
KOMMUNIKATIONSGUIDE 
 

FÖRBERED DIG INFÖR TILLSYNSBESÖKET 

För att skapa bra förutsättningar just för mötet med verksamhetsutövaren och att 
kunna kommunicera med verksamhetsutövaren på ett bra sätt, läs och tänk igenom  
följande: 
 
Vad är mitt uppdrag och vad ska komma ut av mötet? 
 
- Att veta sitt uppdrag och vara lugn och trygg i det också om det ifrågasätts 
- Att kunna förklara för verksamhetsutövaren vad uppdrag och syfte är, och hur 

processen ser ut  
- Att kunna vara tydlig med det som är viktigt  
- Att vara lugn i att inte veta allt, men vara hjälpsam i att ta reda på det 
- Att kunna gå in i mötet med en lugn känsla av legitimitet, ta det steg för steg 
- Att ha mötets process klar för mig och att också kunna säga det till 

verksamhetsutövaren – ”så här är upplägget idag…” 
 
Vem ska jag möta, och hur kan jag vara nyfiken på och öppen för 
verksamhetsutövaren? 
 
Verksamhetsutövaren identifierar sig med sitt mindre lantbruk, sin hästgård, sin 
livsstil. De är kunniga och engagerade i just sin verksamhet. Hur kan det påverka hur 
jag väljer att möta dem?  
 
- Vad känner jag till om  

- gården, platsen, trakten, historia 
- verksamhet (historik, framtidsplaner), djur, anläggning 
- personerna, deras eventuella engagemang i närsamhället 

 
- Vad kan jag använda för att se människan i det förestående mötet? 
 
- Hur kan jag visa engagemang, intresse, positiv nyfikenhet? 

 
Hur kan jag kommunicera bra, vilka kommunikationsstilar ska jag använda? 
 

- Att lägga mer kraft på att LYSSNA än att prata själv, det vill säga använda öppna 

frågor, och komma ihåg att omformulera och summera 
- Att ARGUMENTERA kortfattat (2-3 argument, tydliggör förslag) 
- Kan jag lägga in INSPIRERA någonstans? Inkludera? Visionera?  
- Om det skulle behövas – kan jag dra en gräns? BEGÄRA? Ställa krav. 
- Kan jag VARA ÖPPEN, till exempel be om hjälp, be om återkoppling? 



 
 
Bild 1. Modell för påverkan, där lyssnandet är utgångspunkten. Upplever du att din påverkan inte går så bra, 
backar du alltid tillbaka till att lyssna igen. Den andre måste lyssna på dig för att du ska nå fram. Att få någon 
att lyssna gör du bäst genom att skapa förtroende för att du själv lyssnar. Genom att lyssna får du också veta 
saker som du kan använda när du använder de andra stilarna i blomman. 
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Fokus, bas för 

påverkan: ”DET”
•Kunskap, sanning, 
erfarenhet, forskning,
extern auktoritet
•Det logiska,
rationella
•2-3 argument
•Etikettera: 
‘Det här är mina 
argument, det här 
är mitt förslag…”
•Visa struktur, logik

Fokus, bas för 
påverkan:

‘JAG”
•Mitt omdöme, 
min bedömning
•Vad jag vill
•Mina villkor
•Dra gräns
•Vad som inte är
förhandlingsbart
•Min makt, mitt 
beslut

Fokus, bas för 
påverkan:

“VI’
•Inkludera, få folk att 
känna ‘vi’
•Bekräfta likheter,  
gemensam historia, 
framtid, intresse, 
värdering
•Påvisa att folk bidrar
• Visionera
•Inge hopp om framtid, 
få dem att känna hopp 
om att förändra och att 
lyckas. Fira!

Fokus, bas för påverkan:

‘DU och JAG”
•Visa öppenhet
•Berätta om dina motiv
•Erkänn misstag, oro, 
misslyckanden
•Be om hjälp
•Be om återkoppling

Fokus, bas för
påverkan 



STIL BETEENDEN Vad du kan säga, hur du kan 
formulera dig, ex: 
 

LYSSNA 

Du är: Nyfiken, mottaglig, intresserad, 
Du förstår att lyssna bygger förtroende 

ÖPPNA FRÅGOR Hur menar du? 
Vilken är din uppfattning? 

Ditt mål: Få den andre att tala och känna 
sig lyssnad på 

OMFORMULERING 
 
SUMMERING 
 
 

Du tycker…, är det rätt uppfattat? 
 
