förberedelser inför tillsynsbesök, eventuella motstridiga krav från myndigheter,
erfarenheter av inspektionsmeddelanden, etc.

Den genomförda studien visar på att små företag har svårare än större företag att klara av lagefter-
levnad och att det krävs olika tillsynsmetodik i små och stora företag. Några intressanta områden att
analysera vidare är småföretagsanpassade tillsynsmetoder, lagstiftningens utformning i ett småföre-
tagsperspektiv samt små företags behov av stöd för att kunna efterleva lagen. Även de prioriteringar
som styr val av tillsynsobjekt inom miljötillsynen är intressant att analysera vidare. Möjligheterna till
bättre samordning av miljötillsynen mellan involverade miljömyndigheter bör undersökas, liksom
möjligheterna till koordinering av tillsyn från olika myndigheter. Det finns också ett behov av att
tydliggöra företagens egna ansvar för lagefterlevnad kopplat till tillsynens roll, inklusive tillsyns-
personernas begränsningar att ge råd.
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Summary
This study was carried out by IVL, Swedish Environmental Research Institute with financial
support from Nutek (Swedish Agency for Economic and Regional Growth) through its programme
“Environment-driven industry development” in co-operation with the sub-programme “Improving
regulations“. Nutek, Arbetsmiljöverket (Swedish Work Environment Authority), AV, and
Naturvårdsverket (Swedish Environmental Protection Agency), NV, were represented in the
reference group that followed the work of the study.

The study is qualitative with the aim of increasing the understanding of law observance and how
environmental and work environmental inspections of small companies is carried out. Different
actor perspectives are illuminated in the study and available statistics concerning the extent of
inspections is presented. In-depth interviews have been carried out with 13 companies and 14
inspectors. A summary of the interview results is found in appendix 5.

A result of the method used is that the selection of interviewed small companies are mainly more
accustomed to contacts with authorities than small companies in general.

The companies in the study are positive to on-site inspections. The policing role of the inspectors
has been toned down over time and is balanced with efforts to motivate companies. Companies
experience support from the inspectors to live up to legal requirements.

Small companies do not recommend co-ordinated on-site inspections, where inspectors from
several authorities visit the companies together. Instead, some of them advocated co-ordination
between the authorities. Then the authorities would be able to acquaint themselves with each
others’ information about the companies and book inspections that are not too close in time to
each other.

Companies perceive inspections as a kind of examination that approves that their handling of work
environment and environmental aspects fulfil all applicable legal requirements. In fact, inspectors
choose a selection of aspects to inspect and their inspections do not remove any responsibility from
the companies to ensure that they are complying with applicable laws. There exists, hence, a need
for making the aim of inspections clear to companies.

Among independent small companies lacking a corporate support the internal control of which
laws are applicable was not commonly carried out systematically, which in many cases meant that it
was not done at all. Those who had corporate support possessed routines for checking which laws
concerned them.

The fourteen inspectors have in total together provided a handful examples of on-site inspections
during the last couple of years where they had not made any demands. Small companies that have
been interviewed have on the whole failures to adhere to the law even though they perceive
themselves as ambitious and see the adherence to the law as a minimum requirement.

The demands placed on inspected companies vary. The level of demand depends on the history of
the company, which among other things implies that ambitious companies receive demands on a
higher level than those which have not earlier made efforts to comply with the intentions of the law
and directions. The ambitious companies, however, receive in general fewer demands to act upon.
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At on-site inspections the inspectors react against reluctant inspectees, who in general receive a
larger pressure and more demands in writing.

The companies in the study assume that the practice of inspections is competitively neutral. The
analysis shows, however, that the practice of inspections is not entirely competitively neutral. The
Swedish Work Environment Authority strives towards a consistent practice for inspections all over
the country. Such national co-ordination does not exist for inspections of environmental aspects
even though the Swedish Environmental Protection Agency provides some industry sector
recommendations. The interviews indicate that newly employed inspectors within the field of
environmental protection tend to ask more questions and make more thorough demands than
those who are more experienced.

The inspectors prioritise the demands they should put forward. They choose therefore not to
“look” for additional deficiencies when they already have found as much as the company is capable
of managing. Remaining demands are postponed to the following inspection, which may take place
in one or a few years for the group of companies in the study. In general small companies,
however, receive on-site inspections far more seldom.

Inspections of environmental aspects have demands of retrieving enough income There exists,
hence, a risk that the selection is steered by which on-site inspections can deliver largest revenues.
Each county establishes the size of their fees, which may differ fairly significantly. The practice of
inspections of the Swedish Work Environment Authority is not financed by inspection fees and
selections are, thus, not subject to the size of revenues.

Most inspectors interviewed consider their work as both checking and providing a lot of advice and
all except one company consider that there is a good balance between advice and control at on-site
inspections. Companies would, however, like to see more tangible advice instead of references and
questions from inspectors. The companies believe that they can get more advice if they themselves
are active and ask questions at the on-site inspection.

Since the beginning of the 1990’s, legislation has, in general, moved away from detailed
requirements towards functional demands. In particular, the demands on companies to implement
their own procedures to identify and estimate risks and take preventive measures have increased.
This goes for both work environment (which is mirrored in required Systematic Work
Environment Management) and environmental inspections (which e.g. is visible in the required
self-assessment). This development suites large companies better and the study implies that these
demands are difficult to comply with for many small companies. Further displacement towards self-
assessments in legislation is nothing the interviewed companies want.

Swedish Work Environment Authority is responsible for the work environment field. Their
statistics are based on the number of employees per site. A site can be an independent company or
part of a larger company or organisation. Approximately 15,000 sites were inspected in Sweden
during 2004 of which approximately 12,000 sites had less than 50 employees. The results from the
study, however, indicate that a large portion of these sites actually are parts of larger companies or
organisations and therefore there is not more than approximately 7,500 – or half of the sites – that
are small companies with less than 50 employees. The Swedish Environmental Protection Agency is
officially responsible for statistics on environmental inspections. The municipalities and the county
administration boards are responsible for the inspections of most Swedish Environmental Code
objects. No statistics are readily available for environmental inspections at municipality or county
administration board, neither at a national, local or regional level. The statistics available within
municipalities and county administrative boards are not registered by company size – in the form of
number of employees – rather environmental impacts are in focus.
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Further aspects of inspections in small companies dealt with in the study are voluntary
environmental efforts in relation to inspections, preparations for on-site inspections, possible
contradictory demands from authorities and experiences from inspection reports et cetera.

The carried out study shows that it is more difficult for small companies than large companies to
meet the legal requirements and that different inspection methodologies are necessary for small and
large companies. Some interesting areas for further analyse are inspection methodologies adjusted
for small companies, legal framework designed from a small company perspective as well as small
companies’ need of support to comply with the law. Also the priorities that determine the choice of
objects for environmental inspections are interesting to analyse further. The possibilities to better
harmonise environmental inspections between involved environmental authorities ought to be
studied, as well as the possibilities for co-ordinating inspections from different authorities. There
exists also a need for making companies’ own responsibilities for complying with the law more
explicit, connected to the role of on-site inspections, including the limited possibilities for
inspectors to provide advice.
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1. Inledning
Lagefterlevnad inom små företag är ett komplext område, med många mer eller mindre tydligt
uttalade målsättningar och värderingar. Perspektivet på lagefterlevnad varierar mellan myndigheter-
nas syn på sin uppgift som tillsynsmyndighet, småföretagens syn på sina behov, förutsättningar och
möjligheter samt ett samhälleligt kostnads- nyttoperspektiv.

För att lägga grunden för insatser för att både förenkla regelverk och förbättra lagefterlevnaden, har
vi studerat detta område från flera olika perspektiv och med olika infallsvinklar. Utgångspunkten
för arbetet är de diskussioner som IVL har haft med Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och
Nutek.

Denna studie undersöker omfattningen av tillsyn inom miljö- och arbetsmiljöområdet i små företag,
analyserar några exempel på hur tillsynen fungerar samt eventuella effekter på konkurrensneutralitet
mellan företag. I studien har vi även undersökt för- och nackdelar med samordnad tillsyn ur små-
företagens perspektiv, främst inom områdena miljö- och arbetsmiljötillsyn. Studien bygger på
resultat av ett begränsat urval av intervjuer med tillsynspersoner samt personer på små företag.

Under senare år har diskussioner förts om de krav som ställs på småföretag i gällande lagar och
föreskrifter. Diskussionen har främst handlat om den administrativa bördan för små företag och
ifall lagar och föreskrifter har tillväxt- och konkurrenshämmande effekter. Flera initiativ har tagits
både i Sverige och utomlands för att bl a minska den administrativa bördan för små företag. I
Norge pågår ett försök med att slå samman en mängd lagar och föreskrifter till ett enklare och mer
överskådligt regelverk. I Sverige har arbetet med mätning av företagens administrativa börda
kopplat till lagefterlevnad inom arbetsmiljö- och miljöområdena påbörjats. Resultaten från mät-
ningarna kan sedan ligga till grund för regelförbättringar som leder till minskade administrativa
kostnader för företagen. Två internationella exempel på liknande arbete kommer från Neder-
länderna1 och Storbritannien2. Liknande arbete pågår i flera andra länder.

Lagarna och föreskrifterna är många och det är svårt och resurskrävande för mindre företag att
hålla ordning på vilka lagar och föreskrifter som de berörs av. Dessutom är det ofta svårt för de
mindre företagen att ta reda på exakt vad som behöver göras för att företaget ska leva upp till
bestämmelserna. En undersökning om små företags behov av stöd när det gäller kemiska arbets-
miljörisker, visar att de frågor som oftast ställs av små företag till myndigheterna är 1) Vilka krav
gäller för oss? och 2) Hur ska vi göra för att leva upp till dem? (Alvarez de Davila et al, 2002)

Många av Arbetsmiljöverkets kampanjer visar att en väldigt stor andel av inspekterade små företag
får någon form av åläggande efter inspektion, eftersom de inte lever upp till gällande lagar och före-
skrifter. Inom en kampanj om kemiska risker hösten 2003, fick 68 % av företagen krav på åtgärder
när det gällde tre grundläggande rutiner för kemikaliearbetet3. Inom miljöområdet anses situationen
vara likartad, även om utvärderingar av den typ som Arbetsmiljöverket gjort saknas.

                                                     
1 Bl a har de gett ut en guide på detta område: ”Focus on Administrative Burdens!” (Administrative Burdens,
2005).
2 En rapport om arbetet i Storbrittanien har tagits fram: “Reducing administrative burdens: effective administration and
eforcement” (Hampton - the Hampton Review, 2005).
3 Personlig kommunikation med Maria Cronholm Dahlin, Arbetsmiljöverket, i december 2004 som underlag
för internationellt projekt om kemikaliearbetet i småföretag.
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2. Mål
Övergripande mål för studien är att ta fram ett underlag, som kan utgöra grund för fortsatt diskus-
sion om lagar, föreskrifter och tillsyn på miljö- och arbetsmiljöområdet i småföretag. Detta inklude-
rar att identifiera förslag som dels kan underlätta lagefterlevnaden på miljö- och arbetsmiljöområdet
och dels kan undanröja konkurrenshinder till följd av lagstiftning.
Detaljmål för studien är att bygga upp kunskap om;

 Omfattningen av arbetsmiljö och miljötillsyn på små företag.

 Småföretagens syn på tillsynen.

 Inspektörernas attityder till småföretag.

 Inspektörernas arbetssätt vid tillsyn i småföretag.

Ett annat viktigt mål är att identifiera förbättringsområden inom vilka tillsyn och lagefterlevnad kan
förenklas utan att arbetsmiljön försämras och miljöpåverkan ökar.

3. Metod
Studien bygger på intervjuer med personer som utövar tillsyn från länsstyrelser, kommuner och
Arbetsmiljöverket, samt med personer på småföretag. En viktig utgångspunkt har varit litteraturen4

samt gällande lagar och föreskrifter inom området. Inom studien har vi löpande fört en diskussion
med referensgruppen, som bestått av

Peter Sörngård Naturvårdsverket
Karin Sundh-Nygård Arbetsmiljöverket
Linda Svensson Nutek
Daniel Badman Nutek

Studien har möjliggjorts tack vare finansiering från Nutek, genom satsningen ”Miljödriven affärs-
utveckling” i samarbete med insatsområdet ”Regelförbättring”.

Arbetet startade med att välja ut vilka geografiska områden studien skulle utföras inom. Samman-
lagt har data insamlats från fem områden; två länsstyrelser och tre kommuner. Från dessa organisa-
tioners geografiska ansvarsområden söktes statistik över den tillsyn som finns inom miljö- och
arbetsmiljöområdet.

Fyra inledande intervjuer gjordes med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad, Arbetslivsinstitutet,
Statistiska Centralbyrån (SCB) och Naturvårdsverket för att få bakgrundsinformation. Ett urval
gjordes av företag och tillsynspersoner, intervjuformulär togs fram och intervjuer genomfördes med
personer på 13 företag och 14 tillsynspersoner. Primärt sökte vi efter företag i de fem områdena
som fått tillsynsbesök rörande både miljö och arbetsmiljö under 2004. I några fall har företagen fått
                                                     
4 Exempelvis Metoder i kommunal och regional tillsyn: En inventering (NV, 2004), Genomförande av tillsyn enligt
miljöbalken (NV Rapport 5369), Egenkontroll en fortlöpande process (NV, 2001), Pröva eller inte pröva: Förslag till
ändringar i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (NV, 2004), Miljöarbete i småföretag – en ren
vinst? (Nutek, 2003), Projekt – Egenkontroll (Länsstyrelsen Örebro län, 2002), Egenkontrollprojekt 2002
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2002) samt Samråda: Riktlinjer och rutinger för tidigt samråd vid framtagande av föreskrifter,
allmänna råd, handböcker och annat vägledningsmaterial för myndigheter med regler under miljöbalken (ToFR, 2005) och
Administrativa styrmedel på miljöområdet -  hur kan de infogas i miljöräkenskapern? (SCB, 2005).
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tillsynsbesök under 2003 eller 2002. Där så var möjligt intervjuades de personer som genomfört
tillsynsbesöket på dessa företag. Motivet för detta var att få både företagens och tillsynspersonernas
syn på samma tillsynstillfälle. En viktig del i intervjuerna med såväl företag som tillsynspersoner var
att inhämta förslag på hur tillsynsprocessen kan förbättras i syfte att förbättra möjligheterna för
lagefterlevnad, förenkla arbetet för företagen att nå dit samt att undanröja konkurrenshinder till
följd av lagstiftning. Metoden beskrivs mer ingående i bilaga 1.

4. Lagarna och myndigheternas
tillsynsstrategi

4.1 Tillsynen enligt lagstiftningen

I arbetsmiljölagen och miljöbalken regleras vilka myndigheter som ska utföra tillsyn och vilka befo-
genheter myndigheterna har. Det är Arbetsmiljöverket som utövar tillsyn enligt arbetsmiljölagen.
För miljöbalken finns det fler aktörer inblandade, även om kommuner och länsstyrelser har ansvar
för största delen av tillsynen.

4.2 Strategi för tillsyn

Strategin för tillsyn mot miljölagstiftning skiljer sig i betydande grad mot strategin för tillsyn mot
arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljötillsynen har en central styrning medan miljötillsynen har en
mer utpräglad regional/lokal styrning.

Gemensamt för myndigheterna är att de vid sin tillsyn inte försöker säkerställa att verksamheten
eller arbetsgivaren uppfyller alla gällande lagar och föreskrifter. Exempelvis måste en inspektion
avgränsas till vissa angelägna frågor för att bli effektiv. Ansvaret för att följa alla bestämmelser
ligger på företagaren som i lagtexterna omnämns som arbetsgivaren (arbetsmiljö) respektive anlägg-
ningsägaren (miljö). I denna rapport används termerna arbetsgivare respektive verksamhetsutövare.
Den gemensamma strategin för miljö- och arbetsmiljötillsynen är att identifiera sådana överträdelser
mot lagar och föreskrifter som i det enskilda fallet har störst betydelse för miljö respektive arbets-
miljö och beivra dessa överträdelser genom att förelägga arbetsgivaren eller verksamhetsutövaren
att vidta åtgärder.

Den strategi som används vid tillsynsbesöken kan i första hand bygga på en relativt polisiär roll eller
på rådgivning. Vilken strategi som bör användas har diskuterats under decennier och praxis har
varierat. För närvarande är strategin att både agera polisiärt och att motivera de ålägganden som
företaget får samtidigt som tillsynspersonen i viss utsträckning ge råd.

4.2.1 Strategi för miljötillsyn

Den nationella strategin för miljötillsynen är att minska miljöbelastningen. I miljöbalken finns regler
om tillsyn av prövningspliktiga anläggningar, vilket bl a ger ramarna för hur tillsynsobjekt ska väljas
ut.

Sveriges 16 miljömål ligger till grund för miljötillsynen, men hur man tolkar dem och omsätter dessa
mål i tillsynen finns det ingen nationell strategi för.
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Miljötillsynen enligt miljöbalken utövas främst av Sveriges kommuner och länsstyrelser, det vill säga
på lokal och regional nivå5. Det är också på denna nivå som beslut om strategier och prioriteringar
tas. Miljöbalken är tillämplig på ungefär en miljon verksamheter. En del av tillsynen rör verksam-
heter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt det 9:e kapitlet, vilket är c:a 25 000 anlägg-
ningar. De som är A- och B- klassade är tillståndspliktiga, de som är C-klassade är anmälnings-
pliktiga (se även tabell 1 nedan). Kommunerna har hand om tillsynen av över 90 procent av miljö-
balksobjekten. Det finns elva centrala verk som har samordningsansvar över tillsynen enligt miljö-
balken som utövas i kommunerna, däribland Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Social-
styrelsen.

De verksamheter där det utövas miljötillsyn väljs inte ut på grund av verksamhetens storlek eller
antalet anställda, utan det är verksamhetens miljöfarligheten som avgör.

Miljöförvaltningarna i Sveriges kommuner har två viktiga krav på sin verksamhet. Dels att utöva
tillsyn mot den verksamhet för vilken man har tillsynsansvaret och dels att tillsynen genererar till-
räckligt med intäkter. Det första kravet är nationellt. Det andra är ett vanligt krav från kommunens
politiska ledning att miljöförvaltningen som organisation skall klara lagd budget. Tillsyn av större
miljöfarliga verksamheter ger ofta mera intäkter till kommunen än tillsyn av mindre företag med
miljöfarlig verksamhet.

Arbetsfördelningen mellan de aktörer som är involverade i miljötillsynen är komplex och varierar
mellan olika länsstyrelser och kommuner. Länsstyrelserna har av regeringen fått ansvaret att sköta
tillsyn över vissa verksamheter inom sina län. Resten av ansvaret är kommunalt. Samordningen sker
både nationellt, av bland andra Naturvårdsverket, och regionalt av länsstyrelserna. Länsstyrelserna
kan delegera delar av sitt eget ansvar till de kommuner som ansöker om att få ta över tillsynsverk-
samheten från länsstyrelsen. Det finns en stor variation i hur mycket av tillsynen som länsstyrelser-
na delegerar. Vanligtvis har större kommuner har tagit över en större del av länsstyrelsens tillsyn,
även om också detta varierar mellan länsstyrelserna. Riktigt stora kommuner har t.ex. ibland till-
synsansvar för även de farligaste A-verksamheterna, medan en del mindre kommunerna inte har
ansvar för några A- och B-klassade verksamheter i sin egen kommun.

Kommunerna kan även träffa avtal om att utföra tillsyn åt varandra eller införa gemensamma till-
synsorganisationer som täcker flera kommuner.

Dessutom kan besiktningen enligt miljöbalken 26 kap. 8 § utföras av annan organisation än en
myndighet: “Den tillsynsmyndighet som har ansvar för tillsynen kan uppdra åt någon som inte är anställd vid en
tillsynsmyndighet att utföra i tillståndsbeslut föreskriven besiktning av en anläggning.” Detta förfarande är van-
ligt hos länsstyrelser där de låter företagen anlita externa besiktningsmän som besiktigar verksam-
heten och sedan rapporterar till företaget som i sin tur skickar rapporten vidare till länsstyrelsen
som granskar vad som skrivits.

Ansvarsfördelningen ser lite olika ut när det gäller tillstånd respektive tillsyn. För nyetablering och
förändring av verksamhet ska tillstånd sökas eller anmälan göras ifall verksamheten bedömts som
miljöstörande. SCB har strukturerat upp dessa ansvarsfördelningar överskådligt i en tabell (SCB,
2005). Den är vidareutvecklad nedan:

                                                     
5 Ändamål med tillsynen beskrivs i Miljöbalkens 26:e kapitel § 1 och uppdelning av ansvar för tillsynsansvaret
beskrivs i §§ 2-8, se bilaga 3.
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Tabell 1: Ansvaret för tillstånd/anmälan respektive tillsyn för A-, B-, C- och U-

anläggningar

A B C U

Tillstånd och anmälan
Miljöbalken 8§ 9kap

Tillstånd
miljödomstol

Tillstånd
länsstyrelse

Anmälan
kommun

Ingen

Tillsyn
Miljöbalken 1§ 26kap

Länsstyrelsen eller frivilligt
övertagande kommun

Kommun

U-anläggning är den beteckning som flera kommuner använder för verksamheter som inte är
anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Även om länsstyrelsen har delegerat ansvaret för miljötillsynen till sina kommuner så är länsstyrel-
sen ändå ytterst ansvarig för miljötillsynen inom sitt län. Länsstyrelserna har alltså ett uppföljnings-
och samordningsansvar för all miljötillsyn inom länet.

4.2.2 Strategi för arbetsmiljötillsyn

Sedan 2001 är tillsynen inom arbetsmiljö samordnad inom en myndighet, Arbetsmiljöverket.
Arbetarskyddsstyrelsen har gått samman med Yrkesinspektionen som var regionalt indelad i själv-
ständiga myndigheter inom varje distrikt. Idag finns den regionala uppdelningen kvar i form av
distrikt inom Arbetsmiljöverket som inte längre är självständiga myndigheter. Denna organisato-
riska förändring har också inneburit förändringar i verksamheten, bland annat med syfte att göra
tillsynen mer likartad över hela landet.

Arbetsmiljöverket arbetar med ett 3-årigt verksamhetsprogram som gäller för hela Sverige. Priorite-
ringar inom verksamhetsprogrammet görs utifrån bedömda risker i arbetsmiljön och underlaget
består bland annat av statistik för arbetsolyckor, arbetssjukdomar och sjukskrivningar. Verksam-
hetsprogrammet pekar ut viktiga branscher, arbetsmoment och arbetsmiljöfrågor som tillsynen ska
inriktats mot. Arbetsställets storlek har oftast ingen betydelse i dessa verksamhetsprogram. En del
av de branscher som väljs ut är dock typiska småföretagsbranscher. Utifrån verksamhetsprogram-
met väljer arbetsmiljöinspektörerna vilka företag de ska utöva tillsyn på. Det förekommer att tillsyn
inledningsvis eller delvis görs i form av brevförfrågningar, som följs upp med besök på arbetsstället.

Den tillsyn som görs, där arbetsmiljöinspektören tittar på hela arbetsplatsen och dess arbetsmiljö-
arbete, görs i huvudsak i verksamheter som nämns i Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram. Detta
kallas för prioriterad tillsyn. Arbetsmiljöinspektörerna som intervjuats inom ramen för denna studie
väljer primärt ut större verksamheter att inspektera, för att deras besök ska ge effekt för så många
anställda som möjligt.

Det händer att Arbetsmiljöverket beslutar centralt om projekttillsyn där en del av en bransch (t ex
snickerier) eller en arbetsmiljöfråga (t ex truckkörning) ska granskas inom samtliga distrikt under
samma tidsperiod. Ibland beslutar de olika distrikten om en egen kampanj (ej nationell projekttill-
syn), som också kan rikta sig till en bransch eller rör en specifik arbetsmiljöfråga. Då en bransch
väljs ut för projekttillsyn eller kampanj, är det vanligt att samtliga berörda arbetsställen inspekteras,
för att så långt som möjligt garantera en konkurrensneutral tillsyn.

Det genomförs också tillsyn där inte arbetsmiljöinspektörerna själva väljer ut vilka arbetsställen som
ska besökas. Det sker till exempel när ett skyddsombud stoppar verksamheten, s k skyddsombuds-
stopp, eller gör en 6, 6a-anmälan (enligt arbetsmiljölagens 6e kapitel, §6a) till Arbetsmiljöverket.
Skyddsombud på arbetsplatsen, eller regionala skyddsombud som besöker flera arbetsplatser, har
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inte någon tillsynsfunktion. De är representanter för arbetstagarna och har bland annat som uppgift
att göra den ansvarige, d v s arbetsgivaren, uppmärksam på eventuella brister i arbetsmiljön. När
skyddsombuden inte får gehör hos arbetsgivaren kan de vända sig till Arbetsmiljöinspektionen.
Tillsyn görs också efter allvarliga arbetsolyckor eller då någon person från annan myndighet besökt
företaget och anmält risker till Arbetsmiljöverket.

5. Lagar som tillsynen utövas mot

5.1 Miljö

Miljöbalken består av sju avdelningar som beskriver varsitt lagområde: 1) Övergripande bestämmel-
ser, 2) Skydd av Naturen, 3) Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter, 4) Prövningen av mål
och ärenden, 5) Tillsyn m.m., 6) Påföljder och 7) Ersättning och skadestånd m.m. (se SFS,
1998:808).

I den första avdelningen i miljöbalken beskrivs för vilka verksamheter miljöbalken med tillhörande
förordningar gäller. Balken omfattar alla företag, oavsett storlek, som bedriver verksamhet som kan
påverka miljön. Se utdrag ur miljöbalken i bilaga 3. Miljöbalken kan även tillämpas retroaktivt för
den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön (1§
2kap).

I den tredje avdelningen av miljöbalken definieras vad miljöfarlig verksamhet är i juridisk mening6. I
samma avdelning beskrivs vad som är ”Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet”
och vilka myndigheter sådana kan erhållas ifrån7.

Själva tillsynen beskrivs i miljöbalkens femte avdelning8. Målet för tillsynen är att se till att balkens
intention efterlevs. Tillsynen skall således inte nödvändigtvis kontrollera alla och allt i balken eller
föreskrifter kopplade till den utan “i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av” balken
och de föreskrifter som stödjer sig mot den. Den tillsynsansvariga myndigheten ska dessutom råd-
giva och informera för att balkens intention bättre skall kunna uppfyllas.

Naturvårdsverket utfärdar vissa föreskrifter och allmänna råd kopplade till miljöbalken.

I miljöbalkens 26:e kapitel står att egenkontroll ska utföras av alla som driver en verksamhet. I
egenkontroll ingår att planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga
olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgiv-
ningen. För prövningspliktiga företag (A-, B- eller C-klassade verksamheter) gäller även Förord-
ningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) vilket innebär ett utökat ansvar.

