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Abstract 
The purpose of this study was to examine how the safety representatives at Luleå 
municipality compulsory schools, experienced an inspection activity made by the 
Work Environment Authority, with the focus on the communication process. The 
study is based on half-structured interviews with eight safety representatives. The 
results show that the majority experienced the inspection activity as a positive event. 
However, in some parts of the inspection difficulties in the communication process 
was perceived. The most common obstacle was the lack of feedback in the 
communication process. The results also show that the outcome of inspection 
activity was hard to implement in the organisation, mainly because of the lack of 
resources.  
 
Keywords: safety representatives, inspection activity, communication, work 
environment



Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att undersöka hur skyddsombuden inom Luleå kommuns 
grundskolor upplevde Arbetsmiljöverkets tillsyn, med fokus på kommunikationen 
utifrån ett processperspektiv. Studien baseras på halvstrukturerade intervjuer med 
åtta skyddsombud. Resultaten visade att skyddsombuden, i överlag upplevde en 
tillsyn som något positivt. Däremot visade vår studie på upplevda svårigheter i 
kommunikationen vid delar av tillsynen. Utifrån kommunikationsprocessens faser 
upplevdes avsaknad av feedback som det mest framträdande hindret i processen.  
Resultaten visade även att tillsynen och efterföljande krav inte kunde implementeras 
fullt ut, beroende på rådande resursbrister.  
 
Nyckelord: skyddsombud, tillsyn, kommunikation, arbetsmiljö 
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1 Inledning 
Ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen har ökat 
under senare år. Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort i samarbete 
med Statistiska Centralbyrån har stressrelaterade sjukdomar och psykiska besvär 
fördubblats sedan 1997. 1  
Skolan är Sveriges största arbetsplats, med 235 000 anställda och 1,4 miljoner 
elever. Det är en organisation som har drabbats hårt av omstrukturering och 
förändringar. Under 90-talet ökade antalet elever samtidigt som skolans resurser 
minskade. Denna trend fortsätter delvis och antas ha påverkat den arbetsrelaterade 
ohälsan. 2 
För att försöka komma till rätta med den psykiska och sociala arbetsohälsan har 
man på regeringsnivå förstärkt tillsynen av arbetsmiljön. Två åtgärder har vidtagits 
som hade till syfte att förstärka och effektivisera tillsynen. Den ena åtgärden var att 
ombilda dåvarande Yrkesinspektionens tio distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen till 
nuvarande Arbetsmiljöverket och att öka anslagen, mellan 2000 och 2003 med ca 
160 miljoner, vilket motsvarar en höjning med 40 %, för att i preventivt syfte 
komma till rätta med den ökade arbetsohälsan.  
Arbetsmiljöverkets tillsyn har gått från att till största delen handla om konkreta 
fysiska arbetsmiljöfrågor till att behandla mer komplexa psykosociala och 
organisatoriska arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljöverkets uppdrag att arbeta med 
tillsyn över arbetsmiljölagstiftningen har därför blivit ännu viktigare och svårare3. 
Detta ställer också krav på att kommunikationen fungerar då den utgör stora delar 
av det mänskliga samspelet vilket är en ständigt dynamisk pågående process.4  

1.1 Arbetsmiljölagar och SAM 
Frågor som rör arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen som trädde i kraft 1978 och 
som anger de grundläggande kraven i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS) styr mer i detalj de krav och skyldigheter som ställs på 
arbetsmiljön. I lagstiftningen är arbetsgivarens ansvar tydligt - arbetsgivaren ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Att bryta 
mot arbetsmiljölagen är straffbart. 
Alla arbetsgivare omfattas av föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) och systematiskt arbetsmiljö arbete (SAM) är alla arbetsgivare skyldig att 
bedriva. SAM bygger på att arbetsgivarna genomför insatser i arbetsmiljö enligt ett 
givet mönster. Enligt kap 3, 2a § i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren; 
 

”Systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka 
riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. 
Åtgärderna som inte vidtas omedelbart skall tidsplaneras…” 5 