Om jag sammanfattar vad ni har sagt 
så…, stämmer det? 

 BENÄMNA KÄNSLOR 
 
 

Du känner dej…, är det så? 

VISA ÖPPENHET   
Du är: Personlig, ödmjuk, visar ditt hjärta 
utan gard  
 

ERKÄNNA MISSTAG 
OKUNSKAP 

Jag är osäker….Jag har gjort fel….Det 
kan jag inte svara på… 

Ditt mål: Få den andre att förstå, lära 
känna dej och hjälpa dig 

BERÄTTA OM EGNA MOTIV 
 
 
BE OM HJÄLP 

Det viktigaste för mej är… 
Jag brinner för det här, för att… 
 
Hur tycker du att jag ska göra? Jag 
klarar det inte ensam, kan du… 
 

 
 
 
INSPIRERA  
Du är: Energisk, hoppfull, talar mer från 
Från ditt hjärta, vågar utgå från det du tror 
på, det du hoppas och önskar och skulle 
vilja se 
 
Ditt mål: Att få andra att känna hopp och  
att känna sig inkluderade, få energi 
 

BE OM ÅTERKOPPLING 
 
 
INKLUDERA 
 
 
 
 
 
VISIONERA 

Vad gör jag bra, vad kan jag göra 
bättre? 
 
Det är viktigt att du är med, för att… 
Det känns bra att det är vi som ska 
jobba ihop… 
Var och en av oss bidrar med en viktig 
bit…. 
 
Tänk er att vi redan är där, och… Går 
vi i land med detta, så blir… Så här ser 
jag slutmålet…det är jobbigt nu, men 
om 3 månader kommer det att vara 
helt annorlunda… 
 

ARGUMENTERA 
Du är: Logisk, rationell, konkret, objektiv, 
saklig 
 

FÖRKLARA 
 
 
 

Forskning talar för…Skälen för detta är                
Lagen säger… Enligt min erfarenhet… 

Ditt mål: Få den andre att se fakta och 
den ”röda tråden”, logiken, strukturen 

FÖRESLÅ Jag föreslår att… 
Kan vi säga att vi är överens om att… 
 
 

BEGÄRA 
Du är: Bestämd, fast, säker, pondus 

VÄRDERA (beteende, 
prestation) 
 

Jag är nöjd med att du…  
Jag är missnöjd med att du… 

Ditt mål: Få den andre att se din tydliga 
vilja och den gräns du sätter 

KRÄVA, UTTALA DIN VILJA  Jag förväntar mig att du…Jag vill att du 

 SÄTTA VILLKOR 
 

Om du gör det….Om du inte gör det…. 
 
 

 

 

 

 



UNDER TILLSYNSBESÖKET 

Vid ankomst:  

- Hälsa, småprata  

LYSSNA - TA IN: ÖPPNA FRÅGOR, STÄMMA AV: OMFORMULERA 

 
- Markera sammanhanget, säg varför du är där och vad det syftar till 

ARGUMENTERA – FÖRKLARA 

 
- Stäm av att personen förstår och är med på det. Red ut oklarheter.  

LYSSNA, VISA ATT DU LYSSNAR, ARGUMENTERA 

 
- Om det är på sin plats, säg något om att tillsynen syftar till att på sikt kunna ge ett 

bättre, mer anpassat stöd till mindre lantbruk, och till exempel underlätta för dem 
att göra rätt investeringar eller på annat sätt prioritera 
INSPIRERA - VISIONERA  
eller säg att er målsättning är samma som verksamhetsutövarens, det vill säga att 
verksamheten på bästa sätt har omsorg om både djur och natur  
INSPIRERA- INKLUDERA 

 

Under tillsynen: 
- Börja med en rundvandring.  

 
- Låt inspektionskortet vara så länge, du vet vad det innehåller. Utan att själv gå in 

på inspektionskortet kan du gärna fråga om verksamhetsutövaren har tittat på det 
och själv bedömt sin verksamhet.  

LYSSNA - ÖPPNA FRÅGOR, ARGUMENTERA 

 
- Var uppmärksam på verksamhetsutövaren och det du ser på rundvandringen. 

Ställ frågor, stäm av att du förstår rätt.  