                                                     
6 Miljöbalken 1§ 9kap, se bilaga 3.
7 Miljöbalken 8§ 9kap, se bilaga 3.
8 Miljöbalken 1§ 26kap, se bilaga 3.
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5.2 Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen (AML) gäller för all verksamhet som bedrivs av arbetsgivare. Den gäller även i
tillämpliga delar för ensamföretagare. AML är en ramlag som ger de yttre ramarna för vad som
gäller för arbetsmiljön på jobbet. Det finns även en arbetsmiljöförordning, utfärdad av Regeringen,
med kompletterande regler. Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen) preciserar lagkraven i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Idag finns c:a 120 AFS. AFS kan exempelvis gälla hur
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och vad som ska ingå, specifika risker som bör elimineras, psykiska
och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. Det finns också enstaka AFS för branscher.
AFS utarbetas i samråd med arbetsmarknadens parter (arbetsgivarorganisationer och fack).

Generellt sett finns det få undantag från lagar och föreskrifter relaterade till företagets eller arbets-
ställets storlek. Vissa undantag finns för egenföretagare i arbetsmiljöföreskrifterna. Dessutom ligger
kravnivån för dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet lägre för företag med mindre
än ”tio arbetstagare i verksamheten” (AFS 2001:1)

5.2.1 Exempel på arbetsmiljökrav som kan gälla för
småföretag

För att ge en bild av vilka regler som gäller för de företag som ingår i studien så har gällande AFS
för ett exempelföretag, företag 6 i studien, tagits fram. För företag 6, som är ett industriföretag med
40 anställda på arbetsstället och 150 i moderbolaget, är det 31 AFS som gäller. Dessa är:

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 17. Besiktning av lyftanordningar och vissa andra
tekniska anordningar AFS 2003:6

2. Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1 18. Användning av personlig skyddsutrustning AFS
2001:3

3. Kränkande särbehandling AFS 1993:17 19. Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3
4. Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 20. Gasflaskor AFS 2001:4
5. Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 21 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.

AFS 1993:10
6. Anteckningar om jourtid, övertid och mertid AFS

1982:17
22. Vibrationer från handhållna maskiner AFS

1986:7
7. Buller AFS 1992:10 23. Slipmaskiner och slipverktyg AFS 1987:18
8. Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

AFS 1980:14
24. Truckar AFS 1986:24

9. Arbete vid bildskärm AFS 1998:5 25. Blybatterier (för drivning av fordon) AFS 1988:4
10. Varselmärkning och varselsignalering på

arbetsplatser AFS 1997:11
26. Användning av trycksatta anordningar AFS

2002:1
11, Minderåriga AFS 1996:1 27. Tryckkärl AFS 1999:6
12. Skydd mot skada genom fall AFS 1981:14 28. Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4
13. Skydd mot skada genom ras AFS 1981:15 29. Oljor AFS 1986:13

14. Belastningsergonomi AFS 1998:1 30. Kontaktlinser i arbetslivet AFS 1985:8
15. Manuell hantering AFS 2000:1 31. Underhåll av teknisk anordning AFS 1991:6
16. Användning av arbetsutrustning  1998:4

Samtliga ovanstående föreskrifter gäller för företag 6. Vissa föreskrifter är specifika för företag med
t ex en viss typ av maskiner och de gäller därför inte för samtliga företag. De elva första före-
skrifterna gäller dock för alla typer av företag. Antalet gällande föreskrifter (31) är inte ovanligt
många. 25-35 gällande AFS är normalt för verksamheter som inte har en stor bredd av farliga
arbetsmoment, såsom till exempel lantbrukare har.
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Tillsyn utövas inte mot samtliga gällande föreskrifter, utan arbetsmiljöinspektören gör en relevans-
bedömning på plats och ger anmärkning på de brister som är mest relevanta med tanke på riskerna.
Motsvarande gäller för miljöområdet.

6. Omfattning av tillsyn i småföretag

6.1 Tillgänglig statistik över miljötillsyn

6.1.1 Befintlig nationell statstik

Enligt regleringsbrev har Naturvårdsverket ansvaret för statistik över den miljötillsyn som läns-
styrelser och kommuner utövar. Trots detta, finns ingen samlad information om miljötillsynen
offentligt tillgänglig. Inte heller SCB (Statistiska Centralbyrån) har någon tillgänglig statistik över
miljötillsyn i Sverige. Information om miljösanktionsavgifter finns dock hos SCB. SCB (2005) kon-
staterar att “kvaliteten på statistiken varierar dock och måste vidareutvecklas för att kunna användas som upp-
följningsinstrument.” I sin rapport (SCB, 2005) hänvisar SCB till en studie från Naturvårdsverket 2003
vilken visar att informationen om antalet anläggningar i databasen EMIR inte är tillförlitlig. Upp-
skattningsvis saknades 15 procent av A-anläggningarna, 5 procent av B-anläggningarna och 72
procent av C-anläggningarna för just det året i statistiken. C-anläggningar finns i stort sett inte
medtagna. Dessutom varierar informationens kvalitet från år till år enligt SCB: “Länsstyrelsernas regist-
rering i EMIR är inte fullständig och varierar från år till år, beroende på om det finns tillgängliga resurser och om
krafttag görs.” Avsaknaden av central statistik gör att vi inte kunnat få någon överblick över den
miljötillsyn som utövas gentemot företag och övriga verksamhetsutövare.

Miljötillsynen bedrivs till störst utsträckning av länsstyrelser och kommuner. Mycket tillsyn riktas
mot tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynen av egenkontrollen i de mindre före-
tagen bedöms av Naturvårdsverket vara av begränsad, men ökande, omfattning och skiljer sig
mellan olika delar av landet. Alla företag ska bedriva egenkontroll, men förordningen om egen-
kontroll9 gäller endast tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, oavsett bransch eller storlek.
Arbetet med egenkontrollen blir mer omfattande för verksamheter som är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga.

6.1.2 Statistik inom kommuner och länsstyrelser

Cirka 240 av landets 290 kommuner använder någon av databaserna ECOS och Miljöreda för att
rapportera sin statistik (ToFR, 2004). Eftersom olika databaser används, försvåras aggregering av
statistiken.

I samband med intervjuerna ombads de två länsstyrelserna och de tre kommunerna som ingått i
denna studie, att lämna in sammanställningar över den miljötillsyn som de utövat under 2004. Två
kommuner och en länsstyrelse hade bra sammanställningar av den miljötillsyn som de utövat. Vi var
endast intresserade av de verksamheter som tillsynats av myndigheternas egna tillsynspersoner, dvs
tillsynsverksamheter delegerade till kommuner inom länsstyrelsens län exkluderades. För Länssty-
relse 2 visade detta sig vara en övermäktig uppgift. De hade genom egna undersökningar funnit att
– ”Någon gemensam lista över genomförd tillsyn på företagen finns inte att tillgå.”  Länsstyrelse 2 har även

                                                     
9 Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
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samordningsansvar för Kommun 3 och de hjälpte oss att hitta företag på Arbetsmiljöverkets lista
över tillsynade verksamheter som var besökta av Länsstyrelse 2 och Kommun 3.

Den statistik som länsstyrelser och kommuner lämnat, redovisas i tabell 2. Eftersom uppgift om
antalet anställda på tillsynade företag inte samlas in, går det inte att analysera tillsyn i relation till
företagsstorlek.

Tabell 2: Genomförd tillsyn under 2004.
Område Antal tillsynade arbetsställen
Länsstyrelse 1 21
Länsstyrelse 2 ingen uppgift
Kommun 1 73
Kommun 2 ingen uppgift
Kommun 3 91

6.2 Tillgänglig statistik över arbetsmiljötillsyn

Arbetsmiljöverket har ansvaret för statistik över tillsyn inom arbetsmiljöområdet. De har en relativt
detaljerad statistik över tillsynen och de krav som ställs i samband med tillsyn, även om Riksrevi-
sionsverket haft synpunkter på brister i statistiken.

Antal genomförda tillsynsbesök kan räknas i relation till både antal företag och antal anställda. Vi
har inom ramen för denna studie endast haft möjlighet att ta fram uppgifter om antal tillsynsbesök i
relation till antalet arbetsställen i olika storleksklasser. I denna studie är det relevant eftersom det är
tillsynen i små företag som är i fokus. I andra sammanhang är det mer relevant att titta på till
exempel hur många arbetstagare som berörs av den tillsyn som Arbetsmiljöverket gör.

I Arbetsmiljöverkets statistik visas antal anställda på varje arbetsställe, inte antalet anställda på
företaget eller i organisationen. Därför kan den inte direkt användas som underlag för att utvärdera
omfattningen av tillsyn i små företag.

Statistik över arbetsmiljötillsynen förs i systemet SARA. De som arbetar med statistiken centralt får
den direkt från respektive distrikt som rapporterar in i systemet. I tabell 3 redovisas Arbetsmiljö-
verkets offentliga statistik över antalet tillsynsbesök under 2004 på arbetsställen av olika storlek.
Många av arbetsställena har sannolikt fått mer än ett besök, eftersom Arbetsmiljöverket ofta gör
uppföljande besök för att säkerställa att företaget åtgärdat påpekade brister. Det innebär att antalet
besökta företag i varje storleksklass är mindre än antalet inspektionsbesök i tabell 3.

Tabell 3: Arbetsmiljöverkets gjorda inspektioner i Sverige under 2004.
Antal anställda på
arbetsstället

Antal inspekterade
arbetsställen

Andel av inspekterade
arbetsställen

0 838 5,6%
1-9 5 848 38,9%
10-49 5 870 39,0%
>50 2 843 18,9%
Summa 15 035

Inom de fem regioner som valts ut för denna studie har Arbetsmiljöinspektionen utövat tillsyn
under 2004 på arbetsställen fördelade enligt tabell 4. I samma tabell finns också en uppskattning av
antalet arbetsställen som hör till större organisationer. Bedömningen har gjorts utgående från
arbetsställets namn. Alla arbetsställen som hör till offentlig sektor samt de arbetsställen som går att
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identifiera som del av större företag med hjälp av namnet har bedömts höra till större organisatio-
ner. Någon matchning av organisationsnummer mot till exempel SCB:s register över företag med
koncerntillhörighet har inte gjorts. Den uppskattning som presenteras här är de arbetsställen som
med säkerhet hör till större organisationer.

Tabell 4: Arbetsmiljöverkets gjorda inspektioner i valda regioner under 2004.

Region Antal inspektioner av AI
2004 på arbetsställen med
0-49 anställda

Minsta antal (andel)
arbetsplatser som hör till
större organisationer (>50
anst)

Länsstyrelse 1 527 160 (30 %)

Länsstyrelse 2 533 168 (32 %)

Kommun 1 38 14 (37 %)

Kommun 2 84 29 (35 %)

Kommun 3 (ligger inom
Lst 1)

162 (ingår ej i summan) 60 (37 %) (ingår ej i
summan)

Summa 1.182 371 (31%)

Om andelen arbetsställen som tillhör en stor organisation (koncern, del av större företag eller del av
offentlig sektor) är representativ i de valda regionerna, enligt tabell 4, innebär det att i storleks-
ordningen en tredjedel av inspekterade arbetsställen i Sverige med 0-49 anställda hör till företag
eller organisationer som har fler än 50 anställda. I en tidigare undersökning, visade det sig att bland
de små arbetsställen som Arbetsmiljöverket ansåg klarade SAM på ett bra sätt tillhörde cirka 50%
en större organisation (Birgersdotter et al 2002). Sannolikt är alltså en stor del av de inspekterade
arbetsställena, kanske i storleksordningen en tredjedel, delar av större organisationer.

Av de 12 192 arbetsställena med 0-49 anställda som inspekterades 2004, se tabell 3, skulle alltså
drygt 4 000 arbetsställen vara del av större företag eller organisation. Detta innebär att som mest
8 000 eller max 50 % av tillsynsbesöken görs i små företag, med 0-49 anställda.

År 2004 fanns det 870 189 ”företag” (i detta inkluderas även offentliga organisationer) i Sverige.
863 853 eller 99,3% av dessa hade färre än 50 anställda (källa: Företagsregistret, SCB).

Statistiken visar att räknat på antalet arbetsställen är de små företagen är starkt underrepresenterade
bland arbetsställen som blir tillsynade av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket motiverar urvalet där
stora organisationer prioriteras med att tillsynen ger effekt för fler anställda, om den riktas mot
större företag. Ett utredningsarbete pågår för att se över och förtydliga rutinerna vid urval av
arbetsställen som prioriteras för inspektion.

7. Företags och tillsynspersoners
erfarenhet av tillsyn

I detta avsnitt redovisas resultaten av de djupintervjuer som gjorts med 13 företag och 14 tillsyns-
personer. En sammanfattning av resultaten från intervjuerna presenteras i bilaga 5.
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7.1 Kort presentation av företagen i studien

De 13 företag som besökts och intervjuats har varierande verksamhet, de flesta återfinns dock inom
metall/verkstadsindustri. Några av företagen har både tillverkning och försäljning. Ett företag finns
inom transportbranschen. Arbetsställena hade 1-65 anställda och företagsstorlekarna varierade
mellan 7-33 000 anställda (dvs det lilla arbetsstället kan vara en liten del i en större koncern).
Djupintervjuer gjordes med företagsledare/produktionschef/verkstadschef, som även var miljö-
ansvarig. Inga skyddsombud intervjuades. Presentation av företagen, inklusive kommentarer från
företagen angående den tillsyn som genomförts hos dem, återfinns i bilaga 2. En översikt över
företagen finns i tabell 5 nedan. Antal anställda avser arbetsstället. I de fall företagen hörde till
större koncern, anges antalet anställda totalt inom koncernen i parentes. Företag som ingår i en
koncern har inte alltid stöd från koncernen och tillgång till expertkompetens. De fyra som har stöd
från koncern är företag 2, 7, 12 och 13.

I tabellen anger prövningspliktig både tillstånds- och anmälningsplikt hos kommun eller hos läns-
styrelse. Företagen har även klassats som helt, delvis eller inte proaktiva. Med ett proaktivt företag
menar vi att de arbetar förebyggande på ett ambitiöst sätt med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Om
företaget inte är proaktivt så arbetar de reaktivt genom att lösa problem när de dyker upp, avvakta
tills de får tillsägelse från tillsynsmyndigheten eller väljer att arbeta enbart med de frågor som är
direkt lönsamma. Bedömningen av vilka företag som är proaktiva eller ej har vi gjort utifrån både
företagens och tillsynspersonernas svar under intervjuerna. I tabell 5 innebär miljöledningssystem
att företaget har ett certifierat system enligt ISO 14001, förutom företag 5 som ej har certifikat ännu
samt företag 10 som nyligen påbörjat sitt arbete för att få kommunens miljödiplomering.

Tabell 5. Översikt besökta företag.
Ftg Antal anställda

(hela ftg)
Verksamhet Pröv-

nings-
pliktiga?

Proaktivt
företag?

Miljö-
lednings-
system?

Cert. för
arbets-
miljö-
arbete?

1 37 Tillverkning av
metalltråd

Ja Nej Nej Nej

2 11 (180) Bilverkstad Ja Delvis Nej Nej
3 7 Monterar lastbils-

utrustning
Nej Nej Nej Nej

4 50 Kemisk industri Ja Nej Ja Nej
5 45 (c:a 400) Ytbehandling Ja Ja, men

inte förut
Ja Nej

6 40 (190) Gjuteriverktyg Ja Nej Nej Nej
7 2 (33.000) Energiproduktion Ja Ja Ja Nej
8 65 Tillverkning av

rostfria anläggningar
Ja Nej Ja Nej

9 40 Mekanisk verkstad Ja Ja Nej Nej
10 6-10 Lackering av

snickerier
Nej Ja Ja Nej

11 48 Tillverkning av färg Ja Ja Ja Nej
12 22 (7.200) Tillverkning av

konstgödsel

Ja Nej Nej Nej

13 11 (4.000) Bensinstation Ja Ja Ja Nej
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7.2 Omfattningen av tillsyn i besökta företag

Företagen tillfrågades om hur många besök de haft under en period så långt tillbaks som den inter-
vjuade hade kännedom om. Hur lång tid företagsrepresentanten kom ihåg varierade. De uppgifter
vi fått har vi räknat om till en 10-årsperiod och resultatet visar att de besökta företagen har i snitt
fått 7,2 tillsynsbesök totalt, dvs från Arbetsmiljöverket, kommunen och länsstyrelsen, de senaste 10
åren.

De besökta företagen tillfrågades om tidsåtgången för olika tillsynsbesök. Det visade sig vara betyd-
ligt svårare för dem. Vid intervjuerna fick vi känslan av att dessa uppgifter var ganska grova upp-
skattningar varför de främst kan ses som en indikation på tidsåtgången för olika tillsynsbesök. Den
tidsåtgång företagen uppgav per tillsynstillfälle där förberedelser, besök samt efterföljande administ-
ration och korrespondens med myndigheten ingår, är i snitt 14 timmar för arbetsmiljötillsyn, 4
timmar för kommunens miljötillsyn samt 21 timmar för länsstyrelsens miljötillsyn. Tre av företagen
har haft Seveso-tillsyn då länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Räddningsverket och ibland även kom-
munen gjort ett gemensamt besök för att kontrollera rutiner mm kring storskalig hantering av
speciellt farliga kemikalier. Tidsåtgången för Seveso-tillsyn har uppskattats till 31-34 timmar per
tillfälle.

Företagen uppger att kommunens tillsynspersoner framförallt ställer krav på praktiska åtgärder. Då
blir det administrativa arbetet begränsat. Arbetsmiljöverket och länsstyrelsen ställer mer krav på
skriftliga rutiner, policies och liknande varför tiden för det administrativa arbetet före och efter
besöket är större än då kommunen gör tillsyn. En annan skillnad är tiden för besöket. Kommunens
tillsynspersoner gör kortare besök på i snitt 1,6 timmar, medan arbetsmiljöinspektörerna stannar i
snitt 3,2 timmar. Länsstyrelsens tillsynspersoner är de som stannar längst vid sina besök, i snitt 5,3
timmar. Seveso-tillsyn tog c:a 10 timmar.

I snitt lägger de besökta företagen ned 12 timmar per år på tillsynsbesök, inklusive förberedelser
och efterarbete. Till detta tillkommer företagens kontinuerliga bevakning av krav i lagstiftningen
och vidtagande av åtgärder utifrån dessa krav. Hur stor tidsåtgång detta tar har inte studerats. De
flesta företagen letar dock inte aktivt efter lagkrav för att hålla sig á jour, utan förlitar sig till att
myndigheterna informerar om detta vid behov, t ex vid regelförändringar eller vid tillsynsbesök.
Om företaget bryter mot gällande regler, anser företagen att tillsynspersonerna informerar om vad
som gäller.

Företagen anser inte att det är ett problem med för mycket tillsyn. Tillsynspersonerna gör oftast ett
uppskattat arbete och företagen märker att de anpassar sig till företagens förmåga i fråga om att
förlägga besöket i tid, att sätta tidsgränser för när åtgärder ska vara färdiga och i fråga om att kunna
ge motiv för de åtgärder som krävs.

7.2.1 Sammanfattning

De företag vi varit i kontakt med inom ramen för denna studie har fler tillsynsbesök än små företag
i genomsnitt. De har haft 7,2 tillsynsbesök i genomsnitt per tio år från Arbetsmiljöverket och miljö-
tillsynen tillsammans. Statistik för arbetsmiljötillsyn visar att det i genomsnitt är 14 år mellan till-
synsbesöken från Arbetsmiljöverket (Antonsson et al 2002).
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7.3 Orsaker till tillsyn i besökta företag

11 av 13 intervjuade företag är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga gentemot kommunen eller
länsstyrelsen på grund av att verksamheten är miljöfarlig. Tre företag hade periodisk tillsyn som
krävts av länsstyrelsen. Fem företag hade regelbundna besiktningar enligt krav från kommunens
miljönämnd. Ett företag fick tillsynsbesök av länsstyrelsen på grund av att en boende hade klagat på
bullerstörningar. Ett företag hade själv begärt tillsyn av kommunen på grund av problem med
kemikalier som någon okänd dumpat på företagets tomt.

Tre företag hade haft Seveso-tillsyn vilket innebär att både Arbetsmiljöverket, länsstyrelsen, Rädd-
ningsverket och i vissa fall kommunen utövar tillsyn tillsammans.

För arbetsmiljötillsyn finns ingen regel om återkommande tillsyn av speciellt farliga verksamheter.
Däremot prioriterar Arbetsmiljöverket farliga verksamheter, varför de får besök oftare än andra
verksamheter. Åtta företag hade fått besök av arbetsmiljöinspektörer på grund av att de hörde till
prioriterade verksamheter under 2004. I dessa företag inspekterades hela verksamheten inklusive
fysiska, kemiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer, samt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hos ett av de åtta företagen hade dessutom en riktad tillsyn gjorts av ergonomin för de anställda.
Detta ingick i en kampanj som Arbetsmiljöverket drev på centralt initiativ. Ett företag hade varit
med om två besök från arbetsmiljöinspektören; dels en riktad ergonomitillsyn och dels ett besök i
samband med att företaget sökte dispens för att använda skylift för minderåriga. Ett företag fick
tillsyn av arbetsmiljöinspektörer för att ett regionalt skyddsombud hade krävt inspektion efter att
han själv försökt driva igenom vissa åtgärder på företaget.

7.3.1 Sammanfattning

Tillsynen har främst riktats mot företag där det kan finnas stora arbetsmiljörisker eller som kan ha
stor miljöpåverkan. I några fall är det företagen själva som begärt tillsyn, vilket är en ovanlig situa-
tion.

7.4 Företagens egen övervakning av lagefterlevnad

De förberedelser som görs för tillsyn, är dels det löpande miljö- och arbetsmiljöarbetet i företagen,
dels eventuella förberedelser i direkt anslutning till ett aviserat tillsynsbesök. I det löpande arbetet
ingår bland annat att upprätthålla rutiner för att säkerställa kontroll på vilka lagar och regler som
berör det egna företaget.

De fyra företag som har koncernstöd har också utvecklade rutiner för att ta reda på vilka lagar och
föreskrifter som gäller för dem inom arbetsmiljö- och miljöområdet. Bland de företag som inte har
koncernstöd däremot, är det vanligast (6 av 9) att inte ha några sådana rutiner.

Under intervjuerna gjordes ingen kontroll av hur väl insatta respondenterna var i gällande lagar och
föreskrifter. Men inställningen varierade väldigt mycket från att acceptera och lära sig tycka om de
lagar och föreskrifter som finns för verksamheten (företag 11) till att inte vilja leta efter lagar och
föreskrifter eftersom det finns annat som är mer akut att ta itu med på företaget (företag 3).
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7.5 Förberedelser inför besök

7.5.1 Intervjuer med tillsynspersoner

De arbetsmiljöinspektörer vi träffat arbetar branschvis. Före besöken kontrolleras tidigare kontakter
med företaget i det interna systemet SARA. Vid projekttillsyn och kampanjer finns färdiga check-
listor. Ibland utvecklar arbetsmiljöinspektörerna egna checklistor, ibland arbetar de efter en viss
ordning vid besöket utan att ha en skriftlig checklista. De arbetsmiljöinspektörer som brukar ha
med sig material att visa upp/lämna på plats förbereder sig genom att plocka ut material som är
relevant för företaget. Inspektör AV 4 förberedde sig lite mer än de andra intervjuade, genom att
läsa igenom statistik för branschens skador/sjukskrivningar, leta relevanta material från Arbets-
miljöverket, Arbetslivsinstitutet, Prevent och andra aktörer. I de fall en arbetsmiljöinspektör vet att
det kan bli fråga om att förbjuda viss verksamhet eller att utöva tillsyn mot många områden som
inspektören inte själv är expert inom, brukar en kollega med kompletterande kompetens ombedas
följa med.

Företagen har uppgivit att tillsynspersonerna är bättre förberedda inför ett gemensamt besök, t ex
vid Seveso-tillsyn. Detta är inte något som inspektör AV 3 känner igen sig i – AV 3 är den enda av
de intervjuade arbetsmiljöinspektörerna som varit ute på Seveso-tillsyn och även annan tillsyn som
varit gemensam med andra myndigheter.

Tillsynspersonerna är intresserade av att företagen är förberedda inför deras besök. Det är vanligare
att miljötillsyn, och då framförallt länsstyrelser, skickar ut papper i förväg på vad det är som kom-
mer tas upp under tillsynsbesöket. Andra tillsynspersoner är mer specifika, till exempel inspektör
K3a från kommun 3 som uttrycker det så här: ”Jag vill att ni har kemikalie- och transportdokumenten i
ordning”. De flesta, både på arbetsmiljö- och miljötillsyn talar om vid inbokning av besöket vad som
kommer tas upp, så att det blir möjligt för företagen att förbereda sig även om inga papper skickas
ut.

7.5.2 Intervjuer med företag

De flesta företagen förbereder sig inte särskilt mycket inför ett tillsynsbesök. En del företag gör
ingenting innan besöket medan en del andra städar lite. Det är ganska vanligt att företagen tittar på
det man fick anmärkning på vid föregående tillsynsbesöket. Ett större företag med miljölednings-
system förbereder sig lite noggrannare (företag 7). Företagen upplever tillsynen som en sorts
besiktning. När de åtgärdat det som tillsynspersonerna krävt uppfattar företagen det som ett god-
kännande av att de uppfyller alla gällande miljö/arbetsmiljölagar.

Företagen upplever inte att den muntliga beskrivning som tillsynspersonen ger då de ringer och
bokar tid för tillsyn är ett underlag för egna förberedelser. Skriftliga dagordningar eller liknande är
däremot lättare att förhålla sig till, och att förbereda sig på ett bättre sätt.

Företag 2 ansåg att det inte lönade sig att förbereda sig inför besöket. Vid tillsynsbesöket kontrolle-
rades företaget och eventuella brister påtalades. Ur det företagets perspektiv, var det effektivast att
invänta tillsynesbesöket och därefter åtgärda de brister som påpekades.

Vid den regelbundna tillsyn som länsstyrelserna utför eller vid Seveso-tillsyn, ombeds de verksam-
heter som skall tillsynas att själva välja ut vad som skall granskas av myndigheterna och även lägga
upp en dagordning inför tillsynsbesöket. Detta ställer krav på företagen att på ett mer aktivt sätt
förbereda sig. (företag 7 och inspektör L1b).
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7.5.3 Sammanfattning

 Företagens förberedelser inför tillsynsbesöket är inte speciellt omfattande, vilket tyder på att de
anser att tillsynen är en tillräcklig kontroll av om de klarar gällande lagar och regler. Det tyder
också på att de inte ser eventuella risker för ekonomiska konsekvenser, till följd av tillsynsbesö-
ket, som ett stort problem.

 Enligt arbetsmiljölagen och miljöbalken är arbetsgivaren/verksamhetsutövaren ansvarig för att
följa gällande lagar och regler. Av resursskäl prioriteras tillsynen så att krav ställs på de vikti-
gaste åtgärderna för att minska riskerna i arbetsmiljön och minska miljöpåverkan. Tillsynen är
således inte någon garanti för att företaget klarar alla gällande lagar och regler. Företagen upp-
fattar dock tillsynen som en officiell granskning av lagefterlevnaden. När åtgärder som krävts
har vidtagits uppfattar företagen det som ett godkännande av att de uppfyller alla gällande
miljö/arbetsmiljölagar.