LYSSNA - ÖPPNA FRÅGOR, OMFORMULERA 

 
- Låt verksamhetsutövaren berätta om sin gård och sin verksamhet, även om du för 

inspektionskortets skull inte behöver veta mer. 

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR 

 
- Intressera dig för hur verksamhetsutövaren tänker, resonerar, vad som oroar, 

vilka förhoppningar som finns, hur hen tänkt kring olika lösningar.  

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR  

Stäm av att du förstår  

LYSSNA - OMFORMULERA 

 
- Summera gärna ett avsnitt ni tittat på, innan ni går vidare till nästa. ”Ok, så om jag 

uppfattat det rätt är den här lösningen för gödselhantering ganska ny och den har 
underlättat mycket för er?” 

LYSSNA - SUMMERA 

 
- När rundvandringen närmar sig sitt slut, se om du kan göra en summering av hela 

rundvandringen: ”Så för att summera i stora drag det vi har tittat på nu, så har ni 



nyligen fått en ny och större gödselplatta på plats, som underlättar arbetet för er 
och följer lagstiftningen för gödselhantering. Ni håller på att bygga ut antalet boxar 
för att kunna ta emot fler djur på foder. Det finns lite oklarheter kring…” 

LYSSNA - SUMMERA ARGUMENTERA - FÖRKLARA, FÖRESLÅ  

 
- Efter rundvandringen, sätt dig ner tillsammans med verksamhetsutövaren och fyll 

i inspektionskortet. Då har du redan gjort rundvandringen, sett på de olika 
avsnitten och pratat med verksamhetsutövaren. Att nu jobba med 
inspektionskortets slutna frågor (frågor som besvaras ”0, 1 och 2”) fungerar fint, 
eftersom ni redan delat den fylligare informationen under rundvandringen.  
ARGUMENTERA - FÖRKLARA, FÖRESLÅ, FRÅGOR I FORM AV PÅSTÅENDEN 

 
Om du uppfattar dig behandlad på ett kränkande sätt eller känner dig hotad 

 
Stilen BEGÄRA kan du använda när som helst under tillsynsbesöket om 
verksamhetsutövaren uppträder dumt, hotfullt. Det kan låta så här till exempel:  
 
1. ”Jag gillar inte att du höjer rösten…”  

VÄRDERA: 
2. ”Jag vill att du talar till mig i vanlig samtalston…”  

STÄLLA KRAV 
3. ”Om du gör det, fortsätter vi inspektionen, men om du inte gör det, avslutar jag 

inspektionen här och återkommer vid ett annat tillfälle…”  

STÄLLA VILLKOR 
 
Ett alternativ till BEGÄRA är att VISA ÖPPENHET: ”Jag blir ledsen, tycker det är 
obehagligt när du uppträder så där, det känns hotfullt, vill du att jag ska känna så…? 
 
Vad du uppfattar som en hotfull situation kan variera ganska mycket. 
Verksamhetsutövaren kan vara på sin vakt och spänd i början och därför uppträda 
mer ”fientligt”, men under samtalets gång lugna ner sig. Eller så kan 
verksamhetsutövaren bli mer och mer negativ eller plötsligt ilskna till. Ju tidigare du 
frågar vad verksamhetsutövaren tänker på, eller känner, desto bättre. Då använder 

du LYSSNA  - ÖPPNA FRÅGOR OCH BENÄMNA KÄNSLOR, OMFORMULERA. Det hjälper dig att 

tidigt fånga upp vad verksamhetsutövaren tänker eller känner, till exempel ”Om jag 
uppfattar det rätt, så känner du dig skeptisk inför de riktvärden som gäller, stämmer 
det?” eller ”Förstår jag dig rätt att du inte har något emot miljölagstiftningen 
egentligen, men att de krav jag nu påtalar kommer olägligt i tid, då ni precis gjort 
investeringar i byggnaderna?” Om verksamhetsutövaren säger ”ja”, be hen förklara 
lite hur hen menar och stäm av - ATT DU FATTAR RÄTT. Fråga sedan om du skulle kunna 
få förklara vad som ligger till grund för just det som verksamhetsutövaren har 
synpunkter på. Låt det ta lite tid.  
 
Du behöver inte alls hålla med, men du kan bekräfta att du förstår att det är så hen 
ser på saken. Att tydliggöra att man begriper vad någon säger, är i sig ett starkt 
kommunikationsredskap, kanske det starkaste. 
 