7.6 Erfarenheter av tillsynsbesök

7.6.1 Intervjuer med företagen

7.6.1.1 Om tillsynsbesöken

Av de 13 besökta företagen är sex klart positivt inställda till tillsynsbesöken. Flera nämner att till-
synspersonerna under senare år släppt polisrollen och allt mer blir en möjlig samtalspartner, t ex
säger företag 5 och 8: “Jag upplever det som att myndigheter och företag jobbar mer och mer för samma mål”
(företag 5). “Hittills tycker jag många [tillsynspersoner] är bra. En del är lite mer strikta, och det tycker inte jag
att de behöver vara” (företag 8). Det fanns också exempel på företag som tycker sig ha fått god hjälp
av tillsynspersonerna, t ex företag 9: “Från AV fick vi påpekande om pallställ, vilket vi inte såg riskerna
med själva. Det var riktigt bra att få hjälp med det.”

Tre företag är försiktigt positiva. Vi fick kommentarer som att “De var vettiga” (företag 2) och att
“inspektörerna är väldigt mänskliga” (företag 7). Företag 7, som ingår i ett stort företag med 33 000
anställda, tyckte dessutom att ”Vi pratar något sånär samma språk.” Detta uttryck stämmer väl överens
med vad flera tillsynspersoner tycker är skillnaden mellan större och små företag: ”När man besöker
stora företag känns om man redan har vunnit över dem på samma sida.” (inspektör K3a). Tre företag är
varken positivt eller negativt inställda. Det känns rimligt att det genomförs tillsynsbesök, men det
upplevs ändå som tungt att hantera frågorna. Företag 6 skulle uppskatta att få reda på vad tillsyns-
personerna anser vara bra på företagen: ”De letar fel och ser inte när vi gjort något bra”.
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Figur 1: En övervägande andel av de besökta företagen hade en positiv erfarenhet och inställning till
tillsynsbesök.

Endast ett av företagen är negativt inställd till tillsyn över lag. Det företaget hade inställningen att
det ville komma undan med så lite som möjligt och tillsynsbesök var besvärliga. “De hittar ju alltid
nånting” (företag 3).

7.6.1.2 Företagens syn på krav som ställs på dem
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Figur 2: En övervägande andel av företagen anser att de krav som tillsynspersonerna ställt är rimliga.
Några av företagen som anser att kraven är rimliga, har dock enstaka exempel på krav som de
anser vara orimliga.

De krav som företagen fått i samband med tillsynsbesöken upplevdes som rimliga. Ett företag med
koncernstöd (företag 7) och ett företag utan koncernstöd (företag 4) ansåg att kraven är orimliga.
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Företag 7 anser bland annat att vissa dokumentationskrav känns helt onödiga – de handlar om krav
”som egentligen rör kunskapskravet för tjänsten”. De ser sig hindrade att premiera nytänkande och tycker
att utformningen av tillsynen leder till statiskt beteende på företaget.

Ytterligare tre företag ger exempel på krav de anser orimliga: Kommunen ställde krav på att före-
taget skulle anlita kommunalt renhållningsbolag på grund av att de har kök. Men de har endast
lunchmatsal utan egen servering och anser att avfallet är jämförbart med avfall från hushåll. Ett
företag anser att säkerhetsdatabladen för kemikalier är för långa, vilket innebär att de tycker det blir
för mycket att läsa. Här bör dock uppmärksammas att kravet på säkerhetsdatablad innebär att
företaget behöver ha tillgång till säkerhetsdatablad samt läsa de delar som är relevanta för dem. För
de flesta företag innebär det att de inte behöver läsa igenom hela texten i säkerhetsdatabladet. Det
sista exemplet gäller en elrevision (alltså ej utförd av Arbetsmiljöverket, kommunen eller länsstyrel-
sen) där företaget inte fick ha kvar proppar av olika märken i samma proppskåp och de fick inte
heller ha kvar sina skarvsladdar till datorn. Även här refererades till hur det ser ut i hushåll. Företag
8 tycker att kraven oftast är rimliga. Men det finns exempel där han upplever tillsynen som för
”petig”: ”Det kan vara bra att vi har värden [gränsvärden] att hålla oss till, men det vi släpper ut [av fosfor]
märks inte jämfört med vad bonden intill släpper ut.”

Samtliga intervjuade anser att de får bra motiveringar till de krav som ställs, vilket också leder till
större förståelse för varför åtgärderna ska genomföras. ”De hade mycket kunskap om grejerna” (företag
2). Några nämner att detta fungerar bättre nu än tidigare.

En annan viktig erfarenhet från tillsynsbesöken är ifall det är svårt att genomföra det som tillsyns-
personen kräver. Flera företag upplevde att de klarat tillsynen utan att få några svåra krav. ”Det är
bara en prisfråga, många gånger. Rent praktiskt är det inte så svårt” (företag 2). Ungefär hälften av före-
tagen hade exempel på krav som de tyckte var svåra/tunga. Företag 4 uttryckte det så här: “Vissa
krav kan vara tungt för nyttan de har.” Företag 12 har svårt att få gehör hos de anställda för att vissa
frågor är allvarliga. Företag 13 anser att det ställs för höga krav på företagen generellt, och att det i
sig är anledning nog att skrämma bort personer som vill bli chefer. Det är inte direkt kopplat till
tillsynsbesök, utan handlar mer om gällande lagar och regler generellt. Företag 7 har problem med
att lösa sitt ansvar med att kommunicera med hela närområdet om en olycka skulle ske. Företag 5
har fått krav på bullerdämpning, vilket är tekniskt svårt att lösa “men inte omöjligt” enligt produk-
tionschefen. Företag 3 klarade inte av arbetsmiljöinspektörens krav på att anställda inte ska få i sig
svetsrök från svetsning av ovanligt långa svetsfogar. Det arbetet har de nu lagt ut på ett  företag i
Polen där inga liknande krav finns. Företag 1 har problem med ett krav på maskinskydd som de
inte vet hur de ska lösa praktiskt. Företag 10 tycker det är svårt att hitta lösning på hur de ska kunna
klara kraven på ventilation.

7.6.1.3 Företagens syn på Seveso-tillsyn

I studien ingår tre företag med verksamhet som är klassad som Seveso-anläggning och som därmed
får den omfattande Seveso-tillsynen. Företag 7 efterfrågar en helhetssyn på lagstiftningen. De
berörs av många olika lagar, de får gemensamt besök av flera myndigheter och de anser att tillsyns-
personerna har svårt att förmedla en begriplig överblick och helhetssyn av vad som krävs av före-
taget. Besöket 2004 var bara ett informationsmöte med de inblandade myndigheterna, vilka var
Arbetsmiljöverket, kommunen, länsstyrelsen och Räddningsverket. Vid besöket 2004 ställde
myndigheterna upp med en stor delegation på sammanlagt nio personer, företaget ställde upp med
2 personer (det finns totalt c:a två heltidstjänster på arbetsplatsen). Personerna från företaget kände
sig i ”numerärt underläge”. Företaget fick gott betyg av tillsynspersonerna från de fyra myndigheterna.
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Året därpå då Seveso-direktivet10 implementerades fullt ut kom en ny delegation om åtta personer,
trots att kommunen som tidigare deltog med två personer inte deltog vid detta besök11. Resultatet
av 2004 års besök kom som en chock för företaget. Från att ha fått beröm föregående år så ”kom de
2005 med katekesen. De körde på oss ett mastodontprogram.” Företag 7 fortsätter: ”De ville att t.ex. att vi
skulle bygga upp ett kontaktnät med samhället runt omkring för att kunna användas av oss vid händelse av olycka.
Det kan vi helt enkelt inte. Vi är ju bara två heltidstjänster här. Dessutom finns det redan myndigheter som har
denna uppgift så som räddningstjänsten/SOS.” Företaget är bekymrade över det omöjliga för denna lilla
arbetsstyrka att t.ex. upprätta telefonlistor för omgivande företag och boende och att sedan vid
händelse av olycka tvingas ringa alla dessa i stället för att bara ringa SOS (som i sin tur kan varna
samhället) och sedan fokusera på att försöka begränsa olyckan.

7.6.1.4 Företagens syn på tillsynspersonernas kompetens

Flera företag har tagit upp önskemålet om att tillsynspersonerna ska vara branschkunniga. Det har
varit både genom positiva kommentarer när det funnits gedigen branschkunskap och negativa
erfarenheter från besök gjorda av tillsynspersoner som inte är insatta i branschens verksamhet.
Företag 5 uttrycker det som att ”det handlar bland annat om att förstå verksamheten och det tycker jag att de
gjorde vid besöket här”. När tillsynspersoner är väl insatta/väl förberedda fungerar dialogen bättre och
företagen upplever också att det som de får krav på känns mer relevant.

Några företag har nämnt att de tycker det är ett problem med hög personalomsättning bland till-
synspersonerna från kommunerna. Detta problem har bekräftats av kommuner och länsstyrelser.
För företagen är det ett problem att börja om på en relation, att introducera en ny person till den
egna verksamheten. Det verkar vanligare att inspektörer på Arbetsmiljöverket och tillsynspersoner
hos länsstyrelserna stannar längre på sin tjänst än tillsynspersoner inom kommunerna.

7.6.1.5 Sammanfattning

 En övervägande andel av de besökta företagen hade en positiv erfarenhet och inställning till
tillsynsbesök. Endast ett av 13 företag hade en negativ inställning. Detta resultat stämmer väl
med undersökningar som Arbetsmiljöverket tidigare gjort av hur tillsynen uppfattas av besökta
företag (Arbetarskyddsstyrelsen 1995).

 Även om företagen generellt sett tycker att kraven på dem är rimliga, finns också kommentarer
om att krav upplevs som “petiga” eller orimliga jämfört med krav som ställs på hushåll och
privatpersoner. I ett av de 13 företagen i studien har ett krav bidragit till att viss verksamhet
flyttats utanför Sverige.

                                                     
10 EU:s direktiv 96/82/EG, även kallat Seveo II direktivet. Det har fått sitt namn efter den svåra olyckan
1976 i staden Seveso där en fabrik som tillverkade insekts- och växtgifter exploderade. EU:s medlemsländer
skall ha infört direktivet så att efterlevnad möjliggörs senast 1 juli 2005. De svenska myndigheterna som har
ansvar för tillsyn av Seveso-efterlevnad är Räddningsverket (huvudansvarig), Arbetsmiljöverket och
Naturvårdsverket. Mer information finns på www.srv.se och
http://europa.eu.int/comm/environment/seveso/.
11 Miljötillsynet som ingår i Seveso ansvarar länsstyrelserna för, men de bjuder ofta in även kommunerna.
Kommun 3 tyckte att arbetet var intressant och viktigt, men hade ändå inte resurser till att delta i Seveso-
tillsyn under 2005. Det fanns många inspektörer inblandade ändå.
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 Samtliga företag anser att de får bra motiveringar till de krav som ställs och en förståelse för
varför åtgärderna ska genomföras. Det innebär dock inte att samtliga krav har accepterats utan
motstånd, eller att kraven varit enkla att klara.

 Seveso-tillsynen är omfattande och för en av arbetsplatserna har kraven upplevts som allt för
betungande i relation till hur många anställda de är.

 Företagen uppskattar när tillsynspersonerna är branschkunniga.

7.6.2 Intervjuer med tillsynspersonerna

7.6.2.1 Om tillsynsbesöken

Tillsynsbesöket upplevs som en positiv del av arbetet för tillsynspersonerna. Flera tillsynspersoner
på kommunerna har till och med angivit att de skulle vilja ha tid för fler besök än vad de har idag.
Tillsynspersonerna anser att de vid tillsynsbesök blir väl bemötta i de allra flesta fall, oavsett storlek
på företaget.

Vid ett tillsynsbesök startar tillsynspersonen ofta med en diskussion med dem som är berörda på
företaget. För arbetsmiljöinspektören är det högsta chef på arbetsstället, eventuell produktionschef
eller liknande samt skyddsombud som är intressant att träffa. För kommuner och länsstyrelser är
det högsta chef på arbetsstället samt eventuell miljöansvarig eller liknande. Efter en inledande
diskussion, där även dokumentation gås igenom, görs en rundvandring på företaget och tillsyns-
personen bildar sig en uppfattning om arbetsmiljön / miljöpåverkan. Vid slutet av besöket hålls en
uppsummering och tillsynspersonen talar om vad företaget behöver åtgärda och vilka krav som
kommer att ställas. Inspektionsmeddelande/rapport lämnas antingen vid besöket eller skickas
senare.

Enligt tillsynspersonerna tar besöken för miljöinspektörer från kommuner c:a 2 timmar, för
arbetsmiljöinspektörer 3-4 timmar och för länsstyrelsen 3-8 timmar. Seveso-tillsyn tar från 8 timmar
upp till två arbetsdagar. Dessa uppgifter stämmer väl överens med företagens uppgifter om tids-
åtgång för tillsynsbesöken.

7.6.2.2 Tillsynspersonernas syn på småföretag

En arbetsmiljöinspektör, inspektör AV 5, beskriver skillnaderna i mellan hur stora och små företag
bemöter tillsynspersonerna som att ”Det blir skillnad. På det stora företagets lilla arbetsplats är det plats-
chefen som vi träffar. På det mindre företaget är det som regel VD själv vi träffar.”

Tillsynspersonerna på miljösidan tycker generellt sett att det är lättare att besöka och arbeta med
större företag. Detta gäller även små arbetsplatser som ingår i större organisationer. Dessa mindre
arbetsplatser har ofta tillgång till företagets centrala resurser t.ex. för miljö- och arbetsmiljöfrågor.
Tillsynspersonernas svar indikerar att arbetsplatser med tillgång till koncernstöd har lättare att han-
tera svårare frågor och att sprida information till arbetsplatsen om gällande lagar och regler. En del
tillsynspersoner uppfattar det som att t.ex. attityden i små företag är att de är mindre samarbets-
benägna. Inspektör K2b uttrycker det hela så här: ”Det är lättare att arbeta med större företag. Små företag
tjatar hela tiden om ’mitt lilla bidrag’ och ’Baltikum konkurrens.”

Fler uttalanden från tillsynspersoner visar hur de ser på små företag och små arbetsplatser:
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 ”…kunskapsmässigt har små företag inte så mycket kompetens om miljö…Det gäller att få detta ’tänk’ till
små företag.” (inspektör L1b)

 ”Större organisationer har stöd uppifrån, men även mindre företag kan vara ambitiösa.” ”Det kan krävas
större arbetsinsatser för att få mindre företag att göra förändringar.” (inspektör L1a)

 ”Det är jobbigare på små företag” (inspektör K1a)
 ”Större företag har en miljösamordnare som kan diskutera miljöfrågor.”  (inspektör K3a).

Att säga att bemötande är bättre i större företag är dock att gå alldeles för långt. En mycket viktig
faktor för hur själva tillsynsbesöket fortlöper är personkemin mellan tillsynspersonerna och före-
tagets representanter. Inspektör K2a karakteriserar bemötandet hos företag som att ”En verksamhet
som tillhör en större koncern får bättre hjälp. Där finns verktygen, men samtidigt är det personberoende hur pass väl
man blir bemött.” En av Arbetsmiljöverkets inspektörer, inspektör AV 2, beskriver stora och små
företags bemötande som att ”…det inte är så stor skillnad i hur de bemöter mig. Den stora skillnaden mellan
dem är att de större företagen har rutiner, men de vet inte var de finns. De små ordnar rutiner när vi är där, och då
vet de om vad som finns.”

7.6.2.3 Sammanfattning

 Tillsynspersonerna anser att de vid tillsynsbesök blir väl bemötta i de allra flesta fall, oavsett
storlek på företaget. Tillsynsbesöken är en positiv del av tillsynspersonernas arbete.

 Tillsynspersonerna anser att det oftast är lättare att kommunicera med större företag, men att
personkemin är en mycket viktig faktor för hur själva tillsynsbesöket fungerar. Till exempel ifall
företaget har personer som arbetar specifikt med arbetsmiljö- eller miljöfrågor så blir det en
stor skillnad för tillsynspersonen – det är enklare att arbeta gentemot personer som är väl
insatta i området. Tillsynspersonerna slipper då ett förklaringsmoment vid besöket.

7.7 Balans mellan råd och krav

7.7.1 Intervjuer med företag

Vid tillsynsbesöken verkar det som att de flesta företag får råd från tillsynspersonerna. De råd som
tillsynspersonerna ger är kopplade till de krav som ställs, till exempel genom att ge exempel på hur
skydd av maskiner kan utföras eller ge mallar för riskbedömning. Företagen får dock inte råd om
hur de kan lösa problem som inte är relaterade till de krav som tillsynspersonen ställer vid besöket.
Ett citat från företag 4 fångar detta bra: ”Lite råd och tankeställare får vi. Är man aktiv kan man få fram
mer information och råd av inspektörerna.”

Alla intervjuade företag utom ett anser att balansen mellan råd och krav är bra. Företag 13 saknar
råd från tillsynspersonerna: ”Det är mera ’vad tänker ni göra åt det här’-diskussioner när de är här. Jag skulle
vilja se en större tyngd mot mera råd.”

En synpunkt som framkom var att tillsynspersonerna behöver mer branschkunskap för att kunna
ge vettiga råd. ”Idag tar det mycket tid och stora resurser för oss att leta oss fram till åtgärder som fungerar bra.
Vi vill gärna se miljöförbättringar och lägger gärna resurser på det. Men vi kroknar när vi märker att åtgärderna
inte leder till tillräckligt bra resultat. Här behövs bättre rådgivning från inspektörerna” (företag 5).
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Bild 3: Absoluta merparten av företagen anser att det är en god balans mellan råd och krav vid till-
synsbesöket.

Företag 9 upplever inte att tillsynspersonerna ger några råd, utan det handlar enbart om kontroll vid
tillsynsbesöken. De är dock nöjda med denna relation och tycker själva det är rimligt att tillsyns-
personer kontrollerar. Råd frågar de inte efter. Företag 8 gör tvärtom: ”Oftast har vi inte fått råd
spontant från inspektörerna, utan det är jag som frågat om råd.” De anser att det är bra med en person som
kommer utifrån och tittar på sin verksamhet. ”Det är sånt som en inte ser själv. Så jag är en som är positiv
till revisioner.”

7.7.2 Intervjuer med tillsynspersoner

7.7.2.1 Arbetsmiljö

Alla intervjuade arbetsmiljöinspektörer var överens om att det ingår i deras uppgift att ge råd, dvs
inte bara kontrollera lagefterlevnad. AV 2 uttrycker det så här: “Vi vill se resultat hos företagen. Då är
rådgivning en viktig del för att få till stånd förändringar.”

Exempel på råd som arbetsmiljöinspektörer ger är:
 rekommendera flera olika leverantörer av skydd till maskiner,
 goda exempel på lösningar från andra företag i samma bransch,
 hänvisning till bra hjälpmedel och stödmaterial (t ex Prevents checklistor och Systematiskt

arbetsmiljöarbete i det lilla träindustriföretaget, gratisbroschyrer från Arbetsmiljöverket samt
Prevents utbildningskatalog, www.av.se,

 frågor&svar-funktionen på www.av.se,
 tips om företagshälsovård (dock inte vilken),
 exempel på hur arbetsmiljöpolicy, checklista, delegering av arbetsmiljöuppgifter och risk-

bedömning kan se ut,
 skyltkatalog från Arbetsmiljöforum och
 information om Arbetsmiljöupplysningen (www.arbetsmiljöupplysningen.se).
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För inspektör AV 3 var det viktigt att framhålla samverkan mellan myndigheterna och företagen.
”Jag tycker själv att vår myndighet kan vara motor för näringslivet att öka standard och säkerhet.” Det stämmer
väl med vad företag 5 uttryckte i avsnitt 7.14.

Inspektör AV 2 tycker att rådgivning är helt nödvändigt: T.ex. ”Att vill vi se resultat hos företagen då är
rådgivningen en viktig del för att få till stånd förändringar.” Samma tillsynsperson ser också att behovet av
stöd är större hos de mindre företagen, men nämner dessutom att det finns negativa sidor hos de
arbetsplatser som ingår i större koncerner. ”Hos de mindre behöver vi ge mer råd. De större behöver få krav
ställda på ett annat sätt för att de verkligen skall göra det vi pratar om. De större företagen behöver få det nedskrivet
annars tappar de bort det ”mellan stolarna”.

Vi har också sett exempel på en arbetsmiljöinspektör som skriver råd i inspektionsmeddelandet.
Det gällde krav på förbättrad ergonomi vid datorarbetsplatser. Inspektören skrev så här:
”Upplysning: För att underlätta Ert förbättringsarbete kan Ni ta hjälp av en checklista för bildskärmsarbete, som
finns att hämta gratis på www.prevent.se. På Arbetslivsinstitutets hemsida www.arbetslivsinstitutet.se finns bra
material angående utformning av datorarbetsplatser.”

Flera av de intervjuade arbetsmiljöinspektörerna talar om att det finns ”poliser” bland arbetsmiljö-
inspektörerna. Dessa ”poliser” ger inte råd till företagen, utan ställer enbart krav. Inom ramen för
denna studie träffade vi inte på någon som arbetade på det sättet.

7.7.2.2 Miljö

Balansen mellan råd och krav är en känslig fråga för miljöinspektörerna. De får inte ge alltför speci-
fika råd enligt ett flertal av intervjusvaren. Ger man en alltför specificerad rådgivning kan det inne-
bära stora problem med den fortsatta tillsynen ifall rådgivningen till exempel lett till investeringar
som inte ger önskat resultat. En kommentar om svårigheten med gränsdragningen vid rådgivning
speglas av inspektör K3a som säger att “…man får vara lite luddig när man ger råden…

 Jag får bara säga vad de skall uppnå
 Om jag ger för konkreta förslag blir det svårt för mig att granska om det blir felaktigt resultat.
 Jag ger flera lokala exempel på företag de kan vända sig till för att få hjälp. En tre-fyra stycken namn.
 Det är lite svårt det där. Förr när vi hade miljöskyddslagen kunde man säga att de skall göra så här och så

här.
 Länsstyrelsen ger en lista över konsulter som går på deras utbildning. Dessa företag kan man föreslå12.”

Dessutom har en del tillsynspersoner belyst problematiken med att många företag vill ha en lösning
levererad av tillsynspersonerna. Det vill de inte gärna ge. Skälet är att företagen, som ofta besitter
mycket större kunskap om sina egna processer än tillsynspersonen, kan utveckla bättre åtgärder om
de själva tar fram dem. Tillsynspersonen riskerar då att inte ge så god hjälp utan snarare hjälpa
företagen till en sämre lösning. Motsatsen finns också: att tillsynspersonerna kan, med sin erfaren-
het från många olika tillsynade verksamheter, se att en verksamheter drivs ineffektivt. T.ex. är
inspektör K1a ”förvånad över att det finns så många enkla åtgärder som företagen kan göra och
tjäna stora pengar på, men de gör det inte. Det är så man får lust att starta ett företag själv bara för
att bevisa att det går.”

Den tid tillsynspersonerna har till förfogande för olika arbetsuppgifter är en annan aspekt som
begränsar deras rådgivande roll. En tillsynsperson, inspektör K1b, ansåg att ”Man har stor möjlig-
het till att ge råd. När det gällde invallning gav jag dem tipset att kolla i telefonkatalogen och på
                                                     
12 Det bör observeras att detta är inget förfarande som är allmänt utbrett, utan det är inspektör K3as
berättelse om hur inspektören använder Länsstyrelse 2s arbete.
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Internet efter företag som kan hjälpa dem.” Inspektör K1c nämnde att ”Vid miljödiplomering kan
vi ge råd utanför lagtexten.” Svaret indikerar att rådgivningen för denna tillsynsperson framförallt
handlar om att hänvisa företagen vidare till andra som kan hjälpa dem att klara ställda krav.  De
flesta tillsynspersonerna i studien anser dock att de både kontrollerar och ger råd vid sina tillsyns-
besök. En annan tillsynsperson brukar ha följande struktur i sina tillsynsbesök: Tillsynspersonen
säger: ”Det här och det här gäller.” Sedan diskuterar tillsynsperson och företag ”hur man kan lösa
detta. Det kan t.ex. vara att ge ut en lista på hur de kan journalföra sina kemikalier eller vid avlopp
en broschyr om avlopp.” Tillsynspersonens slutomdöme är att ”Vi ger ganska mycket råd.”

Andra tillsynspersoner kan känna att tidspressen omöjliggör för dem att ge råd, utöver sin kontrol-
lerande arbetsuppgift. Inspektör K1c uttrycker det så här: ”Nä, det är fullt schå att säga till dem vad
de skall göra, men vi diskuterar fram lösningar.” Dessa diskussioner är egentligen en slags rådgiv-
ning där omfattningen av åtgärder diskuteras, exempel på företag som har gjort liknande lösningar
ges, information om företag som erbjuder lösningar (minst tre företag måste då föreslås av tillsyns-
personen) och där tidsramen sätts med hänsyn tagen till vad tillsynspersonen tror är rimligt för
företaget.

Den kommunala miljönämnden till vilken inspektör K1c tillhör har för företagen i sin kommun
utvecklat miljödiplomering i form av ett enklare miljöledningssystem ämnat för att hantera de
behov som små och medelstora företag har. Ledningssystemet har ett mindre fokus på doku-
menthanteringen, men i gengäld läggs en större tonvikt på faktisk prestanda. Därmed har man
skapat en möjlighet från kommunens sida att påverka företagen att bli mera proaktiva i sitt miljö-
arbete genom att arbeta på ett strukturerat sätt mot ständiga förbättringar. Detta initiativ till rådgiv-
ning har dock vissa avgränsningsproblem för miljöinspektörerna därför att ”Det gäller att kunna
hålla isär rollerna som diplomerare och inspektör. Det kan vara knivigt eftersom man inte kan ha
ett mål som är ett lagkrav.” (inspektör K1c)

Inom miljötillsynen råder det stor enighet mellan tillsynspersonerna om att det krävs stora resurser
för att förklara och framförallt motivera mindre företag varför vissa åtgärder är viktiga att genom-
föra. Detta är en ganska utbredd rådgivning i samband med tillsynsbesöken. Det är ofta just då, vid
ett besök, som miljö- och arbetsmiljöfrågorna aktualiseras hos små företag. Att dessa frågor aktuali-
seras just då, beror sannolikt på bristande kunskap om vad som krävs enligt lagar och regler och
avsaknad av ett strukturerat arbetssätt för miljö- och arbetsmiljö i småföretagen. Enligt inspektör
K2b är det vanligt vid tillsynsbesök att: ”Man behöver motivera kraven för små företag. Vi skulle nå
bättre fram om vi förklarade hur deras A) Utsläpp påverkar processerna i reningsverken och hur B)
allas små bidrag blir till ett problem”.

7.7.3 Sammanfattning

 Vad som menas med råd respektive krav är inte entydigt. Tolkningen av ”råd” varierar mellan
tillsynspersonerna.

 Många tillsynspersoner, på miljösidan, anser att balansen mellan råd och krav är en känslig
fråga. För både arbetsmiljö- och miljöinspektörer ger man inte alltför specificerade råd utan
talar hellre om vad som skall åtgärdas och ger exempel på aktörer företaget kan vända sig till,
ibland även med tips på andra företag som har löst likartade problem.

 De flesta tillsynspersoner anser att de kontrollerar och ger mycket råd och alla utom ett företag,
anser att det är god balans mellan råd och krav vid tillsynsbesöket. På följdfrågorna svarar dock
företagen att de vill se mera konkret rådgivning. En del företag beskriver tillsynspersonernas
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råd så som frågor, vad tänker ni göra åt det här?, men att de kan få mer råd om de själva är
aktiva och ställer motfrågor.

 Tillsynspersonerna får lägga ned stora resurser vid tillsyn av små företag på att förklara vad
miljöfarlig verksamhet handlar om och hur det lilla företaget bidrar till miljöpåverkan. Denna
motiverande typ av rådgivning anser tillsynspersonerna vara viktig för att få till stånd
förändringar hos de små företagen.

7.8 Exempel på krav som ställts

Några exempel på krav som ställts på intervjuade företag i samband med tillsyn är:

Arbetsmiljökrav

- Systematiskt arbetsmiljöarbete: arbetsmiljö-
policy, skriftlig fördelning av arbetsmiljöupp-
gifter inkl info till arbetstagare, skriftliga rutiner
för riskbedömning, ge arbetstagare och
skyddsombud möjlighet att medverka i arbets-
miljöarbetet, skriftliga rutiner för att utresa
orsaker till ohälsa, olyckor och allvarliga tillbud,
chefer ska ha kunskap om innebörden i arbets-
miljöreglerna.

- En flerpelarlyft för fordon saknade belysnings-
skydd, läslig skylt för maxlast och handhavan-
deinstruktioner samt fungerande rullningsskydd
vänster bak.

- Företaget ska ha tillgång till arbetsmiljölagen,
arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som
gäller företaget.

- Skriftliga rutiner för vad som gäller i samband
med sjukskrivning och rehabilitering

- Ergonomiutbildning för personalen.
- Utformning av kontorsarbetsplatser så att de är

individuellt anpassningsbara.
- Hörselkontroller för berörda arbetstagare.

- Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för
arbetstagarna.

- Pelarborrmaskin ska förankras i golvet eller
förses med större bottenplatta

- All personal som vistas i verkstadshall ska förses
med skyddsskor.

- Skriftliga tillstånd för att köra truck.
- Fortlöpande tillsyn av truckar.
- Underspänningsskydd (för att förhindra

okontrollerad återstart) ska installeras på pelar-
borrmaskiner, supportsvarvar samt fräsmaskiner.

- Avskärmningsskydd på bordbandsågen.
- Förankra pallställen och förse dem med påkör-

ningsskydd.
- Sätt upp varningsskylt om gasflaskor utanför

dörren till lokalen.

Miljökrav

- Uppställda fat inomhus, bland annat med olja,
behöver invallning och påkörningsskydd.

- Farligt avfall på gården ska invallas (ex: maskin-
och fordonsdelar som läcker olja, eller riskerar
att läcka olja).

- Egenkontroll: journalföring av farligt avfall samt
inköp/utflöde av kemikalier

- Undersök i vilken omfattning spillolja på gården
trängt igenom asfalten.

- Oljeavskiljare ska installeras, inklusive oljenivå-
larm. Journalföring avseende tömning och
kontroll ska påbörjas omgående.

- Golvtvätten inklusive rens från skurmaskin ska
omhändertas och behandlas som farligt avfall.

- Oljehaltigt spån ska behandlas som farligt avfall.
- Hushållsavfall ska ha abonnemang med

kommunens renhållningsbolag.
- Slutet system för trumlingen.
- Vissa säkerhetsdatablad behöver uppdateras, de

får vara max 2 år gamla.
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7.9 Förekommer motstridiga krav?
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Bild 4: Två av de besökta företagen hade exempel på att motstridiga krav ställs vid olika tillsynsbesök.

11 av 13 intervjuade företag har inte fått krav från olika myndigheter som stått i strid med varandra.
En vanlig erfarenhet uttrycks av företag 9: ”De har aldrig tittat på samma saker. I vår verksamhet har jag
svårt att se att de skulle kunna ställa motstridiga krav.”

De två företag som fått motstridiga krav är företag utan koncernstöd. Företag 5 fick krav från läns-
styrelsen att sätta in spärrfilter. ”Luften inomhus blev bedrövlig då, och det hände flera gånger att vi stängde
produktionen på grund av det.” Den försämrade luftkvalitén innebar sämre arbetsmiljö, varför företaget
stängde produktionen. Arbetsmiljöverket utförde dock ingen tillsyn och inga arbetsmiljökrav ställ-
des därför. Företag 4 har varit med om att Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket hade olika
åsikter/fokus när de gjorde gemensamt besök. Likadant var det vid en Seveso-tillsyn då två arbets-
miljöinspektörer hade motstridiga åsikter om vilka krav som skulle ställas.

Även företag 3 har fått motstridiga krav, men då inte från två myndigheter utan från en myndighet
och ett försäkringsbolag. Försäkringsbolag kräver att dörrarna ska vara låsta inifrån, vilket försvårar
för eventuella inbrottstjuvar. Räddningsverket kräver att dörrarna ska gå att öppna inifrån.

7.9.1 Sammanfattning

Av de 13 intervjuade företagen har 2 fått motstridiga krav. Vanligast är att tillsynspersoner från
olika myndigheter tittar på så olika områden att de inte ”krockar” med varandra. I de fall då samma
del av verksamheten har granskats av tillsynspersoner från flera myndigheter så har de varit överens
om vilken åtgärd företaget ska vidta, även om de haft lite olika motiv till det.
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7.10 Erfarenheter av inspektionsmeddelanden/-
rapporter

Arbetsmiljöverket skickar inspektionsmeddelanden efter genomfört tillsynsbesök. Länsstyrelsen
skickar ut minnesanteckningar från mötet samt i vissa fall inspektionsrapporter. Kommunerna
skickar ut inspektionsrapporter efter besöket, eller lämnar inspektionsrapport redan på plats.

7.10.1 Intervjuer med företag

Företagen ser gärna att detta skriftliga meddelande kommer dem tillhanda så snart som möjligt efter
besöket. Ju tidigare desto bättre. En månad efter besöket upplevs som alldeles för sent – då har de
på företaget som var med hunnit glömma vad som diskuterades och man “tappar fart” i arbetet
med åtgärder. Företagen uppskattar när de får det skriftliga meddelandet redan då tillsynspersonen
är på plats. Det finns dock problem med det sättet att arbeta, eftersom tillsynspersonen då inte har
någon chans att rådfråga kollegor eller jurister. Ett exempel på inspektionsrapport som kommun 1
arbetar med finns i bilaga 4. Alla områden som markeras med 0 har tillsynats utan anmärkning.
Områden som markeras med 1, 2 eller 3 behöver åtgärdas. Denna typ av dokumentation uppskattas
av företagen. Eventuellt skulle ytterligare en ”kod” kunna läggas till: att alla områden som markeras
med X är tillsynat men resultatet är inte meddelat ännu, utan tillsynspersonen återkommer med
skriftligt besked gällande den punkten senare.

Vi frågade om företagen tyckte att de skriftliga kraven stämde överens med vad de pratat om vid
besöket, och det fanns ingen som hade haft problem med det. Vi frågade också om tonen i det
skrivna meddelande stämde överens med tonen i det samtal som fördes vid tillsynsbesöket. Det
tyckte de flesta att det gjorde. Det skriftliga är mer formellt, men det finns en förståelse för det hos
företagen. Företag 13 svarade att “Det står väldigt rakt vad som gäller. Det blir kallt!”. Företag 7 tyckte
att “Det var okej. Internrevisorerna [för miljöledningssystemet] var mycket värre.”

Företag 6 och 11 uttryckte besvikelse över att de inte fått reda på vad som varit bra vid inspektio-
nen. Företag 11 fick inget inspektionsmeddelande från arbetsmiljöinspektören med motiveringen
att det inte fanns något att anmärka på. “Jag hade gärna fått ett [inspektionsmeddelande] även om det inte
fanns några krav.” Företagen verkar angelägna om att få reda på vad som har tillsynats och inte bara
vilka brister som upptäckts.

Det framkom ett exempel på problem med inspektionsmeddelande hos företag 6. Det var ett
inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket som inleddes med krav på bättre kunskap hos VD.
VD hade en arbetsmiljöutbildning, varför inspektionsmeddelandet ledde till stor irritation och VD
verkade ha haft svårt att läsa resterande delar av inspektionsmeddelandet med någon distans. ”Jag
gillade inte personpåhoppet att jag är helt inkompetent.” VD ansåg att om de på företaget ska kunna ta till
sig det kravet på ett bättre sätt så borde det presenteras annorlunda, eller skrivas sist i inspektions-
meddelandet.

7.10.2 Intervjuer med tillsynspersoner

7.10.2.1 Miljö

Tillsynspersonerna på miljöområdet ställer krav till ”alla” eller ”nästan alla” besökta arbetsställen.
Det händer väldigt sällan att företag, oavsett storlek, inte får någonting att förbättra efter gjord till-
syn.
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De krav som ställs varierar en hel del – det går inte att säga vilka som är allra vanligast. De tillsyns-
personer vi intervjuade ställde flest krav inom följande områden (i nämnd ordning): farligt avfall,
brister i journalföringen, invallning av tunnor med olja/kemikalier, kemikaliehanteringen (inkl
säkerhetsdatablad), egenkontroll, oljeavskiljare samt transporter.

Det verkar inte vara någon större skillnad på vilka krav som ställs på stora respektive små arbets-
ställen. Vi fick dock två kommentarer kring skillnader: ”Man är tvungen att gå in och grotta mer i
detaljer med mindre företag än med större.” (inspektör K2b) ”Journalföringsböter är vanligare hos
små företag.” (inspektör K1b)

7.10.2.2 Arbetsmiljö

Arbetsmiljöinspektörerna lämnar sällan ett arbetsställe utan att ställa krav. Tre av fem har aldrig
lämnat ett arbetsställe utan att ställa krav. En uppger att ”så gott som alla” får krav och en arbets-
miljöinspektör uppskattar att det är upp till 25% av ”rena” inspektioner, dvs inspektioner initierade
av inspektören själv och där ingen anmälan, olycka eller tillståndsbegäran orsakar besöket, som inte
genererar några skriftliga krav.

Vilka krav är vanligast? Inspektör AV 3 ställer nästan alltid krav inom kemikaliehantering. De krav
som inspektör AV 4 oftast ställer handlar om rutinkrav och krav på skriftliga rutiner/policies.
Inspektör AV 1 och AV 5 uppger att krav som berör Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är de
vanligaste kraven som de ställer. Inspektör AV 2 ställer mest krav på skydd av maskiner samt på
SAM. Delvis återspeglar detta att tillsynspersonerna har olika kompetens och inriktning. Inspektör
AV 3 är t ex kemist. (En kemist har normalt tillsyn på företag där kemiska arbetsmiljöproblem
dominerar. Kemisten hjälper även andra inspektörer då dessa stöter på kemiproblem vid sina
inspektioner.)

Det finns skillnader i krav på vad stora organisationer respektive små företag. De små företagen är
ofta sämre på Systematiskt arbetsmiljöarbete och på skriftliga rutiner. AV 4 tar upp handlingsplaner
som ett exempel, där större organisationer ofta har skriftlig handlingsplan men den saknar ansvarig
person och tid när det ska vara klart. Mindre företag behöver ofta upprätta en handlingsplan. AV 3
ställer ofta krav på att göra mätningar, kolla föreskrifter och införa rutiner i små företag medan de
stora organisationerna får krav på förbättringar av de rutiner som finns, bland annat riskanalyser.

Även när arbetsmiljöinspektörerna ska ställa krav anser de att det är viktigt med dialog. Om kraven
ska leda till förbättringar så tror tillsynspersonerna att det behövs en god dialog med företagen. ”Vi
ställer ju krav, men vi vill inte ha några glasyrdokument och då är det samarbete som gäller” (inspektör AV 4).

Flera av de intervjuade arbetsmiljöinspektörerna, men inte alla, hade en egen bakgrund som före-
tagare eller anställd på litet företag. Alla verkade ha förståelse för att företagarens fokus inte ligger
på att skapa god arbetsmiljö. Det finns ett intresse från tillsynspersonernas sida av att ta reda på hur
verksamheten går. ”Man får inte glömma bort att när man kommer till vissa små företag, då kan det här vara
VD:s livsverk” (AV 4).

7.10.3 Sammanfattning

 Företagen tycker att kraven och tonen i inspektionsmeddelandena stämmer överens med
diskussionerna vid besöken. En del företag verkar intresserade av att få bättre reda på vad som
har tillsynats och inte bara vilka brister som har upptäckts, vilket kan uppfattas som kyligt.
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 De flesta tillsynspersoner ställer krav vid varje tillsynsbesök. Kraven från Arbetsmiljöverket på
de besökta företagen rörde oftast systematiskt arbetsmiljöarbete, maskinskydd och hantering av
kemikalier. Kraven från kommunerna berörde oftast kemikalier: förvaring av, kunskap om,
journalföring av, samt hantering av kemikalier.

 Företagen har uttryckt en önskan om att de skriftliga kraven ska komma nära inpå efter ett till-
synsbesök. De vill även att tillsynspersonerna meddelar när de utövat tillsyn av något som de
anser fungerar bra.

7.11 Extern hjälp som företagen efterfrågat för att
klara ställda krav

De fyra företag som har koncernstöd har inte själva sökt något externt stöd för att hantera de krav
som tillsynspersonerna ställt. De har vänt sig till personer inom koncernen och de vet inte ifall
koncernen centralt i sin tur sökt extern hjälp.

Två av företagen med koncernstöd ingår i större koncerner och de andra två med koncernstöd
ingår i företag som har mindre än 200 anställda totalt. De mindre koncernerna erbjuder inte något
aktivt koncernstöd inom miljö- och arbetsmiljöområdet. De två större koncernerna har certifierade
miljöledningssystem enligt ISO 14001 vilka införts på centralt initiativ och med centralt stöd.
Arbetsplatserna med det passiva koncernstödet tar kontakt med ansvariga för miljö- och arbets-
miljöfrågor vid aktualiserade behov, medan koncerner med aktivt koncernstöd skickar ut informa-
tion, checklistor, arbetsmetodik och håller kurser inom området.

Bland de nio företagen utan koncernstöd har alla utom företag 3 sökt extern hjälp. De exempel som
nämnts är:

 Konsult på vattenreningssidan,

 bullerkunnig på ett institut,

 länsstyrelsen (för tolkning av regler),

 kommunen (för mätningar),

 Arbetsmiljöverket (för tolkning av regler och tips på åtgärder),

 företagshälsovård,

 branschorganisationen via nyhetsbrev, informationsträffar och kontakt med ombudsmän,

 konsult (för att kartlägga användningen av pallställ),

 elektriker,

 brandkåren samt

 diverse konsulter som företagen har kontakt med.

Branschorganisationen är väldigt betydelsefull för vissa företag, medan andra inte tycker att
kontakten med branschorganisationen ger något i frågor som rör regelefterlevnad eller hjälp med
krav efter tillsyn. Inget av företagen har vänt sig till kommunen, länsstyrelsen eller Arbetsmiljö-
verket för hjälp med lösningar. Däremot har några kontaktat dem för hjälp med att tolka inspek-
tionsmeddelande eller lagtexter.
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De små företagen utan koncernstöd företagen tar alltså i mycket större utsträckning hjälp direkt
utifrån än små arbetsplatser med koncernstöd.

7.12 Syn på samordning, koordinering och
samverkan

Under intervjuerna diskuterades olika sätt att förbättra tillsynen genom att ha en bättre samordning.
I detta avsnitt tar vi upp tre former: ”samordning vid tillsynsbesök” där olika myndigheter utövar
tillsyn vid samma besök, ”koordinering av tillsynen” där olika tillsynspersoner kan koordinera sina
insatser gentemot tillsynad verksamhet samt ”samverkan mellan myndigheter” vilket kan vara inom
ett tillsynsområde – regionalt, nationellt – eller mellan olika tillsynsområden – miljö och arbetsmiljö.

7.12.1 Intervjuer med företag
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Bild 5: De flesta företagen 11 av 13 föredrog att det inte sker samordning av tillsynsbesök.

Företagen har inget behov av samordning vid tillsynsbesök, speciellt inte de små företagen utan
koncernstöd. Av de tillfrågade 13 företagen ansåg 11 att samordning inte var att föredra medan 2
företag kunde se en fördel med gemensamma besök. De två vanligaste förklaringarna till att man
inte ville se en samordning av besöken är 1) att tillsynsbesöken sker för sällan för att besöken skall
upplevas som en stor börda och 2) att flera tillsynsområden per besök skulle göra det krångligare
för företagen, speciellt de små, att kunna fokusera på vad som skall åtgärdas, både före, under och
efter tillsynsbesöket. Företag 11 var skeptiskt till samordning vid besök för att åsikter och kompe-
tenser hos de olika myndigheterna går isär för mycket: ”Problemet med saminspektioner är att de olika
myndigheterna tycker så olika. Då blir det verkligen motstridiga krav. Man [tillsynspersonerna] måste läsa på
varandras områden för att det ska fungera.” Företag 4, ett företag med bl.a. Seveso-tillsyn, har en mer
positiv ståndpunkt i frågan. Företaget är positivt till den samordning besök det har erfarenhet av
hittills och ansåg att det positiva är att ”de förbereder sig bättre när de måste samordna sig”.

Företag med tätare tillsynsbesök och fler myndighetskontakter förespråkar som grupp snarare
koordinering av tillsyn än en samordning vid tillsynsbesöken. Tre huvudaspekter av koordinering
framkom under intervjuerna: 1) att myndigheterna delar på den information som tas in från före-
tagen så att företagen skall slippa att lämna samma information upprepade gånger, 2) att tillsyns-
besök och rapporteringskrav från olika myndigheter planeras in så att de inte ger företagen onödigt
stor administrativ belastning under vissa perioder under året och 3) att myndigheterna skapar en
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kontaktyta, det vill säga en kontaktperson, mot varje företag som tillsynas så att företag enkelt kan
slussas till rätt information och person. ”De kommer var och en från de olika tillsynsmyndigheterna och frågar
om data. De borde ha tillgång till en gemensam databas där de kan hämta uppgifterna i stället. Om det är något
som saknas kan de kontakta oss istället” (företag 7). Samma företag såg likheter i struktur mellan
Seveso-tillsyn och periodisk kontroll och dessutom med revisioner av miljöledningssystem enligt
ISO 14001 och uttryckte att dessa ”…går alla hand i hand.” Företaget gav ett exempel: ”Från länsstyrel-
sen är det olika personer som kommer för Seveso- och periodisk tillsyn.” Företag 4 beskriver sin situation för
rapportering under kvartal ett: ”Februari och mars är fruktansvärda när det gäller miljörapport, 31 mars, och
Kemikalieinspektionens produktregister, 28 februari. Man bör försöka att sprida ut denna belastning på företagen
under året.”

Resultatet av företagsintervjuerna indikerar att länsstyrelserna är funktionellt organiserade. Funktio-
nerna är uppdelade efter olika typer av tillsyn med egna föreskriftsområden. Denna bild som har
getts av företagsintervjuerna har styrkts av intervjuerna med tillsynspersoner på länsstyrelsen,
inspektör L1b redovisade hur anställda, som utövar tillsyns av företag med miljöfarlig verksamhet,
arbetar med antingen periodisk kontroll eller Seveso tillsyn.

Den typ av tillsynsorganisation som har efterfrågats av en del företag är sådan att myndigheterna
koordinerar sina aktiviteter gentemot de tillsynade objekten genom en gemensam kontaktperson.
Till denna person skulle också företagen kunna vända sig när det gäller frågor om något av sina till-
synsområden.

Företag 8 föredrar inte heller samordnade besök och ser det som ett stöd att få hjälp på plats av en
tillsynsperson: ”Det är inte bra om de kommer samtidigt eller om de kommer för nära inpå varandra.” Anled-
ningen är att det är ”Bra att de kommer och att en kan ta sig tid åt en – men det måste vara vid olika tillfällen
så vi hinner göra åtgärder.” Företag 9 uttrycker att “Det blir bökigare för mig om de kommer samtidigt.” Ett
företag med koncernstöd, företag 7, anser också att det är viktigt att myndigheterna tar hänsyn till
den arbetsbelastning företagen har, t.ex. från kontakter med andra myndigheter. Vissa perioder
under året kan det vara tungt för företagen att arbeta med rapportering till myndigheter.

7.12.2 Intervjuer med tillsynspersoner

7.12.2.1 Miljö

Tillsynspersonerna på kommuner och länsstyrelser är positiva till att samordna besök, att koordi-
nera tillsynen och att samverka med tillsynspersoner inom andra tillsynsområden. Hälften av dem är
mycket positiva till dessa gränsöverskridande arbeten med kommentarerna: ”Väldigt positivt”, ”Bara
fördelar”, ”Jättebra”.

Tillsynspersonerna ser samverkan med andra tillsynsmyndigheter som en kunskapsgenerering: ”Det
kan vara bra ur egen synvinkel att höra hur arbetsmiljötillsynsmännen ställer sina krav.” (inspektör K2a).
Inspektör K2b såg fram emot en föreläsning som skulle ges på Miljöförvaltningen av en arbets-
miljöinspektör. Miljöinspektören beskrev vad denne såg som värdefullt att få ta del av i arbets-
miljöinspektörernas arbete: “De jobbar hårdare mot de verksamheter som de besöker. Vi [miljöinspektörer]
är lite mjukare när vi ställer krav. De [arbetsmiljöinspektörer] får därför lite snabbare resultat.” I kommun 1
tog man dessutom upp att ”Arbetsmiljöverkets krav måste vara uppfyllda för ett miljödiplom av oss.”
(inspektör K1c).

Arbetsmiljötillsynen ansågs av en del andra miljöinspektörer som liggandes en bit ifrån deras egen
verksamhet. ”Det [samverkan mellan myndigheter] är jättebra så länge man har en gemensam fråge-
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ställning. Arbetsmiljö ligger dock en bit ifrån oss.” (inspektör L2a). Andra tillsynsmyndigheter som
ansågs intressanta var Kemikalieinspektionen och Räddningsverket. Inspektör K3a uttrycker sig
positivt inför eventuell samverkan med Räddningsverket: ”Tillsyn tillsammans med brand vore
superbra. Idag pratar vi per telefon och ibland åker vi ut gemensamt.”

När det gäller samverkan av miljötillsynen nationellt, regionalt och lokalt är  miljöinspektörerna på
kommunerna kritiska mot en i deras tycke bristande samordning från länsstyrelserna. Det finns en
viss frustration över att tillsynspersonerna på många olika håll sitter och gör egna . Enligt inspektör
K2a har kommunala “inspektörerna […]branschansvar och kollar med kollegor när de känner
behov av detta.” Detta kan leda till att utformningen är delvis beroende på individens preferenser.
Checklistor utvecklas individuellt av tillsynspersonerna, men “vid kampanjer utvecklar vi checklistor
för en bransch. Annars sker det ingen samordning av checklistor.” (inspektör K2a).

En del tillsynspersoner har använt sig av information från andra än sina egna länsstyrelser. Det är
inte heller ovanligt att tillsynspersonerna i studien utbyter erfarenheter av arbetssätt med andra
kommuner. Denna typ av informationsdelning sker dock inte systematiskt och är beroende på hur
aktiva de respektive tillsynspersonerna är i att finna information och utnyttja kontakter med t.ex.
andra kommunala miljöförvaltningar.

Länsstyrelsernas tillsynspersoner beskriver hur de samverkar med kommunernas tillsynsverksam-
heter genom handläggarträffar ihop med specialister från t.ex. Naturvårdsverket och konsulter och
företag/företagsorganisationer. Inspektör L1a berättar att ”Naturvårdsverket kan också kalla
landets länsstyrelser till handläggarträffar”, vilket är en samordning av länsstyrelsernas sätt att utföra
miljötillsyn. Arbetet genom Tillsyns- och Föreskriftsrådet (ToFR) är ett arbetssätt för att från natio-
nellt håll samordna miljötillsynen på regional- och lokal nivå.

En av tillsynspersonerna på länstyrelsen, inspektör L2a, belyste också initiativ mellan ”kommuner som
har slagit ihop sina tekniska verk och miljöförvaltningsnämnder.” Samma tillsynsperson gav exempel på att
försök att slå ihop tillsynsverksamhet och tekniska verk i flera kommuner har gått i stöpet p.g.a.
stridigheter om vilken av de inblandade kommunerna som skall få verksamheterna till sig. Tillsyns-
personen beskriver hur små kommuner kan ha svårt att få till stånd en väl fungerande tillsynsorga-
nisation. Likaså belyste en kommunal miljöinspektör, inspektör K2a, svårigheter i små kommuner
där det bara finns en miljöinspektör. Inspektör K1a, berättade att det är svårt för små- och lands-
ortskommuner att få till sig tillsynspersoner med rätt utbildning. De som har sådan utbildning sugs
lättare upp av kommuner i storstadsregioner och dess närhet där invånarantalet är relativt stort.
Inspektör K2a betonade vikten av att kommuner samverkar även inom storstadsregioner: “Vi
kommer att behöva mer samordning av checklistor och information till företag och ökad samsyn mellan kommu-
nerna.”

7.12.2.2 Arbetsmiljö

Arbetsmiljöinspektörerna är överlag positiva till en ökning av samordnade tillsynsbesök. “Ja, det
skulle vara bättre för företagen än vårt nuvarande sätt att arbeta. Då blir det färre besök. Vi skulle
slippa kommentarer som att ”får man aldrig jobba ifred”. (inspektör AV 1) Även arbetsmiljö-
inspektörerna är liksom miljöinspektörerna positiva till att samverka med Räddningsverket. En
arbetsmiljöinspektör, AV 5, berättar dessutom om fördelen med att arbeta ihop med Försäkrings-
kassan. Det vore en fördel att samordna med Räddningsverket (brandtillsyn). Försäkringskassan är
ute med oss ibland, och det är positivt. ”Jag har råkat ut för att de [företagen] tycker att det är ett jäkla
rännande hos dem. Skulle vara bra att veta vad de andra myndigheterna gjort hos dem innan jag gör besöket.”
Detta informationsutbyte skulle underlätta en koordinering av tillsynen.
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En annan arbetsmiljöinspektör hade inga erfarenheter av att arbeta ihop med andra tillsynsmyndig-
heter men trodde att det ”Det kan nog ha sina poänger.” (inspektör AV 1) Inspektör AV 4 betonar
vikten av att känna till och lära av hur andra tillsynsmyndigheter arbetar. Arbetsmiljöinspektören ser
t ex gemensamma tillsynskampanjer med andra myndigheter som ett möjligt arbetssätt. Denne fort-
sätter med att belysa vikten av att tillsynsmyndigheterna känner till varandras tillsyn, både inne-
hållsmässigt och när de genomförs, för att undvika krockar: “Det är bra att känna till skillnader. Vi
skulle kunna komplettera varandra bra. Varför inte göra kampanjer ihop? Det är olyckligt om vi åker ut för tätt
efter varandra. Det skulle underlätta om vi kunde se pågående ärenden från andra myndigheter.”