Om det känns som att verksamhetsutövaren är hotfull, eller vill uppfattas som hotfull, 
menar vi att du ska gå därifrån. Du ska inte stanna om du känner dig otrygg, som att 
din säkerhet är hotad. Om du är ”tvingad” att stanna, för att vägen att gå därifrån är 
blockerad av verksamhetsutövaren eller någon/något annat, kan du antingen 



använda BEGÄRA - STÄLLA KRAV - DRA EN GRÄNS, SÄGA ”STOPP”, ”NEJ” eller ÖPPENHET - 
säga rakt på sak att du blir rädd, att verksamhetsutövaren känns hotfull. 

 
 

AVSLUTA TILLSYNEN 
 

- Du summerar vad ni har kommit överens om och vilka åtgärder som 
verksamhetsutövaren behöver vidta. Viktigt att din summering här stämmer 
överens med det du sedan skriver i din rapport.  

LYSSNA - SUMMERA  

 
- Om det känns som om det är på sin plats, kan du till exempel säga att några av 

förändringarna som behövs kan kännas lite tuffa nu, men att de på längre sikt 
kommer att göra verksamheten mer robust, eller att när de kommer på plats så 
kan verksamhetsutövaren vara väldigt nöjd med sin verksamhet.  
INSPIRERA - VISIONERA 

 
- Om du vill vara tydlig, förtydliga ditt budskap, kan du säga att: 
 

1. ”Det är mycket som är bra och fungerar, men att det finns ett par saker som 
inte är bra, t.ex. att du inte har…”  
VÄRDERA 

2. ”Jag vill (utgår från, förväntar mig) att du, verksamhetsutövare, ser till att ändra 
på det så att det stämmer överens med lagstiftningen…” 
STÄLLA KRAV 

3. ”Om du, verksamhetsutövare, gör det kommer jag att bli nöjd, men du, 
verksamhetsutövare, inte ändrar, åtgärdar detta, så kommer jag att gå 
vidare…” 
STÄLLA VILLKOR 
BEGÄRA - VÄRDERA, STÄLLA KRAV och STÄLLA VILLKOR 

 
- Om verksamhetsutövaren kommer att få en inspektionsrapport eller föreläggande 

skickad till sig berätta då att den kommer att överensstämma med det som 
sagts/påtalats idag.  
ARGUMENTERA - FÖRKLARA 
 

 

BE OM ÅTERKOPPLING 
 

- Om det känns som på sin plats, säg att själva tillsynen är genomförd och 
avslutad, men att du skulle vilja be verksamhetsutövaren om att få lite 
återkoppling på hur du genomfört tillsynen.  
ÖPPENHET - BE OM HJÄLP  

 

- Om du vill kan du använda det enkla återkopplingsformuläret ”4 PÅSTÅENDEN 
för återkoppling på tillsyn”.  
Annars frågar du till exempel: 

Hur upplevde du tillsynen? 

Vad var bra? 
Vad kunde göras bättre, annorlunda? 



 
Stäm av vad verksamhetsutövaren sade och tacka för återkopplingen. 

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR, OMFORMULERA, SUMMERA 

 
Tacka för mötet och säg adjö. 

 
 

REFLEKTERA 
 

Ta en liten stund för att reflektera efter genomfört möte: 

 

1. Hur tycker du att du hade förberett dig innan mötet? 

2. Hur kopplade du i början av mötet upp dig mot verksamhetsutövaren och 

markerade sammanhanget? 

3. Hur gick rundvandringen? Lät du checklistan vara och istället jobbade med 

LYSSNA - TA IN (GOD UPPMÄRKSAMHET, ÖPPNA FRÅGOR) och STÄMMA AV: (CHECKA ATT DU 

FÖRSTÅTT MED OMFORMULERINGAR, OCH SUMMERINGAR)? 

4. Hur gick det att fylla i checklistan efter rundvandringen tillsammans med 

verksamhetsutövaren? 

5. Hur hanterade du att summera de viktigaste punkterna, så att 

verksamhetsutövaren kommer att känna igen sig i den rapport/föreläggande som 

du kommer att skicka per brev? 

6. Om du bad om återkoppling, vad sade verksamhetsutövaren? Vad tar du till dig, 

vad tror du att du kan lära dig av just det här mötet? 

 

Om du skulle summera din reflektion ovan, punkt 1-6, vad ska du särskilt tänka på 

och ta med dig in i nästa möte?  



 