Samordnad tillsyn har varit lärorikt, men också komplicerat med många ståndpunkter som skall
jämkas. Inspektör AV 3 beskriver sina erfarenheter så här: ”Vi samordnade kemikalietillsyn mellan Läns-
styrelsen, Kommunens Miljö & Hälsa, Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Det var inte de allra tyngsta
företagen, men de som ändå har mycket kemikalier. … Vi kan ha olika syn, men på plats har vi möjlighet att
prata ihop oss.” Även denna arbetsmiljöinspektör betonar vikten av att kontinuerligt utbyta idéer med
andra myndigheter och att ge företagen en mer samlad tillsyn: “Det var lite tungrott, den satsning vi gjorde
i […]. Men man kan mycket väl göra det i mindre skala, några tillsynsbesök per år, för att utbyta erfarenheter och
få förståelse för varandras sätt att jobba. För företagen är det en fördel – de uppskattar att vi samlar oss.”

För att få en likartad tillsyn av arbetsmiljöfrågor, bedriver Arbetsmiljöverket nationella tillsyns-
projekt på företag med arbetsställen över hela eller stora delar av Sverige. Inspektör AV 1 beskriver
detta: ”Ja, det har tagit fart nu, efter sammanslagningen av Arbetsmiljöverket. Jag har inte varit med vid sånt
utbyte själv.” Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan samverkar kring ärenden som rör rehabilite-
ring. Distrikten har sedan länge haft lokala avtal med de olika försäkringskassorna runt om i landet.
I samband med att ett försäkringskassorna ombildades till en enda myndighet vid årsskiftet 2005,
upprättades ett centralt avtal mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan om hur samverkan
ska ske. Det centrala avtalet kompletteras sedan med lokala avtal mellan Arbetsmiljöverkets distrikt
och de lokala försäkringskassorna. Det finns en mall för hur de lokala avtalen ska utformas. Totalt
sett anser Arbetsmiljöverket centralt att denna samverkan ger bra effekt tillsynsmässigt, eftersom
handläggare på Försäkringskassan får hjälp att ställa krav på rehabiliteringsplaner i de fall då sådana
både saknas och behövs. De arbetsmiljöinspektörer vi träffat inom ramen för denna studie har
upplevt att samverkan kan förbättras ytterligare. Det arbetsmiljöinspektörerna nämner är att de får
ärenden skickade till sig som de inte är säkra på hur de ska hantera. De visste t ex inte vad som
redan är gjort hos företaget när arbetsmiljöinspektören får ärendet till sig. Intervjuade arbetsmiljö-
inspektörer har inte själva haft någon personlig kontakt med Försäkringskassan gällande sina ären-
den, och de saknar detta. Eftersom avtalet fortfarande är nytt, kommer formerna för samarbetet
sannolikt att utvecklas vidare.

Arbetsmiljöinspektörerna är överens om att det skulle underlätta arbetet att kunna se pågående
ärenden från andra myndigheter. Då skulle de kunna se till att företagen inte fick besök för tätt, och
de skulle också få del av den kunskap om det aktuella företaget som andra myndigheter har vad
gäller typ av krav, hur kontakterna skötts av företaget etc.

7.12.3 Sammanfattning

 Företagen är inte intresserade av att myndigheterna gör samordnade tillsynsbesök men en del
av dem betonade vikten av koordinering av tillsynen. Denna form av koordinering gäller t.ex.
A) informationsdelning mellan myndigheterna så att företagen inte behöver lämna samma upp-
gifter flera gånger B) att skapa en kontaktperson till varje företag som är företagets kontaktyta
gentemot myndigheterna och C) en koordinering av tillsynsbesök och rapporteringskrav i tiden
så att de inte kommer för nära inpå varandra.
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 Miljöinspektörerna på kommun och länsstyrelse är positiva till både ökad samverkan med andra
tillsynsmyndigheter och inom miljöområdet för en ökad samverkan mellan kommun, länssty-
relse och Naturvårdsverket. Samverkan av miljötillsynen upplevs som bristfällig generellt sett
och framförallt efterfrågar de kommunala miljöinspektörerna ökad stöd från högre nivåer, allt-
ifrån ökad samverkan mellan kommuner, samverkan mellan kommuner och länsstyrelser till en
nationell miljötillsyn.

 Arbetsmiljöinspektörerna är positiva till ökat utbyte mellan olika tillsynsmyndigheter t.ex.
genom samordnade tillsynsbesök under riktade kampanjer. En del av arbetsmiljöinspektörerna
ser detta som ett sätt att minska den tid man tar från företagen när tillsynen utövas.

7.13 Hur påverkas frivilligt miljöarbete och tillsyn av
varandra?

Fem av företagen i studien hade miljöledningssystem. Inget av företagen var arbetsmiljöcertifierat.
Nedan redovisas hur företag och tillsynspersoner såg på samverkan mellan tillsyn och frivilligt
miljöarbete.

7.13.1 Intervjuer med tillsynspersoner

Synen på hur det frivilliga miljöarbetet påverkar företagens efterlevnad av miljölagarna vid tillsyn av
företagens miljöarbete varierar mycket starkt, särskilt mellan olika kommuner.

På frågan “Tycker du att du kan se att företagens frivilliga miljöarbete (t.ex. miljöledningsarbete) har
någon betydelse för utfallet av din tillsyn?” svarade inspektör K3a “Inte ett skit. Snarare tvärt om”.
Inspektör K3a fortsätter: “Revisorerna för miljöledningssystem kollar inte mot lagar.” och “Det är därför det är
värdelöst.” Det positiva som de sade om frivilliga miljöledningssystem var att ”Det finns ju några få
positiva undantag där miljöledningssystem gör nytta” och att ”De förstår vad man säger dock…”. Den motsatta
åsikten om miljöledningssystem ges av inspektör K2a som säger att “De som har miljöledningssystem har
redan tänkandet klart – de vet vad det handlar om.”

Inspektör K3a resonerar om hur det måste vara för företagarna som har fått godkända miljöled-
ningssystem av sina miljörevisorer och sedan fått miljösanktionsavgifter av tillsynspersonerna från
kommunerna. ”Som företagare skulle jag bli förbannad.” I kommun 3 tar man inte några speciella
hänsyn till om företaget har ett certifierat miljöledningssystem eller ej vid tillsynsbesök. Kommun 2
värderar däremot nyttan med det frivilliga arbetet högt. De ger företag med certifierade miljöled-
ningssystem rabatt på sin miljötillsynsavgift. Anledningen är att dessa företag ”klarar papperssidan
och egenkontrollen bättre”, “man behöver ej förklara för dem vad egenkontroll är” och att
“ansvarsfördelningen hos dem är tydligare”, vilket har lett till “att många av de krav vi ofta ställer är
ofta lösta”. Inspektör K2a uttrycker också viss kritik mot de frivilliga miljöledningssystemen för att
“de sätter ribban för lågt”.

På Kommun 1 har inspektör K1b och K1c en positiv syn på det frivilliga miljöarbetet. De före-
tagen kommer med egna idéer och de klarar tillsynsbesöken bättre och dessutom anser inspektör
K1a att “man blir bättre bemött hos företag som har ett frivilligt miljöarbete.”

Inspektör L2a hade en positiv syn på kopplingen mellan företagens frivilliga miljöarbete och för-
måga att klara tillsynsbesök. Inspektör L2a hävdade också att stora företag med miljölednings-
system klarade tillsynen bättre än genomsnittet medan de mindre företagen med miljölednings-
system klarade tillsynen varken bättre eller sämre.
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7.13.2 Intervjuer med företag

Hur ser då företagen på det frivilliga miljöarbetet? Fem av företagen arbetar inte alls med frivilligt
miljöarbete. Fem företag har infört certifierat miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. De
övriga tre företagen i studien sade sig vara engagerade i frivilligt miljöarbete. En av dessa ingår i
kommun 1s miljödiplomeringssystem, som är speciellt anpassat för små företag. Ytterligare ett
företag hävdade att de hade ett miljöledningssystem men arbetsplatsens skick och protokoll från
kommun 2s tillsynsbesök gav dock inte något sådant intryck. Det mätbara i det frivilliga miljöarbe-
tet i denna studie är antalet företag med certifierade miljöledningssystem eller ej, och de är upp-
delade på två grupper: med eller utan koncernstöd, enligt tabell 6.

Tabell 6 Certifierade miljöledningssystem hos de intervjuade företagen.

Certifierat miljölednings-
system

Inget certifierat miljölednings-
system

Företag utan koncernstöd 3 6

Företag med koncernstöd 2 2

Företag 1 såg framför sig att om de inför ett miljöledningssystem och får det certifierat så kommer
myndigheternas tillsynsbesök och övrig kontroll av miljöarbetet att minska. Företaget trodde att de i
så fall skulle lämnas mer ifred. De företag som hade certifierade miljöledningssystem hade dock inte
uppfattningen att kontakterna med myndigheterna blivit färre på grund av att ett miljölednings-
system finns. Majoriteten av de företag som hade certifierade miljöledningssystem var dock ganska
positiva till kopplingen mellan frivilligt miljöarbete och tillsyn13. Att få ett certifierat miljölednings-
system ”kollat” innebär en trygghet att man har gjort rätt, enligt företag 8. Samma företag ansåg
dessutom att tillsynspersonerna uppskattar deras miljöledningssystem och anser att det underlättar
tillsynen.

Företag 7 anser att miljöinspektionerna är nyttiga för att ”de aktualiserar behoven och får organisationen
att gå på tårna lite grann.” Företaget tror dock ej att miljöledningssystemet har haft någon större
inverkan på hur pass väl de klarar tillsynen.

De små företagen utan koncernstöd var inte lika positiva till kopplingen mellan miljöledningssystem
och tillsyn som arbetsplatserna med koncernstöd. Denna skillnad är intressant att jämföra med
inspektör L2a:s erfarenhet att stora företag med miljöledningssystem klarade tillsynen bättre än
genomsnittet medan de mindre företagen med miljöledningssystem klarade tillsynen varken bättre
eller sämre. Denna fråga kan vara intressant att undersöka ytterligare.

7.13.3 Sammanfattning

 Tillsynspersonerna är överens om att företag med miljöledningssystem är bättre på att doku-
mentera, men åsikterna går isär när det gäller företagens förmåga att klara tillsynen bättre och
genomföra ständiga förbättringar av sin miljöprestanda.

                                                     
13 Företaget som är involverat i den kommunala miljödiplomeringen hade fått en dubblering av kommunens
besök (ej tillsyn) till 2 gånger per år. De trodde att de klarade tillsynen bättre pga miljödiplomeringen. Den
tillsynande kommunen var dock inte lika övertygade om detta än, men uppskattade företagets goda
intentioner.
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 Företagen med certifierade miljöledningssystem har olika åsikter om hur miljöledningssystemen
och tillsynen påverkar varandra. Några ser positivt på detta medan andra säger att de inte
påverkar varandra och att det inte upplevs som positivt av tillsynspersoner.

7.14 Övriga synpunkter från företagen

Företagen i studien uppskattar tillsynsbesök. Det är oftast en bra dialog mellan företagen och till-
synspersonen och det ses som givande med tillsynsbesök. De som betalar årlig avgift för miljötillsyn
har också större förståelse för avgiften om de får besök. Detta bekräftas av några tillsynspersoner
som anger att de företag som betalar en större ”peng” till tillsynsmyndigheten förväntar sig ett årligt
besök. Den trend som går mot ökad egenkontroll och ökade krav på dokumentation är inte upp-
skattad hos de företag som intervjuats. De ser hellre att de får konkreta krav som de förväntas upp-
fylla.

Företag 5 vill gärna se att myndigheterna utnyttjar branschorganisationerna som informationskanal.
Några exempel som togs upp var att skriva om kommande lagförändringar i branschorganisatio-
nernas nyhetsbrev, att göra ”medskick” på branschorganisationernas informationsträffar (dvs skicka
ut information som de tar upp på sina träffar) samt att samla företagare via branschorganisationerna
för utbildning och/eller information gällande föreskrifter som företagen verkar ha problem att
efterleva. Samma företag sa att ”vi bör ha produktivitet i vår relation till myndigheter”. De menade att det
finns ett intresse hos både företag och myndigheter att öka miljöprestanda och förbättra hälsan på
arbetsplatserna. I och med detta gemensamma intresse bör tillsynsbesöken kunna göras så att det
blir produktivt för både företag och myndigheter. En aspekt skulle då vara att båda var väl för-
beredda inför tillsynsbesöket – tillsynspersonen är väl insatt i branschen och i tidigare ärenden som
myndigheter (i plural) har och har haft med företaget, företaget har tagit fram aktuell dokumenta-
tion och läst in sig på gällande regler.

Några företag tog upp önskemålet om genvägar, om tips som förenklar företagets arbetsmiljö- och
miljöarbete. ”Vi vill veta vilka små åtgärder som ger de stora förbättringarna.”

Några av företagen har råkat ut för olyckor på arbetsplatsen. Det verkar vara en inställning hos till-
verkande industri att det är något man får räkna med. ”Många har skurit sig lite och tagit bort flis ur
ögonen. Men det är sånt som händer ofta.” (företag 3).

Företag 11 är involverat i flera arbetsmiljöprojekt, bland annat ett där Arbetslivsinstitutet försöker
föra ut Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) till fler småföretag. ”SAM blir inte tagen på allvar bland
företagen” hävdade produktionschefen. De ser det som ett problem att Arbetsmiljöverkets insatser
inte har lett till att fler företag infört SAM. Det handlar både om att SAM är tidskrävande vilket
innebär konkurrensfördelar för de som inte inför SAM och om att Arbetsmiljöverket satsat mycket
på något som företagen inte verkar ta till sig. Företag 11 tycker själva att de i längden tjänat mycket
på att ha SAM, och vill därför utveckla det för egen del.

Det är viktigt för företagen att få rimligt med tid på sig för att utföra en åtgärd. De intervjuade
företagen har bra erfarenheter av det idag. Det är också viktigt att avgifterna för miljötillsyn är rim-
liga. Några av företagen var irriterade över vad de tyckte var höga avgifter. Dessutom framförs syn-
punkter från företag att det är olämpligt att varje kommun sätter sin egen ”prislista” för miljötill-
synen. Detta har en viss konkurrenshämmande effekt mellan olika företag inom en bransch.

Företag 10 är med i kommunens system för miljödiplomering. Det tycker att kraven är alldeles för
låga och att det är för liten skillnad mellan kraven för att klara lägsta och högsta nivå inom diplome-
ringen.
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7.14.1 Sammanfattning

 Företagen i studien (utom ett) uppskattar tillsynsbesök. Det är oftast en bra dialog mellan före-
tagen och tillsynspersonen och det ses som givande med tillsynsbesöken.

 Flera företag önskar att myndigheter använder flera olika informationskanaler, exempelvis
branschorganisationernas nyhetsbrev/informationsträffar.

 Flera företag anser att det är olämpligt att varje kommun sätter sin ”egen” prislista för miljö-
tillsynen.

 Flera företag upplever att egenkontrollen och kraven på dokumentation ökat, vilket är negativt.

8. Diskussion
Resultatet i denna studie baseras på intervjuer med företag och tillsynspersoner som besökt dessa
företag. De 13 företag som besökts har tillsynspersoner hos sig i snitt 7,2 gånger per 10 år, vilket är
ungefär 1 besök per 1,4 år av miljötillsyn och arbetsmiljötillsyn tillsammans. Enligt Arbetsmiljö-
verkets statistik kommer de ut till företagen i Sverige i snitt 1 gång per 14 år (Antonsson et al,
2002). Detta innebär att företagen i studien är ovanligt vana vid besök och därför har mer erfaren-
heter att dela med sig av än många andra företag. Men denna erfarenhet innebär också att svaren till
viss del kan skilja sig mot vad många andra små företag skulle uppge.

8.1 Företagens egen övervakning av lagefterlevnad

Lagstiftningen lägger ansvaret för att följa lagar och regler på arbetsgivaren respektive verksamhets-
utövaren. Myndigheternas uppgift i tillsynen är alltså inte att säkerställa att företagen klarar alla
gällande lagar och regler. Det kravet ligger på företagen, och företagen förväntas klara av detta.

Av intervjuerna med företagen framgår att de små företag som ingått i studien haft ett begränsat
förebyggande arbetsmiljö- och miljöarbete. Företagen förbereder sig inte för tillsynsbesök genom
att titta igenom lagar och föreskrifter. Sju av företagen i studien bevakar löpande vilka lagar och
regler som gäller dem. Fyra av dessa är företag som ingår i en koncern.

Det bristande förebyggande arbetet speglas också i resultaten av intervjuerna med tillsynsperso-
nerna, som uppger att de i princip alltid ställer krav på företagen vid tillsynsbesök.

8.2 Företagen ser tillsynen som en tillräcklig kontroll

De små företag som ingått i studien, verkar förutsätta att tillsynspersonen ställer alla de viktiga krav
som gäller för dem. Tillsynspersonen åläggs därigenom en uppgift som inspektörerna själva inte
anser sig ha och som de inte heller har enligt gällande lagstiftning. Tillsynspersonerna gör ett urval
bland alla tänkbara lagar och regler baserat på en relevansbedömning. Företagen tolkar detta som
att detta är de krav som de måste uppfylla och anser sig därmed klara alla krav som gäller för dem
enligt gällande lagar och regler.
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Detta innebär att företagen löpande vidtar åtgärder som de anser vara nödvändiga av något skäl
samt rättar till sådant som framkommer i samband med tillsyn. Övrigt arbetsmiljö- och miljöarbete,
t ex enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete eller egenkontroll blir begränsat. Det
kan vara intressant att nyansera diskussionen med resultatet från två tidigare studier utförda av
Nutek, där de funnit ett positivt samband mellan företagens aktiva arbete med miljömål och lön-
samhet, även för små företag (Nutek 2003 och Nutek 2004). Det kan alltså finnas andra incitament
att arbeta aktivt med miljömål än att just uppfylla lagkraven.

8.3 Tillsynsstatstik

Statstiken över tillsynen är förhållandevis god för arbetsmiljötillsynen och mycket bristfällig för
miljötillsynen. Arbetsmiljöstatstiken baseras på arbetsställen. Ett arbetsställe är inte samma sak som
ett företag. Ett företag kan bestå av flera arbetsställen. Intervjuerna visar att det är skillnad mellan
små självständiga företag och företag som tillhör koncerner när det gäller miljö och arbetsmiljö-
arbetet. Den översiktliga granskning som gjorts inom studien tyder på att minst en tredjedel av de
små arbetsställena som Arbetsmiljöverket tillsynar egentligen är delar av stora företag.

När det gäller statistik över miljötillsynen, anses det inte vara intressant att föra uppgifter om antalet
anställda i tillsynade företag. Det är sant ur ett rent miljöperspektiv. Det är verksamheten art och
omfattning som har betydelse för miljöpåverkan och antalet anställda är då inte relevant. För en
studie av denna typ eller för andra studier som syftar till att granska miljöarbetet i relation till före-
tagsstorlek (små företag kanske har ett mer osystematiskt miljöarbete) eller för att studera den
administrativa bördan för småföretag (det finns lagkrav som skiljer sig åt beroende på företagets
storlek), är uppgifter om företagsstorlek viktigt. För sådana studier är det också viktigt med tillgång
till en aggregerad statistik för hela landet som finns samlad på ett ställe, vilket saknas idag.

8.4 Utformning av lagar och föreskrifter

I intervjuerna har det framkommit synpunkter på krav på rutiner, dokumentation, riskbedömningar
etc. och att dessa krav upplevs som mer tidskrävande och besvärliga än konkreta krav på ofta
tekniska åtgärder. Många lagar och föreskrifter är utformade för att passa större företag och då
främst tillverkande företag – det vill säga organisationer som har tillgång till personer som har
miljö- och eller arbetsmiljö som profession och kanske till och med en avdelning med uppgift att
enbart arbeta med dessa frågor.

Kraven på dokumentation etc. har ökat i lagar och föreskrifter under de senaste decennierna. Det
återspeglas bl a i kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, enligt AFS 2001:1. Krav på doku-
mentation, policies, riskbedömningar och handlingsplaner har också förts in i många arbetsmiljö-
föreskrifter som rör vissa arbetsmiljöfaktorer. Också i miljöbalken finns krav på egenkontroll, enligt
förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Liknande krav har också införts för
brandförebyggande arbete.

Intervjuerna med de små företagen visar att dessa krav upplevs som särskilt besvärliga. Andra
studier som bl a granskat införandet av SAM, visar att SAM fungerar betydligt sämre i små företag
än i stora (se bl a Birgersdotter et al, 2002 och Antonsson et al, 1998). En studie av småföretagens
behov av stöd för sitt kemikaliearbete, visar att de frågor som små företag oftast ställer till myndig-
heterna är 1) vilka lagar och regler gäller för oss och 2) vad ska vi göra för att klara kraven? (Alvarez
et al 2002). Stora företag ställer oftast betydligt mer detaljerade och kvalificerade frågor.
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Med detta perspektiv är det inte speciellt vågat att dra slutsatsen att det nya sättet att formulera krav
i lagar och föreskrifter är mer anpassat till stora företag än till små. Den förskjutning mot krav på
mer av eget systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbetet som skett sedan början av 1990-talet, är
svårare för små företag att leva upp till. De intervjuer som gjorts belägger denna slutsats.

Mot bakgrund av resultaten från denna inledande studie av tillsyn i små företag, kan vi konstatera
att många små företag “klarar” de förändrade kraven genom att inte känna till dem och genom att
vidta åtgärder först när det ställs krav i samband med tillsyn. När kraven ställs, upplevs dessa nyare
typer av krav (dokumentation, riskbedömningar etc) som mer tidsödande och svårare att uppfylla.

Ofta beskrivs småföretag som att de har en mer reaktiv än proaktiv kultur, vilket innebär att de
“inte letar efter fel och brister” utan åtgärdar problem först när de upplevs som påtagliga problem
som behöver åtgärdas. Detta innebär att det förebyggande arbetet i form av att undersöka verksam-
heten för att identifiera möjliga risker och brister passar bättre i storföretag, som har kompetens
och resurser för den typen av mer förebyggande arbete. (se t ex Antonsson 2002) Sannolikt är det
lättare att få en god efterlevnad av lagar och regler om det finns en samstämmighet mellan filosofin
i lagstiftningen och kulturen hos dem som ska efterleva den. Denna samstämmighet verkar inte
finnas mellan en del av lagstiftningen inom arbetsmiljö- och miljöområdet och den typiska små-
företagskulturen.

Det finns skäl att fortsätta diskussionen om hur lagar och föreskrifter utformas för att de ska bli
enklare för småföretag att förstå och följa. Det finns också skäl att fördjupa förståelsen för hur
småföretagen förhåller sig till det förebyggande och systematiska arbetsmiljö- och miljöarbetet och
vilka metoder som kan förväntas ge bäst resultat.

Just nu pågår mätningar av företagens administrativa kostnader och deras tid för att följa lagar och
föreskrifter inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Resultaten från mätningarna för miljöområdet ska
vara färdiga i november 2005 och för arbetsmiljöområdet i februari 2006.

8.5 Vilka lagar och föreskrifter kontrolleras vid
tillsyn?

Vid intervjuerna av tillsynspersoner har vi konstaterat att de har olika kompetens och att alla till-
synspersoner inte har kunskap om alla regler. Inom Arbetsmiljöverket säger inspektörerna själva att
de fått internutbildning för att klara breda tillsynsbesök, men det finns ändå exempel på arbets-
miljöinspektörer som känner sig osäkra inför att ta upp vissa frågor med företagen, t ex de psyko-
sociala frågorna. För tillsynspersoner inom miljöområdet finns central utbildning och fortbildning
på universitet, vilken i flera fall är utvecklad i samverkan med Tillsyns- och Föreskriftsrådet, ToFR.
Många av de intervjuade tillsynspersonerna hade gått sådan utbildning, men inte alla. Grundutbild-
ning och kompetens varierar och påverkar tillsynspersonernas sätt att agera vid tillsynsbesöken.

Tillsynspersonerna inom Arbetsmiljöverket har vissa gemensamma metoder som de använder sig
av. Med hjälp av dessa metoder samt ett verksgemensamt verksamhetsprogram underlättas likvärdig
tillsyn vid alla verksamheter. Exakt vilka krav som ställs på ett enskilt företag, avgörs dock till stor
del självständigt av den enskilda arbetsmiljöinspektören, ibland i samråd med en jurist.

Inom miljöområdet finns inte någon samordning som styr urvalet av krav. Detta innebär att urvalet
av krav och sättet att ställa krav till stor del beror på den enskilda tillsynspersonens kompetens. Det
förekommer att tillsynspersonerna använder sig av gemensamma checklistor för att likrikta tillsy-
nen, men inte i någon större omfattning.
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Om tillsynspersonerna tvingas välja vilka krav som ska prioriteras t ex för att tillsynspersonen
bedömer att det skulle bli för mycket att ta med alla brister som går att hitta, prioriteras miljö och
hälsonytta.

8.6 Urval av företag där det utövas tillsyn

Inom denna studie har vi inte kunnat analysera hur urvalet görs av företag där det utövas tillsyn.
Inom miljöområdet är urvalet mindre systematiskt och centralt styrt än inom arbetsmiljöområdet. I
en studie gjord av Naturvårdsverket (NV, 2004) fann man att en sjättedel av kommunerna och en
femtedel av länsstyrelserna i studien anser att de själva saknar systematiska metoder för bedömning
av tillsynsobjektets miljöpåverkan. Ett flertal kommuner arbetade dock med att ta fram egna risk-
värderingar.

Urvalet av vilka företag som väljs ut för miljötillsyn styrs delvis av ekonomiska skäl, främst de taxor
som kommunerna beslutar att företagen ska betala för miljötillsynen. Kommunerna avgör själva hur
stor del av finansieringen av miljötillsynen som skall ske via avgifter respektive skatter. Kommu-
nerna har också rätten att avgöra avgifternas storlek. Skillnaderna i avgifter mellan kommunerna är
mycket stora, enligt ESO (2000). I rapporten har man konstaterat att detta får till följd att verksam-
heter som är svårare att avgiftsbelägga riskerar att nedprioriteras i kommuner med resursproblem.
Intervjuerna i denna studie visar också att företag som betalar vad de anser ”mycket” i årlig till-
synsavgift förväntar sig minst ett årligt besök. De stora skillnaderna i avgifter som råder idag
beskrivs som icke försvarbara. ESO-rapporten föreslår att ett mer enhetligt finansieringssystem bör
införas av ett konkurrens- och neutralitetsskäl. Detta föreslås även av tillsynsutredningen (SOU
2004:100).

8.7 Stöd till småföretag

1995 gjordes en utvärdering av attityden till Arbetarskyddsstyrelsen (nuvarande Arbetsmiljöverket)
från företag som hade erfarenhet av arbetsmiljötillsyn (citerad i Antonsson et al. 2002). Utvärde-
ringen visade bl a att

 28 % av mikroföretagen (1-19 anställda) och 56 % av stora företag hade fått råd om arbets-
miljöförbättringar från arbetsmiljöinspektören.

 20 % av mikroföretagen och 46 % av större företag hade någon gång fått råd från Arbets-
miljöinspektionen om hur de skulle arbeta med sin arbetsmiljö.

 33 % av småföretagen och 17 % av de större företagen hade liten eller ingen kunskap om
gällande lagar och föreskrifter

 47 % av småföretagen hade aldrig kontaktat Arbetsmiljöinspektionen jämfört med 18 % av
de större företagen.

Samtidigt visade studien att merparten av tillsynade företag var nöjda med och positiva till Arbets-
miljöinspektionen.

Tillsynsmetoder förändras över tiden och det är oklart hur representativ studien ovan är idag, tio år
senare. De intervjuer som gjorts med företag inom föreliggande studie, visar att företagen är relativt
nöjda med de råd som ges. Det finns dock också en kommentar om att man får råd först om man
frågar. Uppgifterna från 1995 tyder på att småföretag får mindre råd och stöd i samband med tillsyn
än stora företag. Möjligen beror det på att de i mindre utsträckning ber om hjälp. För ett litet före-
tag är det svårt att bedöma om de får mer eller mindre hjälp än andra företag. Ett fåtal intervjuer är
därför ingen bra metod att kartlägga hur det förhåller sig. Detta är dock intressant att undersöka
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vidare, eftersom kunskapen om miljö och arbetsmiljö är mer begränsad i småföretag än i stora
företag. Småföretagen borde därför ha större behov av råd och stöd än stora företag.

Inom arbetsmiljöområdet är företagshälsovården en viktig resurs och ett viktigt stöd för företagen.
Anslutningen till företagshälsovården är dock sämst bland de minsta företagen14.

Om lagstiftningen är anpassad till större företag och bygger på tillgång till egna experter, kan det
innebära problem för små företag med mindre verksamheter som inte har samma tillgång till
expertis.

8.8 Tillsynsmyndighetens storlek och ekonomiska
styrning

En stor del av miljötillsynen mot företag har delegerats från länsstyrelse till kommuner. Detta har
fördelar i form av att kommunens tillsynspersoner vanligen har bättre kännedom om de lokala
företagen. Samtidigt kan konflikter uppstå mellan kommunens ambition att arbeta för en närings-
livsutveckling och tryggande av arbetstillfällen och utövandet av en objektiv miljötillsyn. Detta har
aktualiserats i ett antal uppmärksammade fall under de senaste åren.

Merparten av landets kommuner har en organisation för tillsyn enligt miljöbalken som endast om-
fattar ett fåtal personer och personalomsättningen är dessutom relativt stor. Detta medför att de har
svårt att upprätthålla god branschkunskap för alla de branscher och företag som de utöva tillsyn
mot. Under de senaste åren har några kommuner gått samman i sin miljötillsyn för att bl.a. säker-
ställa god branschkunskap. De intervjuer med tillsynspersoner, främst inom kommuner, som vi
gjort inom denna studie visar tydligt på en önskan om starkare samordning av miljötillsynen såväl
regionalt som nationellt. Den samverkan som etablerats kan ses som ett försök att hålla god kvalitet
och objektivitet i miljötillsynen. Det kan även ses som en reaktion på att den samordning som läns-
styrelsen förväntas hålla i inte fungerar tillfredsställande. Utvecklingen går alltså, i vissa regioner,
mot att miljötillsynen utövas på en ”mellanregional” nivå. En nivå som kanske inte har funnits tidi-
gare.

Önskan om en starkare samverkan inom den lokala miljötillsynen är tydlig från de tjänstemän som
arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. De önskar att länsstyrelsen ska ta ett större ansvar för den
regionala samordningen. Kommunernas syn på regional samverkan mellan kommuner i miljötill-
synen varierar. Vad detta innebär för kvaliteten och objektiviteten i miljötillsynen mot de små före-
tagen bör därför diskuteras ytterligare.

Som tidigare redovisats i denna rapport utgör ekonomiska överväganden en urvalsbas jämte miljö-
relevans vid valet av vilka företag som ska få tillsynsbesök. Storleken, jämte typ av verksamhet, är
bl.a. avgörande faktorer för den årliga tillsynsavgiftens storlek. Detta medför att större företag som
ses som miljömässiga föredömen får årliga tillsynsbesök. Detta trots att tillsynspersonerna bedömer
att ett tillsynsbesök av dem endast ger marginella miljömässiga förbättringar. Det betyder i sin tur
att mindre företag, där vanligen miljömässiga förbättringar kan göras, får färre tillsynsbesök efter-
som den tid som tillsynspersonerna har till förfogande inte räcker till att besöka alla företag. Inter-
vjuerna visar att tillsynspersonerna finner det olämpligt att kravet på att miljötillsynen ska generera
tillräckligt med intäkter tvingar dem att göra denna miljömässigt felaktiga prioritering. Miljöbalkens
intentioner hamnar därmed i konflikt med det politiska kravet på en ekonomi i balans.

                                                     
14 se t ex http://www.av.se/statistik/dok/0000318.pdf.
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8.9 Konkurrensneutral tillsyn?

8.9.1 Företagens syn

Vid intervjuer med företag, har det inte framkommit några synpunkter på att tillsynen skulle kunna
påverka tillsynade företags konkurrenskraft gentemot nationella konkurrenter. Företagen har istället
påtalat den internationella konkurrensen som ett större hot mot deras verksamhet. En rädsla finns
att den ”hårda” svenska miljö- och arbetsmiljölagstiftningen innebär högre kostnader för företaget
än vad internationella konkurrenter drabbas av (exempelvis i de baltiska länderna och Kina).

Ett företag valde efter tillsynsbesöket att lägga över en del av sin verksamhet (svetsning av långa
svetsfogar) till Polen. En bidragande orsak till beslutet var att de inte klarade av att leva upp till
Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder för att minska exponeringen för svetsrök vid det arbets-
momentet. Liknande förflyttningar av verksamheter med särskilda risker har även skett av andra
skäl i andra företag, t ex verkstadsindustrier som valt att flytta ut triavfettning till de baltiska länder-
na, efter beslutet om triavveckling i Sverige. Detta illustrerar att lägre kravnivåer i andra länder är en
faktor som påverkar konkurrenskraften hos verksamheterna. Likformig tillämpning av arbetsmiljö-
och miljölagar inom EU är därför en fråga som också har direkt betydelse för småföretagen15.

Själva tillsynsavgiften är vanligen i sig inte så hög att den utgör en betydande konkurrenshämmande
faktor. Den årliga tillsynsavgiften för en verkstad med högst 20 000 m² verkstadsyta samt en för-
brukning av skärvätskor och processoljor på mellan 200-2 000 liter är c:a 6-7 000 kr/år. Detta
företag förväntas få 6-8 timmars tillsyn per år, enligt Svenska Kommunförbundet (januari 2003).

8.9.2 Skillnader mellan företag inom samma bransch

Metodiken i tillsynen skiljer sig väsentligt åt mellan arbetsmiljö- och miljötillsyn. Vissa skillnader har
direkt betydelse för konkurrensneutraliteten.

Urvalet av företag där det utövas tillsyn skiljer sig åt mellan arbetsmiljö- och miljötillsynen. Arbets-
miljöverket strävar efter att utöva tillsyn över alla företag i en bransch vid projekttillsyn och kam-
panjer. Genom det gemensamma nationella verksamhetsprogrammet blir urvalet av företag vid
”vanlig” tillsyn relativt lika över landet. Miljötillsynen präglas av att urvalet av företag där det utövas
tillsyn görs lokalt alternativt av enskilda tillsynspersoner utan någon övergripande och gemensam
strategi, förutom att miljönytta prioriteras högt. Om de vägledande myndigheterna inte initierar
samordnande tillsynskampanjer leder detta till att vissa företag i en bransch tillsynas och får krav på
sig att vidta åtgärder medan andra företag i samma bransch inte tillsynas.

Arbetsmiljötillsynen utförs av en enda myndighet, där strävan är att tillsynen ska vara likartad och
innebära samma kravnivå över hela landet. Någon sådan nationell samordning finns inte för miljö-
tillsynen även om Naturvårdsverket och övriga centrala tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken ger
ut vissa branschrekommendationer.

                                                     
15 Dessutom påverkas småföretagen indirekt av dessa skillnader i lagstifning inom EU gällandes arbetsmiljö-
och miljölagstiftning när större företag  flyttar sin produktion utomlands.
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8.9.3 Skillnader mellan olika län och kommuner

Vid företag 7 visade det sig att samma lagar och föreskrifter (kopplade till Seveso-direktivet) tolka-
des olika i olika regioner.  I en region blev verksamheten klassad som en Seveso-anläggning och
verksamhet föll således under Seveso-direktivet medan en annan region gjorde motsatt tolkning.
Företaget var inte nöjt med olikheterna i bedömningen. Företagets egen tolkning var att dessa två
anläggningar inte var Seveso-anläggningar och överklagade därför den Seveso-klassning man hade
fått. Efter förhandlingar kom man fram till att den Seveso-klassade verksamheten inte föll under
Seveso-direktivet. Denna skillnad i klassning mellan två regioner kan få konsekvenser för konkur-
rensneutraliteten eftersom kraven till följd av Seveso-direktivet medför mycket arbete för företaget.

Företag 13, som är en bensinstation, har också upplevt att olika verksamheter fått olika krav på sig i
olika kommuner. För en bensinstation och dess biltvättar är frågan hur stor inverkan på konkur-
renskraften sådana regionala skillnader har eftersom kundbasen är mycket lokal. För ett verkstads-
industriföretag kan skillnader i tolkning av gällande lagar och regler bli mer kännbara.

Dessa två exempel illustrerar att miljötillsynen bedrivs av självständiga myndigheter, som kan
komma fram till olika kravnivå när de tillämpar samma lagstiftning. Skilda kravnivåer kan ur miljö-
synpunkt vara motiverade om recipienten är olika känslig eller får ta emot stor mängd miljöbelas-
tande substanser även om just dessa två fall ovan inte är exempel på det.

Speciellt inom miljötillsynen finns skillnader i kravnivå beroende på bristande samordning mellan
tillsynsmyndigheterna. Skillnader finns sannolikt också inom arbetsmiljötillsynen, men Arbets-
miljöverket arbetar med metoder i syfte att hålla kravnivån likartad över hela landet.

I avsnitt 7.12.2 diskuteras tillsynspersonernas användning av checklistor. Det framgår att flera till-
synspersoner som intervjuats inom ramen för denna studie efterfrågar gemensamma checklistor för
tillsyn. Nationellt framtagna checklistor skulle, utöver att vara ett stöd för myndigheterna, även
kunna vara ett sätt att skapa bättre förutsättningar för konkurrensneutralitet i tillsynen. Inom
Arbetsmiljöverket finns exempel på nationell projekttillsyn där gemensamma checklistor tagits
fram.

8.9.4 Skillnader mellan tillsynspersoner

Vid intervjuerna har det framkommit att det finns skillnader i hur kraven ställs bl a beroende på hur
länge tillsynspersonerna arbetat och vilken erfarenhet och bakgrund tillsynspersonen har utöver sitt
nuvarande arbete.

8.9.4.1 Miljö

Enligt de intervjuer som gjorts i denna studie, tenderar nyanställda miljöinspektörer i kommunerna
att ställa fler och mer detaljerade krav än mer erfarna miljöinspektörer. Efter en inlärningsperiod på
ungefär ett år, uppgav miljöinspektörerna att de blev bättre på att hålla dialog med företagen, bättre
på att skilja stort från smått och det blev också lättare att ställa mer övergripande krav. Vad som är
smått och stort beror på omfattningen av miljöpåverkan och vilka potentiella miljöförbättringar
som kan nås.

Från miljöinspektörerna finns det önskemål om ökad styrning ifrån Naturvårdsverket och, specifikt
från de kommunala tillsynspersonerna, att länsstyrelserna tar sitt ansvar för samordningen av miljö-
tillsyn inom sin länsgräns.
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8.9.4.2 Arbetsmiljö

De arbetsmiljöinspektörer som intervjuats, ansåg att de som arbetat länge tenderar att ställa fler
krav än de som anställts de senaste åren. Enligt intervjuade arbetsmiljöinspektörer (både nya och
mer erfarna), finns det en skillnad i kultur mellan arbetsmiljöinspektörer som arbetat länge och de
som är nya. De som arbetat längre ser fördelar med att ställa många krav. Det blir en bekräftelse på
att de gjort ett bra tillsynsbesök. De som arbetat kortare tid finner en bekräftelse i andra saker som
till exempel att arbetsgivarna förstår varför åtgärder ska genomföras eller att de ser att företagens
situation förbättras efter tillsynsbesöket. Vid en översiktlig bedömning av kraven i inspektions-
meddelanden, ser vi att det finns fler men mer detaljerade krav i inspektionsmeddelanden från mer
erfarna tillsynspersoner, medan den nyare generationen skriver mer övergripande krav. Som före-
tagare kan de övergripande kraven leda till mer omfattande åtgärder, men det behöver inte vara
fallet. För företagen verkar alltså dessa skillnader inte påverka i någon stor utsträckning.

Det finns också exempel på att tillsynspersoner har lättare att ställa krav inom områden där de
själva har god kompetens, men svårare för andra områden. Arbetsmiljöverket bedriver dock en
målinriktad utbildning för att arbetsmiljöinspektörerna ska ha en så god kompetens att de klarar av
att arbeta med hela arbetsmiljöområdet. Om arbetsmiljöinspektörerna är medvetna om att annan
kompetens kan behövas före besöket, kan besöket göras av två tillsynspersoner tillsammans. Detta
är dock vanligare i större verksamheter. Tillsynspersonerna finner det svårt att motivera insatser
från två tillsynspersoner för de allra minsta företagen, om inte problemen bedöms som särskilt
stora.

8.9.5 Skillnader mellan välskötta företag och problemföretag

Tillsynspersonerna har vid intervjuerna angett att de gör en avvägning av hur omfattande krav som
kan ställas. De väljer därför att inte “leta” efter fler krav när de fått en lista som de anser är vad
företaget mäktar med. Återstående krav får tas upp vid uppföljande tillsynsbesök, vilket kan dröja
något år.

Detta förhållningssätt har stora fördelar för tillsynspersonerna och för företagen. De åtgärder som
krävs, upplevs som relevanta av företaget och visserligen tids- och resurskrävande men ändå i de
flesta fall som rimliga. Tillsynspersonerna kan också upprätthålla en god relation med företaget,
vilket anses värdefullt för kommande kontakter.

Ur ett konkurrensneutralitetspespektiv innebär dock detta arbetssätt att företag som sköter sig väl,
oftast ändå får krav på förbättringar och företag som har stora brister i sin arbetsmiljö- eller miljö-
lagsefterlevnad får krav på förbättringar på en lägre nivå.

Inspektör K1a har tagit upp frågan ur ett annat perspektiv, nämligen att de företag som sköter sig
dåligt, genom att bland annat svara för sent eller inte göra åtgärder i tid, ger upphov till stor irrita-
tion och relationen mellan tillsynspersonen och företaget försämras. Detta leder till att tillsyns-
personen gör en hårdare bedömning på det företag som sköter sig dåligt.

Vår bedömning är att arbetsmiljötillsynen och miljötillsynen genomförs på ett sådant sätt att väl-
skötta företag måste leva upp till en högre kravnivå än problemföretag. Samtidigt kan problem-
företag få hårdare bedömning om deras uppträdande lett till försämrad relation med myndighe-
terna.
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8.9.6 Skillnader mellan tillsynade och icke tillsynade företag

Den allra största skillnaden i kravnivå finns mellan de företag som det utövas tillsyn mot och de
som inte tillsynas.

Företag som inte tillsynas kan förhålla sig på flera olika sätt till gällande lagar och regler.

 En del företag väljer att göra så lite som möjligt.
 Andra företag gör det som de tycker verkar förnuftigt och som minskar riskerna i arbetsmiljö

och minskar miljöbelastningen (ibland utgående ifrån lagkrav och ibland utifrån ”eget”
förnuft”).

 Det finns också företag som är noga med att följa gällande lagar och regler och gärna lägger
ribban högre än gällande lagar och föreskrifter.

Bland småföretagen är det vanligt med en reaktiv och förnuftsbaserad strategi. De gör det som de
får påpekanden om att det behöver göras och det som de själva upptäcker kan vara problem som
de kan åtgärda på ett rimligt sätt. Detta återspeglas också i många av intervjusvaren. Småföretagen
är dock ingen enhetlig grupp – variationerna i förhållningssätt är stora.

De små företag som gör det de förväntas enligt lagstiftningen – undersöker vilka krav som ställs på
dem och vidtar åtgärder för att leva upp till kraven – kan få ett mycket omfattande arbete enbart för
att leva upp till lagkraven. Utvecklingen under senare år innebär att kraven har förskjutits från
detaljerade tekniska krav till proaktiva krav med stora inslag av krav på ett systematiskt förbättrings-
arbete och dokumentation.

De företag som följer lagar och föreskrifter får alltså ett betydande merarbete jämfört med företag
som väljer att göra minsta möjliga.

Den största skillnaden i påverkan på företagens konkurrensneutralitet finns mellan företag som det
utövas tillsyn mot och de som inte tillsynas men som struntar i gällande lagar och regler respektive
försöker leva upp till gällande lagar och regler speciellt inom arbetsmiljöområdet.

8.10 Samordning av tillsyn

Småföretagen som intervjuats i denna studie efterfrågar snarare koordinering av myndigheternas
tillsyn än samordning av den.

I Sverige finns det ett samrådsorgan för effektiv tillsyn enligt miljöbalken som heter Tillsyns- och
Föreskriftsrådet (ToFR). Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket. Idén är att genom
samverkan åstadkomma ett mer enhetligt arbete med tillsyn och föreskrifter inom Miljöbalkens
område. Detta organ har tagit fram en lista över olika myndigheters beröringspunkter inom miljö-
balkens område och som därmed har anledning att samråda. Rådet anser att ”För att får ett regelverk
som fungerar bra är det nödvändigt att myndigheten samordnar sina föreskrifter med egna och andra myndigheters
föreskrifter på samma och angränsande områden. Bristande samordning kan skapa problem för dem som före-
skrifterna vänder sig till.” (ToFR, 2005).
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8.11 Små företag och tillsyn

De intervjuer som redovisas i denna rapport, visar att företagen i stort sett är nöjda med tillsynen.
Analys av intervjuerna och andra studier, visar dock att tillsynen av småföretag inte bedrivs på
samma sätt och på samma villkor som tillsynen av stora företag.

8.11.1 Skillnader mellan små och stora företag

Det finns skillnader i hur tillsynen av små företag, små företag med koncernstöd och stora företag
fungerar. En tillsynsperson uttrycker det som att ”När man besöker stora företag känns det som om man
redan har vunnit över dem på samma sida.” Skillnaden beror till stor del på att i det lilla företaget träffar
tillsynspersonerna VD eller motsvarande operativt ansvarig, som inte har så djupgående kunskaper
om arbetsmiljö och miljö. Miljö- och arbetsmiljöansvariga som inspektörerna vanligtvis träffar på
större företag har oftast specialistkunskaper inom det område som inspekteras. Intervjuerna visar
att små företag med koncernstöd har tillgång till kompetens genom stöd från sin koncern.

Den som svarar för arbetsmiljö- och miljöfrågor inom små företag har en mängd andra arbetsupp-
gifter. Detta innebär att tiden för arbetet med miljö- och arbetsmiljöfrågor blir ytterst begränsad
(Antonsson A-B i Brune et al, 1997).

8.11.2 Lagefterlevnad i små företag

Det finns få studier som analyserar lagefterlevnad i små jämfört med stora företag. De flesta anser
att lagefterlevnaden är sämre bland småföretagen. Utvärderingar av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet visar att det arbetet fungerar sämre i små företag än i stora (se t ex Birgersdotter L et al 2002
och Arbetsmiljöverket och SCB 2003).

Många små företag verkar tolka tillsynsbesök som en slags besiktning. Om man passerar besikt-
ningen behöver man inte göra något särskilt innan det är dags för nästa besiktning. Detta stämmer
dock inte med lagstiftningens intentioner. Arbetsgivaren/verksamhetsutövaren har ansvar för att
företaget följer gällande lagar och föreskrifter. Vid tillsyn kontrolleras hur väl arbetsplatsen upp-
fyller en del, men inte alla gällande lagar och föreskrifter. Stora företag har ett annat medvetande
om vilka lagar och föreskrifter som gäller dem och har ofta anställda med specialkunskaper inom
miljö och arbetsmiljö.

8.11.3 Tillsyn i småföretag

Statistiken från Arbetsmiljöverket visar att de gör tillsyn i betydligt större utsträckning i stora före-
tag än i små. Denna skillnad blir mer märkbar om man tar hänsyn till att minst en tredjedel av de
inspekterade arbetsställena är delar av större företag (se tabell 4 samt Birgersdotter L et al 2002).
Skillnaden motiveras av myndigheterna med att de använder befintliga resurser så effektivt som
möjligt och det innebär att större företag ofta prioriteras, eftersom tillsynen då anses ge störst
effekt. Tillsynen når då flest personer (inom arbetsmiljö). Inom Arbetsmiljöverket pågår ett utred-
ningsarbete för att se över och förtydliga rutinerna vid urval av arbetsställen som prioriteras för
inspektion.

Myndigheternas uppgift är att verka för att minska miljöpåverkan respektive att förbättra arbets-
miljön i stort. Det innebär att tillsynsobjekt med sämst arbetsmiljö och många anställda samt objekt
med stora miljörisker prioriteras. Då dessa övergripande mål prioriteras, är det mindre relevant att
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titta på antalet anställda i företaget. För tillsynen är det t o m ibland så att de minsta företagen har så
liten betydelse att de inte prioriteras av det skälet.

Eftersom kunskaperna om gällande miljö- och arbetsmiljölagar och föreskrifter är sämre i små
företag än i stora, skulle man kunna tänka sig att småföretagen får mer råd än stora företag. I våra
intervjuer framkom att inspektörerna lägger ned stor tid på ”råd” till små företag utan koncernstöd.
Dessa ”råd” utgörs ofta av ett förklarings- och förankringsarbete för att motivera de ansvariga på
de små företagen att bättre uppfylla kraven i lagar och föreskrifter. I mindre utsträckning gavs
konkreta och handfasta råd om hur brister skulle åtgärdas. Tio år gamla uppgifter tyder på att stora
företag får mer råd än små (Antonsson et al 2002). Våra intervjuer tyder på att de som själva ställer
frågor får mer råd, oavsett om de finns på små företag eller små företag med koncernstöd. De äldre
uppgifterna skulle kunna tolkas som att det är vanligare att personer i stora företag, som ofta är mer
insatta i områdena arbetsmiljö respektive miljö, ställer frågor och får råd än att personer i små
företag gör det. Vi har inte inom ramen för denna studie tagit reda på mer i detalj vilka råd före-
tagen får, och vilken konsekvens det ger. Det kan vara intressant att studera ifall proaktiva små
företag får mer råd än andra små företag.

De intervjuer som gjorts samt andra studier tyder på att det finns skillnader mellan stora respektive
små företag när det gäller

 Kunskap inom företaget om lagar och regler samt om miljö respektive arbetsmiljö

 Tillgång till expertkunskap inom ovanstående områden

 Lagefterlevnad

Detta har betydelse för tillsynen i småföretag och småföretagens möjligheter att klara gällande krav
enligt lagar och föreskrifter. Det kan därför finnas skäl att utveckla tillsynsmetoder som
passar speciellt för små företag.

Befintlig statistik har sådana brister att det inte går att analysera omfattningen av tillsynen i
relation till företagsstorlek (Arbetsmiljöverkets statistik innehåller uppgifter om antal anställda
per arbetsställe, ej per företag, och kommuner resp länsstyrelser registrerar inte antalet anställda
hos tillsynade företag.)

8.11.4 Lagar och föreskrifter

De lagar och regler som gäller är med några få undantag samma för små och stora företag. Lagstift-
ningen verkar dock vara utformad för att passa bäst för stora företag, vilket diskuterades i avsnitt
8.4.

Det kan finnas skäl att diskutera lagstiftningens utformning i ett småföretagsperspektiv.
Konsekvenserna för små företag vid en ökad fokusering på egenkontrollerande förfarande i
lagstiftningen kan bl a vara intressant att analysera.

8.11.5 Proaktiva småföretag = laglydiga småföretag?

Av de 13 små företag som intervjuades, klassade vi sex som proaktiva och ett som delvis proaktivt.
Med ett proaktivt företag menar vi att företagen arbetar förebyggande på ett ambitiöst sätt med
miljö- och arbetsmiljöfrågor. Med proaktiva företag menar man i miljöledningssammanhang vanli-
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gen företag som har ett miljöarbete där gällande lagar och regler är minimikrav. Trots att företagen
var klassade som proaktiva, innebar det inte att alla gjorde regelbundna kontroller av vilka lagar och
regler som gäller för dem. De flesta företagen förberedde sig inte för tillsynen på annat sätt än att
kontrollera vilka krav som ställts vid tidigare inspektioner eller på det som inspektören aviserade
inför besöket. Det går därför inte att dra slutsatsen att proaktiva små företag är bättre insatta i lag-
stiftningen eller bättre på att följa gällande lagar och föreskrifter än andra små företag.

De proaktiva företagen var dock mer ambitiösa än andra företag och sannolikt vidtas åtgärder mer
beredvilligt och snabbare än i andra företag.

8.11.6 Drivkrafter för miljö- och arbetsmiljöarbetet i
företagen

Drivkrafterna som de återspeglas i intervjuerna är:
 De flesta småföretag i studien anser att man självklart ska följa gällande lagar och regler. I prak-

tiken undersöker de dock inte vilka lagar och regler som gäller för dem. De inväntar i stor
utsträckning tillsynspersonernas påpekande och åtgärdar sedan dessa. De proaktiva företagen
arbetar i större utsträckning med åtgärder utan att först få påpekanden från tillsynspersoner.

Det är lättare för inspektörerna att få företagen att genomföra de åtgärder som de anser vara väl-
motiverade. Företagen uppskattar att tillsynspersonerna förklarar och motiverar varför åtgärderna
är viktiga.

9. Slutsatser
Urvalet av företag i denna studie består av företag som fått minst två tillsynsbesök under perioden
av ett år. Det innebär att företagen som ingår i studien förmodligen dels har mer myndighetsvana
än små företag i allmänhet och dels har en verksamhet som innebär fler miljörisker/hälsorisker än
små företag i allmänhet och en högre tillsynsfrekvens än små företag har i genomsnitt.

Tillsynen i sig innebär inte någon stor börda för de besökta företagen. De känner att de får
hjälp av tillsynspersonerna och att det ger något positivt att ha kontakt med experter på områden
som de bryr sig om, men inte har detaljkunskap om.

Ur företagens perspektiv finns det flera fördelar med tillsynen.
- Företagen uppskattar ofta tillsynspersonernas besök.

- Företagen uppskattar att tillsynspersonerna motiverar sina krav.
- Företagen uppskattar när tillsynspersonerna har branschkunskap.

Företagens bild av den funktion tillsynen ska fylla är dock ofta inte korrekt. Tillsynen uppfattas
ofta som en typ av besiktning. Företagen uppfattar att tillsynen kontrollerar ”total” lagefter-
levnad. Får företaget inga avvikelser ser de det som ett kvitto på att de följer lagen. Tillsynsperso-
nerna anger istället att de gör en bedömning av vad de anser ska inspekteras och vilka krav som de
ställer på företaget. Det finns ett tydligt behov av att tydliggöra för företagen vad en tillsyn
innebär.

I förhållande till andelen små företag i Sverige får dessa betydligt färre tillsynsbesök än större
företag. Motivet till detta är att de större företagen har en större potentiell miljöpåverkan och att
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man når flera personer via dessa än i små företag. Förbättringspotentialen ur miljö- och arbetsmiljö-
synpunkt bedöms av tillsynspersonerna vara större i små företag. Detta innebär att det kan vara en
fördel att rikta fler tillsynsbesök mot mindre företag där större förbättringspotential bedöms finnas.

Tillsyn inom miljö- och arbetsmiljö innebär i sig ingen större ekonomisk börda för små
företag och innebär ingen direkt ekonomisk eller konkurrenshämmande effekt. Denna upp-
fattning delas av merparten av de intervjuade företagen i studien. Däremot uppfattas lagefterlevnad
som en betydande börda för företagen. Kravnivån i den svenska arbetsmiljö- och miljölagstift-
ningen upplevs av företagen som ett hinder för dem jämfört med konkurrenter i andra länder
(exempelvis Baltikum och Asien).

De krav som ställs vid tillsyn av ett företag beror delvis på företagets utgångsläge, dvs miljö- och
arbetsmiljömässig status i företaget. Detta kan innebära att företag inom en och samma bransch
kan få krav på olika ”nivåer” beroende på deras utgångsläge i arbetsmiljö- och miljöarbetet. Detta
kan få konkurrenshämmande effekter för företag om ett företag förväntas vidta mer långtgående
förbättringsåtgärder medan andra företag slipper sådana krav.

Tillsynspersonerna ger råd i samband med företagsbesöket. Råden är främst riktade mot brister
gentemot lagen som identifieras vid besöket. De intervjuade företagen önskar mer rådgivning, även
inom områden där de inte har uppenbara brister gentemot lagen, i samband med tillsynsbesök.
Rådgivningen anses vara av stor betydelse, både av företag och tillsynspersoner, för att erhålla mar-
kanta förbättringar inom miljö- och arbetsmiljösområdet. Det finns dock en betydande osäkerhet,
främst inom miljöområdet, kring vilken rådgivning som får ges i samband med tillsyn? Detta
bör klargöras både för tillsynspersoner och för företag, bland annat med tanke på att allmän rådgiv-
ning från myndigheter riskerar att konkurrera med liknande tjänster från t ex företagshälsovården
och konsulter.

Efter tillsynsbesöken får företagen inspektionsrapport/ inspektionsmeddelande, som företa-
gen vill ha så snart efter ett tillsynsbesök som möjligt. En månad efter besöket är redan lång tid
för dem, och de uppger att de då tappart fart och engagemang i arbetet med åtgärder.

Intervjuerna med företagen i denna studie visar att företagen inte önskar samordnade tillsyns-
besök, dvs besök där myndigheterna tittar på flera områden samtidigt. Däremot önskar en del
företag en bättre koordinering mellan olika tillsynsmyndigheter. Ett sådant exempel var att det
skulle underlätta för företagen om olika myndigheter vet vad andra myndigheter har för pågående
ärenden med företaget.

Lagstiftningens utvecklingen har gått mot en ökad egenkontroll som företaget själv förväntas
genomföra istället för mer specifika detaljkrav. Detta uppskattas inte av de små företag som
intervjuats i denna studie. Även inspektörerna ser problem med denna utveckling eftersom små
företag vanligen har svårt att motsvara dessa krav på egenkontroll. Behov finns av att analysera om
dessa krav på egenkontroll passar det lilla företaget och om det leder fram till förbättringar i större
grad än tidigare krav i lagstiftningen. Det finns likheter mellan kraven i egenkontroll och vad som
krävs för att införa ett miljöledningssystem. Det skulle vara intressant att studera vidare ifall egen-
kontrollen, rätt använd och anpassad för små företag, skulle kunna underlätta för små företag att
införa miljöledningssystem av något slag.

Det råder delade meningar bland tillsynspersonerna om företagens miljöledningssystem
medför att tillsynen fungerar bättre, dvs att färre brister upptäcks vid tillsynsbesök. Studien visar
på att det generellt sett är svårare för små företag att få synergieffekter mellan frivilligt miljö-
ledningsarbete och tillsyn. Klart är dock att företag med miljöledningssystem har bättre koll på
dokumentation internt vilket underlättar vid tillsynen.
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Intervjuerna tyder på att utvecklingen av miljötillsynen idag går mer mot ökad dokument-
tillsyn och färre tillsynsbesök på företagen. Varken företag eller tillsynspersoner uppskattar den
ökade dokumenttillsynen och båda parter är tveksamma till om dokumenttillsyn leder till förbätt-
ringar. Både företag och tillsynspersoner är överens om att själva tillsynsbesöket på plats hos före-
taget är viktigt för att få till förbättringar av arbetsmiljön och för att kunna minska miljöpåverkan.
För att säkerställa att tillsynen resulterar i verkliga förbättringar är det lämpligt att undersöka vad
utvecklingen mot mer dokumenttillsyn innebär för de små företagens miljöpåverkan.

Flera av företagen i studien förbereder sig inte direkt inför ett tillsynsbesök och följer inte
själva löpande upp att de följer gällande miljölagstiftning. Detta är en indikation att företagen i
studien inte ser tillsynen som ett incitament för förebyggande miljö- och arbetsmiljöarbete.

För den kommunala tillsynen styr både miljöpåverkan och ekonomiska överväganden urvalet av
vilka företag som ska få tillsynsbesök under året. Krav finns på att den kommunala tillsynen ska
klara den intäktsbudget som finns, utöver att den ska uppfylla lagstiftningen krav på tillsyn. Det
finns därför en motsättning mellan att minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som
möjligt och ekonomiska överväganden i den kommunala miljötillsynen. Vad denna motsätt-
ning innebär i praktiken för möjligheten att minska miljöpåverkan från tillsynade företag bör analy-
seras.

Merparten av de tillsynspersoner inom miljöområdet som intervjuats önskar en tydligare sam-
ordning och styrning från central respektive regional nivå. Detta överensstämmer dock dåligt
med de politiska ambitionerna om ett kommunalt självstyre. Dock kan en utveckling ses där kom-
muner samverkar i ”lokala” regioner för att arbeta tillsammans med miljötillsynen till följd av att
den regionala samverkan ej motsvarar deras önskemål. Konsekvenserna av denna utveckling bör
diskuteras vidare.

Under arbetet med denna studie har vi konstaterat att både företag och tillsynspersoner är posi-
tiva till tillsynsbesök och att det verkar leda till förbättringar både i form av minskad miljöpåver-
kan och bättre arbetsmiljö. Det var förvånande att även företag som fått omfattande krav var posi-
tiva till besöken. Intervjuade företag  var inte intresserade av att myndigheter samordnar sina besök
på företagen – det upplevs tydligen inte som ett problem med den tid som företagen behöver lägga
på själva tillsynsbesöket. Däremot vill de gärna ha rimlig tid på sig för att genomföra åtgärder innan
det kommer besök från ytterligare en myndighet. Tillsynspersonerna däremot är positiva till sam-
ordnade tillsynsbesök, med motiveringen att det förenklar för företagen. Deras hinder ligger i att
det är resurskrävande att göra samordnade besök tillsammans med flera myndigheter.
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Bilaga 1, Metod
Studien har utformats av IVL i samarbete med Nutek, Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket. Vi
har samlats till tre referensgruppsmöten under studiens gång. Vid dessa möten har metoder i
studien, preliminära resultat och preliminär rapport diskuterats.

Studien har möjliggjorts tack vare finansiering från Nutek, genom satsningen ”Miljödriven affärs-
utveckling” i samarbete med insatsområdet ”Regelförbättring”.

Inledande intervjuer gjordes med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad samt Arbetslivsinstitutet
gällande bland annat metoder för tillsyn av små företag hos kommuner respektive Arbetsmiljöv-
erket. I inledningen av studien hölls också telefonintervjuer med Statistiska Centralbyrån (SCB) och
Naturvårdsverket.

Samverkan mellan ovan nämnda parter har varit nödvändig för att lyckas i denna studie, eftersom
arbetet bygger på erfarenheter och uppgifter från respektive organisation.

Statistikkällor från AV och miljötillsyn

Studien inleddes med urval av regioner att arbeta med. Två kommuner valdes ut i det första skedet.
För att få med ett tillräckligt stort antal arbetsställen som haft både miljö- och arbetsmiljötillsyn
togs ytterligare en kommun med i ett senare skede. Kommunerna är inte är storstadskommuner,
men de är inte heller små kommuner. Små kommuner med färre än 20.000 invånare är vanligast i
Sverige. Kommunerna i studien är stora jämfört med mediankommunen i Sverige16 med drygt 60
000, 80 000 resp 125 000 invånare under första kvartalet 2005 (Statistiska centralbyrån: www.scb.se,
2005). I Sverige finns 289 kommuner. Två av kommunerna i studien ingår i gruppen ”Större städer”
(som består av 27 kommuner) och en kommun ingår i gruppen ”Förortskommuner” (som består av
38 kommuner). Det innebär att kommunerna i studien är jämförbara med en relativt stor grupp av
kommuner i Sverige. Dessutom var det viktigt för studiens syfte att välja relativt stora kommuner
för att öka sannolikheten att hitta företag som haft dubbel tillsyn, dvs både miljö- och arbetsmiljö-
tillsyn.

Två medelstora länsstyrelser har också ingått i studien. Kommun 3 ligger inom området för länssty-
relse 1. Länen har drygt 400 000 resp 250 000 invånare. Medianstorleken på län är 273 000 invånare
och medelstorleken är 429 000 invånare. (Statistiska centralbyrån: www.scb.se, 2005)

För de valda regionerna samlades statistik in över samtliga verksamheter som fått tillsyn under
2004, både från respektive kommun/länsstyrelse och från Arbetsmiljöverket. Två inledande tele-
fonintervjuer gjordes med SCB och Naturvårdsverket för att få en bild av hur statistiken samlas in
och bearbetas för miljötillsynen.

Urval av företag och tillsynspersoner

Genom att matcha existerande statistik lyckades vi få fram 11 arbetsplatser med färre än 50
anställda som haft dubbel tillsyn, d v s både miljö- och arbetsmiljötillsyn. Arbetsmiljöverkets lista
över tillsynade arbetsplatser lämnades till länsstyrelse 2 och på så vis kunde ytterligare 2 arbets-
platser med dubbel tillsyn identifieras. Ingen av arbetsplatserna med dubbel tillsyn fanns inom

                                                     
16 År 2001 hade Sveriges största kommun, Stockholm, 758.311 invånare medan den minsta, Bjurholm, hade
2.652 invånare. Sveriges då så kallade mediankommun, Orust, hade då 15.113 invånare (Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan: www.skl.se, 2005).
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länsstyrelse 1s område, varför listan från länsstyrelse 1 lämnades till Arbetsmiljöverket som
matchade med sin statistik för 2003 och 2002. På så vis identifierades ytterligare 3 arbetsplatser.

Eftersom träffarna var få valdes ytterligare en kommun ut. Kommun 3 ligger inom området för
länsstyrelse 1, vilket innebar att ingen ny statistik från Arbetsmiljöverket var nödvändig. Inom
kommun 3 identifierades 2 arbetsplatser med färre än 50 anställda som haft dubbel tillsyn under 2004.

Sammanlagt kontaktades sålunda 18 arbetsplatser för inbokande av intervju. Ett enmansföretag
hade bytt ägare sedan tillsynsbesökena gjorts, varför intervju inte skulle varit givande. Ett företag
med 5 anställda nekade intervju. De var väldigt nöjda med tillsynsbesöken, både hur den hade
genomförts och med vad de skulle åtgärda. De upplevde åtgärderna som nyttiga och rimliga. De
ansåg sig inte ha tid till intervju. Ett företag med c:a 30 anställda nekade också till intervju pga tids-
brist. De var inte nöjda med den tidskrävande dokumentationen som tillsynspersonerna krävde och
de ville gärna ha samordnade besök från myndigheterna. Ett företag med 6 anställda hade inte haft
”vanlig” tillsyn av AV utan arbetsmiljöinspektören hade kontrollerat en av deras montörer på en
byggarbetsplats utan att det genererade några anmärkningar, så de på företaget mindes inte tillsynen.

Återstående 14 arbetsplatser bokades in för intervju. Ett företag med 30 anställda avbokade besöket
på dagen för intervjun pga tidsbrist, och det var inte praktiskt möjligt inom ramen för studien att
ersätta det med ett nytt företag/arbetsställe.

Sammanlagt har 23 tillsynspersoner från Arbetsmiljöverket, kommunerna och länsstyrelserna
besökt de 14 företagen under 2004 (eller under 2003/2002 när det gäller länsstyrelse 1). Samtliga
tillsynspersoner hos kommuner/länsstyrelser söktes för intervju. En tillsynsperson hade slutat på
länsstyrelsen och övriga 9 bokades in för intervju. Bland arbetsmiljöinspektörerna tillfrågades inte
alla, eftersom deras sätt att arbeta var mer likartat än mellan kommuner och länsstyrelser. 5 arbets-
miljöinspektörer intervjuades, varav en från Arbetsmiljöverket centralt och övriga från tre av de
fem utvalda regionerna.

Utveckling av intervjuformulär

Två semistrukturerade intervjuformulär har utvecklats och använts under studien. Ett formulär för
företagen och ett annat för tillsynspersoner. Mycket arbete lades ned för att få bra intervjuformulär
att utgå ifrån. Med rätt utformat intervjuformulär kan reliabilitet och validitet stärkas för de data
som samlas in och analysen blir mer korrekt. Fel utformat intervjuformulär kan begränsa respon-
denternas svarsbenägenhet och berättarvilja och kan också färga insamlade data med intervjuperso-
nens egna värderingar och förkunskaper.

Formulären har utvecklats av IVL. Synpunkter på formulären har lämnats från referensgruppen och
speciellt från Nutek. Parallellt med utveckingen av formulären har IVL också gjort förberedande
intervjuer hos Arbetslivsinstitutet gällande arbetsmiljöinspektörernas arbetssätt och hos Miljö-
förvaltningen i Stockholm stad gällande miljöinspektörernas arbetssätt.

De färdiga intervjuformulären innehöll 37 frågor (för företagen) respektive 42 frågor (för tillsynspersonerna).
Intervjuerna tog 1,5 h – 3,5 h. Intervjuerna hos företagen tog generellt längre tid än intervjuer med tillsynspersoner,
eftersom vi vid besöken också gick runt och tittade på hela arbetsplatsen.

Med hjälp av intervjuformuläret för företagen kartlades frågeställningar som t ex:

 Hur många besök per år får företaget från olika myndigheter? Vilka krav ställs från myndighe-
terna?

 Om företaget får besök från mer än en myndighet – hur upplever företaget detta?
 Vilken uppfattning har företagen om den rapportering/återkoppling som tillsynsbesöket resul-

terat i?
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Med hjälp av intervjuformuläret för tillsynspersonerna kartlades frågeställningar som t ex:
 På vilka grunder prioriteras vilka företag som ska inspekteras?

 Hur ser tillsynspersonen på sin roll? Fokus på kontroll eller rådgivning?
 Anser tillsynspersonen att det finns något samband mellan tillsynen och företagens frivilliga

initiativ till miljöarbete (ex miljöledningsarbete)?

Genomförande av intervjuer

Intervjuerna genomfördes under våren 2005. Enligt beskrivningen av studien skulle djupintervjuer
genomföras i cirka 15 företag med färre än 50 anställda. Bland dessa skulle minst 5 vara mikroföre-
tag med färre än 10 anställda. Främst företagsledare och om möjligt även miljöansvarig och
skyddsombud skulle intervjuas. Företag skulle väljas från olika verksamhetsområden, både tillverk-
ning, handel, service, transport och byggsektorn. Både anmälningspliktiga och icke anmälnings-
pliktiga företag skulle ingå i studien, liksom företag med både ett ambitiöst och ett normalt miljö-
och arbetsmiljöarbete. Några (inte majoriteten) av de intervjuade företagen skulle ha arbetat med
miljöledningssystem.

I praktiken var det inte möjligt att välja bland företag som haft dubbel tillsyn, utan samtliga arbets-
ställen med dubbel tillsyn i de utvalda regionerna kontaktades. 13 djupintervjuer genomfördes på
företag av varierande storlek. Arbetsställena hade 2-65 anställda och företagens storlek varierade
mellan 7-33 000 anställda. Djupintervjuer gjordes med företagsledare/produktionschef/verkstads-
chef. Denna person var även miljöansvarig. Endast fyra av företagen hade skyddsombud och de var
inte möjliga att intervjua. I ett fall nekade företagaren, i ett fall hade skyddsombudet inte träffat till-
synspersonerna och i två fall var skyddsombudet inte på plats den dag vi gjorde vårt besök, trots att
det var överenskommet tid för intervju också med dem. Verksamhetsområdena tillverkning, handel
och transport är representerade. Service och byggsektorn saknas. 11 av 13 företag är anmälnings-
eller tillståndspliktiga. I studien ingår både ambitiösa företag och företag med mindre ambitiöst
miljö- och arbetsmiljöarbete. 6 av 13 företag har miljöledningssystem, ytterligare 2 har kvalitets-
ledningssystem.

Enligt beskrivningen av studien skulle 10-15 tillsynspersoner från Arbetsmiljöverket, kommuner
och länsstyrelser intervjuas. Först valdes en arbetsmiljöinspektör som vid intervjutillfället arbeta-
de centralt på Arbetsmiljöverket, i samråd med referensgruppen. På så vis skapades en bra bild av
hur tillsynen hos Arbetsmiljöverket går till, och intervjuformuläret för arbetsmiljöinspektörerna
kunde kortas ned något (från 42 till 37 frågor). Ytterligare 4 arbetsmiljöinspektörer från 3 av de
utvalda regionerna intervjuades. 6 miljöinspektörer från kommunerna intervjuades, liksom 3 till-
synspersoner från länsstyrelserna.

Vilka av företagen som fått besök av vilka tillsynspersoner åskådliggörs i figur 1. Där saknas en till-
synsperson (inspektör AV 1) från Arbetsmiljöverket, och det är den tillsynsperson som arbetar
centralt. I kommun 1 finns också en tillsynsperson som inte ”hör” till något företag (inspektör
K1b). Denne har varit hos det företag som avbokade intervju sent under studiens genomförande.
Tillsynspersonen hade dock intressanta kommentarer som bidrar till kvaliteten i rapporten.
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Figur 1: Relationer mellan företag och
tillsynspersoner
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Översikt av regler

En sammanställning av vilka föreskrifter inom arbetsmiljöområdet som gäller för några av de
besökta verksamheterna togs fram. Denna sammanställning har använts som grund för analys av
vilka för företaget gällande regler som arbetsmiljötillsynen i företagen fokuserats på. En liknande
sammanställning har inte gjorts på miljösidan eftersom det krävs mer ingående analys av respektive
verksamhet vilket skulle krävt ytterligare tid av företagen vid besöken. Intervjuformulären var redan
så omfattande att det inte var rimligt att lägga till ytterligare en omfattande del för att identifiera
vilka miljöregler som gäller.

Analysgrupper

Redan från studiens start har det varit klart att små företag och myndigheter som har utövat tillsyn
mot dem i miljö- och arbetsmiljöfrågor skall ingå i intervjustudien som två distinkta analysgrupper.
Vid urvalet av organisationer, företag och tillsynsmyndigheter att intervjua, var det primära kriteriet
organisationer som fått tillsyn av både sitt miljöarbete och arbete med arbetsmiljöfrågor under verk-
samhetsåret 2004. Dvs företag som fått besök från två myndigheter, en för miljö och en för
arbetsmiljö. För kontroll av delar av miljöbalken är två myndigheter involverade, länsstyrelsen och
kommunen. En uppdelning av analysen för miljötillsynsorganisationer och deras tillsynspersoner
föll sig därför naturlig. Vi har således tre tillsynsorganisationer i intervjustudien som analyseras var
och en för sig.

På företagssidan fanns självständiga företag och arbetsställen som ingick i större företag, i koncer-
ner. En viktig aspekt skiljer dessa två grupper åt. Det är deras arbetssätt med miljö- och arbetsmiljö-
frågor. Den stora skillnaden som vi inom studien märkte ganska tidigt var betydelsen av att ha ett
stöd från koncernen med expertis inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Detta stöd fanns centralt
inom koncernerna långt borta från den besökta arbetsplatsen. De fyra små arbetsplatserna inom
stora koncerner belyser i det avseendet inte alltid villkoren för ett litet företag eller det karaktäris-
tiska mötet mellan ett litet företag och en myndighet. De tydliggör dock vissa för små företag speci-
fika problem genom att belysa hur arbetet går till, där det finns en profession inom miljö- och
arbetsmiljöområdet att tillgå.

Analysgrupperna för intervjuerna blir därmed 5 stycken, tre för de involverade myndigheterna och
två för företagen som ingår i studien. Tillsynsmyndigheterna är Arbetsmiljöverket, kommuner och
länsstyrelser. Företagen består av små företag (med <50 anställda) och  arbetsplatser som har till-
gång till koncernstöd. Intervjugrupperna finns beskrivna i figur 2 nedan.

Myndigheter
Företag

Utan
Koncern-
stöd (9)

Med
Koncern-
stöd (4)

Arbets-
miljöver-

ket (5)

Kommu-
ner (6)

Läns-
styrelser (3)

Figur 2. Analysgrupper av utförda intervjuer med miljö- och arbetsmiljöansvariga på företag och
tillsynspersoner av miljö- och arbetsmiljö på myndigheter.
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De utförda intervjuerna i studien fördelas enligt följande:

 Antal genomförda intervjuer – 31 st
* Förberedande – 4 st
   – Arbetslivsinstitutet – 1 st
   – Miljöförvaltningen i Stockholm stad – 2 st
   – Statistiska Centralbyrån (SCB) – 1 st
   – Naturvårdsverket – 1 st
* Företag – 13 st
   – Med koncernstöd – 4 st
   – Utan koncernstöd – 9 st
* Tillsynspersoner – 14 st
   – Arbetsmiljöverket – 5 st
   – Kommuner – 6 st
   – Länsstyrelser – 3 st
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Bilaga 2, Presentation av företag

Företag 1
37 anställda idag, 40 vid tillsynen (ska minska till 35). Hör inte till koncern.
Bearbetar trådprodukter. ISO 9001 certifierade.
Platschefen är ansvarig för miljö- och arbetsmiljö. Har ej utbildning i detta. Har genomgått korta
dagskurser kurser.
AV: Totalinspektion
Länsstyrelsen: Periodisk besiktning
Brandskyddstillsyn, men den har upphört nu 2005.
Positiv till den tillsyn som görs. Tycker att man skall ha bra miljö- och arbetsmiljö. Förutsätter att
alla har samma krav på sig helt enkelt. Ser inte någon anledning till att förändra tillsyn. Ser ej heller
någon fördel med att samordna tillsyn.

Företag 2
11 anställda. Tillhör koncern med 180 anställda. Många gemensamma rutiner, gemensamma
administratörer på huvudkontoret.
Bilverkstad
Verkstadschefen: Jobbat med ett och samma bilmärke sedan han slutade skolan 1978. Ingen
utbildning för arbetsmiljö- och miljöfrågor. Jobbat 9 år på detta företag.
AV: Totalinspektion
Kommunen: Regelbunden inspektion
Inga andra myndigheter gör besök.
Ganska positiv inställning till tillsyn. ”De var vettiga. Mänskliga.”
Det blev en bra diskussion vid AV-tillsynen tack vare att arbetsmiljöinspektören var väl insatt i
branschen. ”De hade mycket kunskap om grejerna.” Ang. samordning av tillsyn: Det vore bra att ha
en enda kontaktperson att återrapportera till, så blir det bara en kontaktyta. Vid besöket/besöken
spelar det ingen roll om det är olika personer.

Företag 3
7 anställda idag, 13 anställda vid tillsynen. Hör inte till koncern.
Montering av kranar och annan utrustning på lastbilar.
VD (och ägare) har fordonsteknisk utbildning samt ett antal års erfarenhet inom branschen innan
han startade detta företag för 22 år sen.
AV: totaltillsyn denna gång. Kommer vart annat/vart tredje år. Har också varit riktad tillsyn
(förmodligen isocyanater).
Kommunen: regelbunden inspektion.
Även brand har gjort besök då lokalerna var nya 1983.
VD verkar inte speciellt glad över de besök som görs och vill nog komma undan med minsta
möjliga. ”De hittar ju alltid nånting.”
Motstående krav: Försäkringsbolagen vill att dörrarna ska vara låsta inifrån (försvårar  inbrott).
Brandmyndigheter vill att dörrarna ska gå att öppna inifrån.
Delar av verksamheten har flyttats till Polen, bland annat pga att arbetsmiljökraven inte klaras här i
Sverige.

Företag 4
50 antal anställda i koncernen. 38 anställda i Sverige. Ej koncernstöd på annan ort.
Kemikaliehantering, återförsäljning, egen tillverkning, vattenbaserade avfettningar. ISO 9001 och
ISO 14001 certifierade.
Den som är ansvarig för miljö- och arbetsmiljö har endast gått korta dagskurser.
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Seveso-tillsyn 2004.
Generellt är tillsynen rätt bra. Fördelen med samordning är att myndigheterna förbereder sig bättre
inför ett sådant besök.
Februari och mars är fruktansvärda när det gäller rapporteringar: Miljörapport 31 mars och
kemikalieinspektion (produktregister) 28 februari. Man bör försöka sprida ut denna belastning på
företagen under året

Företag 5
45 anställda. Hör till koncern men har inga gemensamma rutiner med dem.
Ytbehandling.
Produktionschefen: Utbildning i pedagogik, maskinteknik samt industriell design. 15 års erfarenhet
inom industrin som medarbetare, egenföretagare, produktionschef och VD. AV: Totalinspektion
Länsstyrelsen: Pga att boende i närheten klagat på buller.
Brandtillsyn tidigare, inte längre.
Positiv inställning till tillsyn. Tycker att dialogen med tillsynspersonerna fungerar, även om inte alla
regler känns rimliga i alla lägen. Tycker det är trist att allt fler underleverantörer från utland anlitas –
då tappar miljöarbetet i Sverige sin poäng.
”Jag upplever det som att myndigheter och företag jobbar mer och mer för samma mål.”
Motstridigt krav: Länsstyrelsen krävde spärrfilter och luften inomhus blev så dålig att de fick stänga
ned produktionen.
Önskemål: Att myndigheters information om kommande regler mm ges ut via branschorganisatio-
nernas tidningar och informationsträffar. Att tillsynspersoner har en god branschkunskap. ”Idag har
varken de eller vi någon hastighet inför besöket.” Det blir för lite snack om det konkreta för att det
ska kännas meningsfullt vid besöket.

Företag 6
40 anställda. Moderbolag med 150 anställda. Idag tillhör de även en finsk koncern med över 1.000
anställda (vilket de inte gjorde vid tillsynsbesöken).
Verkstadsindustri. Tillverkar verktyg till gjuterier.
VD är ingenjör inom väg- och vatten samt husbyggnad. Även en kortare skyddsingenjörskurs.
Ingen specifik miljöutbildning (eller erfarenhet).
AV: totalinspektion
Kommunen: regelbunden inspektion
Brand kom då lokalerna var nya 2002 samt då det systematiska brandskyddsarbetet skulle påbörjas.
Nu kommer de inte göra besök på länge (enl. VD).
VD verkade både vara irriterad över att ha myndighetspersoner hängande på stället ofta, och tycka
det är ok att vi har tillsyn.
AV:s inspektionsmeddelande inleddes med att chefen behöver bättre utbildning, vilket retade
honom mycket. Bättre att skriva det kravet senare i inspektionsmeddelandet.
Önskemål: VD tycker det är tråkigt att inte få reda på vad det är de gör på företaget som fungerar
bra – inspektionsrapporter/meddelanden tar endast upp det som är fel.

Företag 7
2 anställda. Hör till ett multinationellt företag. Får koncernstöd från annan ort.
Energiproduktion. ISO 9001 och ISO 14001 certifierade.
Platschef är miljö- och arbetsmiljöansvarig. Företagsinterna miljö- och arbetsmiljöutbildningar.
Seveso-tillsyn 2004 – en intermittent planläggning – totalt deltog 11 personer.
“Myndigheterna är rätt så mänskliga.” “Vi talar samma språk.” “Inspektionerna går nog inte att
göra så annorlunda.”
Rapporteringskraven sväller. Tendensen är utökat egenrapporteringskrav och färre tillsynsbesök.
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Företag 8
65 anställda idag, 88 vid tillsynsbesöken. Hör inte till koncern. Företagets största kund har minskat
sin produktion, därför har de tvingats skära ned.
Tillverkar stora anläggningar i rostfritt stål till livsmedels- och läkemedelsindustrierna.
Verkstadschefen har 25 års erfarenhet i branschen, plus utbildningar i kvalitetsledarskap och
näringslivsinriktad yrkespedagogik.
AV: Totalinspektion samt riktad inspektion (ergonomi).
Länsstyrelsen: Periodisk besiktning.
Brandtillsyn har varit vart tredje år. Elrevision vart tredje år.
Positiv inställning till tillsyn. Vill gärna ha besök. Ser kanske tillsynspersonerna som gratiskonsulter
att få råd ifrån, plus att det blir lättare att driva frågorna internt när en tillsynsperson krävt
förändring.
”Jag ringer och frågar när jag inte vet hur jag ska tolka saker och vill veta något speciellt.” ”Hittills
tycker jag många [tillsynspersoner] är bra. En del är lite mer strikta, och det tycker inte jag att de
behöver vara.” ”Jag säger till själv om vi gör något fel – jag tycker de också kan bjuda på sig själva.”

Företag 9
40 anställda. Hör ej till koncern.
Mekanisk verkstad. Stora kunder: Läkemedelsindustrin, Elektronikindustrin, sjukhus, mm.
Tillverkar även en egen maskin som de har (haft?) patent på.
Verkstads- och kvalitetschefen har 2-årigt gymnasium, sedan utbildning inom arbetsmiljö som
skyddsombud på tidigare ställen inom samma bransch. Miljöutbildning: gått på kommunens träffar.
Maskinspecifika utbildningar som operatör.
AV: Totalinspektion
Kommunen: Regelbunden inspektion
Brand: Var här 2002 senast.
Positivt inställd till tillsyn. Möjligheten att föra en dialog med tillsynspersoner har förbättrats de
senaste 7-8 åren. ”Nu tycker jag det fungerar väldigt bra. Från AV fick vi påpekande om pallställ,
vilket vi inte såg riskerna med själva. Det var riktigt bra att få hjälp med det.” ”Polisrollen har
försvunnit lite och de samarbetar mer än att de slår ned på saker och ting idag.”
Orimligt att kommunen krävde att vi skulle ha sophämtning av kommunalt bolag bara för att vi har
kök (vanligt lunchrum utan servering).
Synpunkt: Viktigt att tillsynsmyndigheterna fortsätter med att hjälpa till, entusiasmera och utgå från
företagens nivå och vara lite flexibla. Möta kraven från företagen, diskutera lösningar utifrån
företagens möjligheter. Positivt att få tillsynsbesök utifrån om det sker på de villkoren, eftersom
man blir hemmablind på sin egen verksamhet.

Företag 10
6-10 antal anställda. Tillhör inte koncern.
Lackerar och renoverar köksluckor, skåp, dörrar och inredningar.
Platschefen är miljö- och arbetsmiljöansvarig. Har miljödiplom och får lite utbildning inom miljö
därigenom. Företagsinterna utbildningar inom arbetsmiljö och miljö.
AV: Totalinspektion
Kommunen: Regelbunden kontroll.
Myndigheterna är krångliga och byråkratiska. Det leder till onödigt mycket administrativt arbete.
Tillsynen handlade om mest om kontroll. Det var bra balans mellan kontroll och råd vid besöket.

Företag 11
48 anställda. Hör inte till koncern. (Har gjort det tidigare, men köpte sig loss på 90-talet)
Färgtillverkning.
Miljö- och kvalitetsansvarige har ingenjörsbakgrund.
AV: Två riktade inspektioner, ergonomi respektive användning av skylift för minderåriga (när
företaget sökte dispens).
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Länsstyrelsen: Periodisk besiktning.
Brand: Har gjort inspektioner. Nu är det systematiskt brandskyddsarbete som gäller.
El: Regelbunden revision.
Positivt inställd till tillsyn, i allmänhet. Länsstyrelsen håller uppskattade branschvisa
informationsträffar. AV har gjort ett par riktigt underliga tillsynsbesök, bl a en kemist som kollade
ergonomin. Länsstyrelsens dagordning som skickas ut före besöket är bra – då går ingen tid går till
att leta papper, utan till att diskutera åtgärder.
Motstående krav: Brandtillsyn ville bygga in sprängfarlig verksamhet som nu görs på gården.
Sprängämnesinspektionen tyckte inte så, och till slut blev det ingen inbyggnad.

Företag 12
22 anställda. Hör till ett multinationellt företag. Får koncernstöd från annan ort.
Produktion av konstgödsel.
Miljö- och arbetsmiljöansvarige har ingen utbildning inom området.
Seveso-tillsyn 2004.
Vi är ej en Seveso-anläggning detta år. Det krävdes för mycket pappersarbete så distributionen av
den vara som orsakade Seveso-klassningen tas om hand av en annan anläggning i år.
Man vänjer sig med myndigheterna. De är lite byråkratiska. “Det är tunga frågor att arbeta med
men vi får hjälp av folk från annan ort” [inom koncernen].

Företag 13
11 anställda (5 heltid och 6 extrapersonal). Hör till koncern och har stort stöd med dokumentation
och även vissa åtgärder inom arbetsmiljö och miljö.
Bensinmack.
Stationschefen har fått företagsinterna utbildningar både i arbetsmiljö och miljö.
AV: Tillsyn på begäran av regionalt skyddsombud, som inte tyckte sig få igenom sina krav
tillräckligt snabbt.
Kommunen: Tillsynsbesök på begäran av stationschefen. Tillsynen innefattade både problemet med
dumpade kemikalier på tomten och en allmän tillsyn.
Brand: Har inspekterat vartannat år, kommer nu bli vart fjärde år.
Kommunen: Livsmedelstillstånd varje år.
Positiv till den dialog som går att ha med tillsynspersoner som kommer. Tror att tillsyn med hjälp
av dokumentationskrav istället för tillsyn på plats kan leda till förslappning på företagen – fokus
läggs på blanketter istället för praktiska åtgärder, dvs förbättringar. ”Trenden går mot mer och mer
egenkontroller vilket blir arbetsbelastande för oss i företagen.”
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Bilaga 3, Utdrag ur miljöbalken

Miljöbalken 1§ 2kap, Allmänna hänsynsregler m.m.
När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas
som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta
kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada
eller olägenhet för miljön.
I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda
fallet.

Miljöbalken 2§ 2kap, Allmänna hänsynsregler m.m.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Miljöbalken 1§ 9kap, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Definitioner:
Med miljöfarlig verksamhet avses 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark,
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 2. användning av mark,
byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller
miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden
eller grundvatten, eller 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknande.

Miljöbalken 8§ 9kap, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet:
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av miljödomstol.
Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av
länsstyrelsen. Om den miljöfarliga verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan, får regeringen
föreskriva att en kommunal nämnd skall pröva frågor om tillstånd. Tillstånd som rör
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt skall
alltid prövas av länsstyrelsen.
Anmälan om miljöfarlig verksamhet skall enligt vad regeringen föreskriver göras till generalläkaren,
länsstyrelsen eller kommunen.

Miljöbalken: 1§ 26kap, Tillsyn
Allmänt om tillsynen:
Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken.
Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig
utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma
rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall
tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga.
Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet,
skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses. Lag (2005:182).

Miljöbalken: 3§ 26kap, Tillsyn
Allmänt om tillsynen:
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Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och
kommunerna (tillsynsmyndigheter), i enlighet med vad regeringen bestämmer.
Bestämmelser om tillsyn finns också i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom
kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap., med undantag för sådan miljöfarlig
verksamhet som kräver tillstånd, över hanteringen av kemiska produkter enligt 14 kap. och över
avfallshanteringen enligt 15 kap.
Regeringen får föreskriva att den tillsynsmyndighet regeringen bestämmer får överlåta åt en
kommun att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig
tillsynsmyndighet, om kommunen har gjort framställning om det. Detta gäller inte verksamhet som
utövas av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt. Lag (1999:385).

Miljöbalken: 4§ 26kap, Tillsyn
Allmänt om tillsynen:
Har en kommun gjort framställning om överlåtelse av tillsynen enligt 3 § och finner den
tillsynsmyndighet som avses där att tillsynen inte bör överlåtas i enlighet med framställningen, skall
tillsynsmyndigheten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för avgörande, om
kommunen begär det.
Tillsynsmyndigheten får återkalla överlåtelsen av tillsyn till en kommun. Tillsynsmyndigheten skall
återkalla överlåtelsen om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot 3 kap. 5 §
andra stycket kommunallagen (1991:900). Har regeringen beslutat om överlåtelse, skall regeringen
besluta om återkallelse. Lag (2003:518).

Miljöbalken: 6§ 26kap, Tillsyn
Allmänt om tillsynen:
Tillsynsmyndigheter skall samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ
som skall utöva tillsyn i särskilda hänseenden eller som på annat sätt fullgör uppgifter av betydelse
för tillsynsverksamheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att
tillsynsmyndigheterna skall lämna sådana uppgifter som behövs för att en regional eller central
tillsynsmyndighet skall kunna fullgöra sitt samordnande, kontrollerande och uppföljande ansvar.

Miljöbalken: 7§ 26kap, Tillsyn
Allmänt om tillsynen:
En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som kommunen har
enligt denna balk skall skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte
överlåta befogenheten att meddela beslut i ärendet.
Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den
kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte
i de fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24-27 och 35 §§
kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som fattar sådana
beslut.

Miljöbalken: 8§ 26kap, Tillsyn
Allmänt om tillsynen:
Den tillsynsmyndighet som har ansvar för tillsynen kan uppdra åt någon som inte är anställd vid en
tillsynsmyndighet att utföra i tillståndsbeslut föreskriven besiktning av en anläggning.
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Bilaga 4, Exempel på inspektionsprotokoll
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Bilaga 5, Sammanfattning av resultat från
intervjuerna
I beskrivningen av studien finns ett antal frågor som denna studie förväntades besvara. I denna
bilaga finns korta svar till varje punkt, i syfte att underlätta sökandet efter just denna information.
Svaren på samtliga frågor finns med i rapporten, men de återfinns under olika rubriker.

Resultatet av intervjuerna ska tolkas med viss försiktighet, då de speglar erfarenheter av tillsyn i små
företag som jämfört med ett genomsnittligt småföretag har stor erfarenhet av tillsyn.

Frågor som berör företagen

 Hur många besök per år får företaget från olika myndigheter?

Företagen i intervjustudien får i genomsnitt 0,7 tillsynsbesök per år totalt från Arbetsmiljöverket,
kommunen och länsstyrelsen. Små arbetsplatser får färre besök från Arbetsmiljöverket per år än
större arbetsplatser. Miljötillsynen är inte baserad på antalet anställda per arbetsplats utan är
avhängigt tillsynsobjektets miljöpåverkan eller beroende på verksamhetens storlek

 Vilka krav ställs från myndigheterna?

De krav som oftast ställs ifrån miljöinspektörer rör invallningar runt kemikalier, dokumentering av
kemikaliehantering och hantering av farligt avfall. Kommunens tillsynspersoner ställer framförallt
krav på praktiska åtgärder, vilka har lett till litet administrativt arbete. Länsstyrelserna kräver mer
dokumentation än kommunerna eftersom en del av deras kontrollverksamhet bygger på
besiktningar från företagen och deras egenhändigt anlitade besiktningsmän. Arbetsmiljöverkets krav
känns mer betungande än kommunernas krav enligt de intervjuade företagen eftersom de ställer fler
krav på utförlig dokumentation.

 Om företaget får besök från mer än en myndighet – hur upplever företaget detta? Har det
förekommit motstridiga eller svårförenliga krav från olika myndigheter? Finns det önskemål om
att på något sätt förändra eller samordna tillsynen mellan myndigheter?

Den stora majoriteten företag har inte upplevt att tillsynspersonerna från de olika mydigheterna
ställer så motstridiga eller svårförenliga krav. Motstridiga krav upplevs alltså inte som ett problem
för företagen. Två företag har upplevt motstridiga krav vid tillsynsbesök. Från de lite större
företagen med täta kontakter med myndigheterna uttrycktes önskemål om en bättre koordination
mellan tillsynsmyndigheterna, i form av större informationsutbyte myndigheterna emellan, så att
företagen slipper förfrågningar om samma uppgifter flera gånger. En gemensam kontaktperson för
de myndigheter som utövar tillsyn efterfrågas. Samordnade besök är inget som efterfrågas utav de
mindre företagen eftersom det för dem är bättre att kunna fokusera på ett tillsynsområde i taget.
Dessutom behövs tid till att åtgärda de brister som upptäcks vid tillsynsbesök. Därtill kommer
tillsynspersonerna så sällan till de mindre företagen så att en samordning av besöken inte känns
relevant. Större företag med tillgång till specialistkompetens som kan matcha myndigheternas
kompetenser är mera positiva till gemensamma tillsynsbesök.

 Har företaget erfarenhet av krav i samband med tillsyn som anses ha betydelse för företagets
konkurrenssituation?

De små företagen antar att tillsynen av dem är konkurrensneutral ur ett svenskt perspektiv, men de
uttryckte oro över att lagkraven på konkurrenterna i öst (Baltikum, Östra Europa och Asien) är
betydligt lindrigare vilket ytterligare hämmar de svenska aktörernas förmåga att konkurrera. De två
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större företagen i denna studie har dock märkt att för identiska verksamheter belägna i olika distrikt
kan olika bedömningar göras av de lokala myndighterna beträffande tillsynsklassning och miljökrav.

 Hur ser företagen på tillsynspersonernas roll? Vilken roll har de och vilken roll borde de ha?
Har tillsynspersonen haft enbart en tillsyns-/granskningperspektiv eller även ett konsultativt
perspektiv?

Företagen tycker att tillsynspersonerna bör vara insatta i de verksamheter de utövar tillsyn av, både
ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Förr agerade tillsynspersonerna polismyndighet, men nu är de
mera en speaking partner. Företagarnas åsikter går isär om hur tillsynspersonerna arbetar. En åsikt
är att man arbetar mer åt samma håll nuförtiden, en annan är att man kan använda
tillsynspersonerna som gratiskonsulter medan den motsatta åsikten också finns att
tillsynspersonerna är krångliga och byråkratiska. Resultaten från intervjuerena visar dock att de
företag som har bättre ordning på sin verksamhet är mer positiva till tillsynspersonerna.
Sammanfattningsvis visar intevjuerna att många företagare tycker att tillsynspersonerna är
mänskliga, men att det krävs för mycket dokumentation.

 Vad är företagens uppfattning om vad de behöver göra för att inte få problem vid ett
tillsynsbesök?

Ofta förbereder sig företagen i en ganska begränsad omfattning inför ett tillsynsbesök. En del
företag gör ingenting alls. Ganska vanligt är det dock att företagen tittar på det man fick
anmärkning på vid föregående tillsynsbesök. Detta kan relateras till att de flesta miljö- och
arbetsmiljöansvariga på företagen känner sig ganska trygga inför ett tillsynsbesök och har de brister
som upptäcks så får de t.ex. vid miljöinspektion reda på vad de bör åtgärda. Då kan fokus läggas på
dessa åtgärder.

 Hur många timmar uppskattar företagen att tillsynen av miljö- och arbetsmiljölagfstiftningen
tar per år (förberedelse, besök och eventuellt efterarbete)?

De kommunala tillsynsbesöken varar i cirka en och en halv timme, medan
arbetsmiljöinspektörernas besök varar i drygt tre timmar. Länsstyrelsens tillsynsbesök är lite längre
och varar i drygt fem timmar. De längsta tillsynsbesöken varar dock i 10 timmar och gäller Seveso-
direktivet.

Den tidsåtgång företagen uppgav per tillsynstillfälle där förberedelser, besök samt efterföljande
administration och korrespondens med myndigheten ingår, är i snitt 14 timmar för
arbetsmiljötillsyn, 4 timmar för kommunens miljötillsyn samt 21 timmar för länsstyrelsens
miljötillsyn. Tre av företagen har haft Seveso-tillsyn (ett gemensamt besök av länsstyrelsen,
Arbetsmiljöverket, Räddningsverket och ibland även kommunen)och för dem har tidsåtgången varit
31-34 timmar per tillfälle.

Tidsåtgången för tillsyn varier kraftigt mellan typ av tillsyn och företag, men i snitt lägger de besökta
företagen ned 12 timmar per år på tillsynsbesök, inklusive förberedelser och efterarbete.

 Vilka erfarenheter finns från krav som ställts i samband med tillsyn?

En övervägande andel av företagen anser att de krav som tillsynspersonerna ställt är rimliga. Ett par
företag gav dock exempel på krav som de upplevt som orimliga. En bidragande orsak till denna
positiva känsla kan bero på att samtliga intervjuade anser att de får bra motiveringar till de krav som
ställs, vilket också leder till större förståelse för varför åtgärderna ska genomföras. Desssutom anger
många miljöinspektörer att en av deras viktigaste uppgifter är att kunna förmedla denna förståelse.
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 Vilken uppfattning har företagen om den rapportering/återkoppling som tillsynsbesöket
resulterat i?

Företagen uttryckte unisont att inspektionsmeddelandena stämmer väl överens med tonen vid
besöket under A) rundvandringen och med B) det som tillsynspersonen och företaget gemensamt
kom överens om på plats när tillsynsbesöket avslutades. Ett par företag tycker att protokollen är lite
för negativa de tar inte upp positva aspekter funna vid tillsynsbesök utan meddelar endast brister.
Det skulle bli mer inspirerande om också en positiv feedback gavs.

Kommun 1 har tagit fram ett inspektionsmeddelnade som liknar Svensk bilprovnings
besiktningsprotokoll. Det lämnas direkt på plats vid tillsynsbesökets avslutande, vilket har
uppskattats av företagen. Det har också varit positivt för företagen att kunna utläsa vilka tillsynade
delar som de inte fått anmärkning på, vilket upplevts som positiv återkoppling.

 Om företaget ser att det får problem efter tillsynsbesöket vem vänder man sig till för att få
hjälp? Konsulter, tillsynsmyndigheten, branschorganisation, näringslivsorganisationer eller
annan?

Här skiljer det sig det betydligt mellan hur små företag agerar och hur små arbetsplatser med
koncernstöd kan lösa svårhanterliga problem. De små företagen är beroende av råd som ges ifrån
tillsynspersoner under tillsynsbesöket och eventuellt extern hjälp från konsulter,
branschorganistaioner eller dylikt. Arbetsplatser som ingår i större företag har tillgång till intern
hjälp dit svårare förfrågningar skickas.

 Hur väl insatt är företaget i de lagar och föreskrifter som gäller för dem?

De mindre företagen har inte så välutvecklade rutiner för att följa förändringar inom lagstiftning
och regleringar. De har dock relativt god kontroll på gällande regler eftersom de har varit
verksamma en längre tid inom branschen. De små företagen vill inte få en massa information
skickat till sig utan vill veta var de kan hitta den när informationen verkligen behövs, så som en
webportal. Företagen med koncernstöd har bättre rutiner för att hålla reda på lagar och föreskrifter
som gäller dem.

 Har tillsynen någon (positiv eller negativ) betydelse för företagens frivilliga miljöarbete (t ex
miljöledningsarbete)? Skulle tillsynen kunna förändras för att bättre stödja det frivilliga
miljöarbetet?

De små företagen med certifierade miljöledningssystem anser inte att de har någon fördel av
systemet vid ett tillsynsbesök, men de större företagen var dock positiva till att få sitt
miljöledningssystem kollat av miljöinspektörerna, vilket innebär en trygghet. Tillsynspersonerna har
visat företagen uppskattning för implementerade miljöledningssystem.

Frågor som berör tillsynspersonerna

 På vilka grunder prioriteras vilka företag som ska inspekteras?

Arbetsmiljöinspektörer väljer företag utefter ett nationellt fastställt verksamhetsprogram där vissa
verksamheter prioriterats för tillsyn. Arbetsmiljöinspektörerna deltar också i nationell projekttillsyn
och i regionala kampanjer. I de fall där tillsynspersonen gör ett urval bland företag i till exempel en
bransch, och inte ska besöka samtliga, så prioriteras större verksamheter framför mindre, för att
tillsynspersonens insats då berör fler arbetstagare.
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Miljötillsyn av kommuner och länsstyrelser sker på verksamheter som är miljöfarliga och har
klassning A, B eller C enligt miljöbalken. Utöver dessa verksamheter väljer tillsynspersonerna ut
verksamheter efter lite olika kriterier i olika delar av landet. Bland annat görs kampanjer där till
exempel alla verksamheter inom en bransch tillsynas. Företagsstorlek är inte betydelsefullt, utan det
är graden av miljöfarlighet som avgör valet av verksamheter att tillsyna.

 Hur ser ett besök ut? Hur lång tid tar det?

Under besöken träffar tillsynspersonen berörda personer från företaget och tittar bland annat på
rutiner och dokumentation. Detta följs av rundvandring på företaget och besöket avslutas med ett
uppsummerande möte där tillsynspersonen meddelar vad som kommer tas upp i
inspektionsmeddelandet/rapporten. Kommunens tillsynspersoner gör kortast besök,
arbetsmiljöinspektörer stannar något längre och länsstyrelsen upp till 8 timmar.

 Hur ser tillsynspersonen på sin roll? Fokus på kontroll eller rådgivning?

Tillsynspersonerna vi träffat inom ramen för den här studien har haft fokus på kontroll. De ser det
som sin roll att kontrollera lagefterlevnad i de verksamheter som de besöker. För att skapa en så bra
lagefterlevnad som möjligt finns olika strategier och de vi pratade med gav alla råd i någon
omfattning. Arbetsmiljöinspektörerna såg rådgivning som en förutsättning för att få till stånd en
bättre lagefterlevnad över huvud taget. Tillsynspersonerna från kommunerna och länsstyrelserna ser
att deras rådgivning är viktig även på grund av den skrivning som finns i miljöbalken som ålägger
dem att även arbeta med rådgivning. Hos kommuner och länsstyrelser fanns flera exempel på
informationsträffar, utbildningstillfällen och andra sätt att informera och ge råd till verksamheter.
Hos Arbetsmiljöverket stötte vi inte på några sådana exempel.

 Hur vanligt är det att små företag får krav på åtgärder?

De små företag som tillsynspersonerna besöker får oftast krav på åtgärder. Det är ovanligt att det
inte ställs krav – de exempel vi funnit handlar om riktad inspektion mot ett specifikt område där
både små och stora företag kan klara sig utan krav på åtgärder. Det handlar också om tillsyn som
görs på grund av anmälan, till exempel av boende i närheten eller av regionalt skyddsombud. Då
har tillsynspersonerna inte alltid hållit med om att lagbrott sker på verksamheten.

Antalet krav på åtgärder i små företag i relation till stora företag har vi inga underlag för.

 De krav som ställs – är det alla möjliga krav som kan ställas eller väljs ett fåtal krav ut? Hur väljs
kraven?

En verksamhet som har många brister får också många krav. Tillsynspersonerna väljer vilka krav
som ska ställas efter miljö-/arbetsmiljörelevans, efter vad de tror ger mest effekt och efter vad de
tror att företagen mäktar med. Flera intervjuade tillsynspersoner nämnde att de vill se en effekt
genom förbättringar på företagen, och då kan de inte ställa hur många krav som helst för det
skrämmer/tröttar företagen.

De vanligaste kraven inom miljöområdet som vi fann var egenkontroll, hantering av kemikalier
(inkl. invallningsskydd), och avfallshantering. De vanligaste kraven inom arbetsmiljöområdet som vi
fann var systematiskt arbetsmiljöarbete, maskinskydd och hantering av/riskbedömning av
kemikalier.
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 Hur delges företagen resultatet av tillsynen och hur följer tillsynspersonen upp den utförda
tillsynen?

Företagen får information under besöket, vid ett uppsummerande möte i slutet av besöket, där alla
kommande krav på åtgärder gås igenom. Sedan ger tillsynspersonen ett inspektionsmeddelande eller
en inspektionsrapport till företaget. I en kommun lämnades inspektionsrapporten direkt vid
besöket, alla övriga intervjuade skickade sina till företagen mellan en vecka och tre månader efter
besöket.

 Vad ska ett företag göra för inte få problem vid ett tillsynsbesök?

Vi fick väldigt lite kommentarer från tillsynspersonerna kring vad företagen borde göra före ett
tillsynsbesök. Några av tillsynspersonerna skickade ut en dagordning i förväg, och det uppskattades
av företagen. I enlighet med dagordningen går det lättare att förbereda sig och de tillsynspersonerna
förväntade sig också att åtminstone de delar som berör rutiner och dokumentation skulle finnas
lättillgängligt under besöket. Några andra förberedelser rekommenderades inte.

 Anser tillsynspersonen att det finns något samband mellan tillsynen och företagens frivilliga
initiativ till miljöarbete (ex miljöledningsarbete)?

Inom detta område går åsikterna starkt isär, både inom gruppen tillsynspersoner och inom gruppen
företagare. En del tillsynspersoner anser att ett miljöledningssystem innebär inte att företagen klarar
tillsynen bättre, medan en kommun ger företag med certifierat miljöledningssystem rabatt på
egenkontrollsavgiften. Den gemensama nämnare för tillsynspersonernas åsikter i denna
intervjustudie är dock att företag med certifierat miljöledningssystem klarar dokumentation bättre
än genomsnittet av de tillsynade företagen. De företag som har ett certifierat miljöledningssystem
har ofta kunskap om sitt ansvarsområde så att tillsynspersoner slipper att förklara grundläggande
miljöfrågor. En allmänn kännedom finns också om transporter och energi hos företagen med
miljöledningssystem.