                                                 
1 www.av.se/stress 
2 www.av.se/skola 
3 Kjölsrud. B-M. & Runeson. R, Tillsynsinsatser på arbetsplatsen med djupgående psykosocial problematik. 
Rapport från Arbets- och miljömedicin. (2003)   
4 Kreps.G.L, Organizational Communication (New York: Longman, 1990 )  .  
5 Bilaga 2 s.1 

http://www.av.se/stress
http://www.av.se/skola
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Enligt SAM ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Insatserna ska genomföras på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.6 
 De första SAM föreskrifterna trädde i kraft 1993. Den 1 juli 2002 började en 
reviderad upplaga gälla, denna innefattar även den psykosociala arbetsmiljön.7  

1.1.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Det finns ingen klar definition över begreppet psykosocial arbetsmiljö i 
arbetsmiljölagstiftningen. Däremot betonar arbetsmiljölagen samspelet mellan 
fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala förhållanden i arbetet vilket ska ses 
utifrån ett helhetsperspektiv. I vissa fall kan den psykosociala arbetsmiljön upplevas 
som en enskild företeelse som löper vid sidan av den ”normala” arbetsmiljöarbetet. 
Dåvarande arbetsmarknadsministern och förarbetena i 1978 års lag belyser 
innebörden av psykosocial arbetsmiljö enligt följande: 
 

”De psykosociala faktorerna utgör sålunda inte någon avskild grupp av 
arbetsmiljöfaktorer. Psykosociala faktorer i arbetsmiljön framkommer 
genom att arbetsmiljön betraktas från psykologisk och sociologiskt 
synvinkel. Detta perspektiv omfattar såväl fysiska som organisatoriska 
och sociala arbetsmiljöfaktorer.”8 

 
De psykosociala faktorerna i arbetsmiljön måste alltid beaktas. Vid ett fysiskt 
arbetsmiljöproblem som exempelvis buller räcker det inte med att göra en 
bullermätning utan den sociala isoleringen, eller stressen, till följd av ljudnivån 
måste tas med i bilden. Hänsyn till människors olika upplever av t ex. ”buller” måste 
också tas i beaktning. Renborg och Scheele9 exemplifierar med en diskjockey som 
genom sin positiva inställning till musik kan utsätta sig för höga decibeltal, en 
ljudnivå som för andra troligen skulle leda till hörselskador. Därtill kommer, att 
möjligheten att själv aktivt delta, och ha ett reellt inflytande – i detta fall att själva 
välja vilken musik som ska spelas – påverkar naturligtvis också upplevelsen av buller.   

1.2 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket (AV) är en tillsynsmyndighet som ansvarar för att bedriva tillsyn 
och övervaka att arbetsmiljölagstiftningen efterföljs på landets arbetsplatser. 
Arbetsmiljöverket bildades år 2001. Detta skedde genom att Yrkesinspektionens tio 
distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en enda myndighet. 
Verkets övergripande mål är att förebygga och minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, d.v.s. 
från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. Detta 
möjliggör Arbetsmiljöverket genom att bedriva tillsyn och besöka arbetsställen för 
att undersöka arbetsförhållanden.  Denna tillsyn är således riksdagens medel för att 
säkerställa att arbetsmiljölagen efterlevs. Regeringen har betonat vikten av en 
effektiv tillsyn av de branscher där ökad risk för arbetsohälsa finns. Därför tas 
treåriga verksamhetsprogram fram, för 2004-2006 riktas t.ex. tillsynen mot sex 
branscher, hälsa och sjukvård, omsorg och sociala tjänster, skola, bygg och 

                                                 
6  http://www.av.se/regler/arbetsmiljolagen/kapitel3.shtm 
7 Riksrevisionsverket, Arbetsmiljöverkets tillsyn, (Stockholm:Riksdagstryckeriet, 2003 ) 
8 Renborg,O. & Scheele von A, Mänskligare arbetsmiljö  (Borås: Sjuhäradsbygden Tryckeri., 1995) s.12 
9 Ibid. 

http://www.av.se/regler/arbetsmiljolagen/kapitel3.shtm
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anläggning, transport och träindustri. Dessa branscher är utvalda mot bakgrund av 
arbetsskadestatistik och resultat i tidigare arbetsmiljöundersökningar. För alla 
branscher prioriteras särskild tillsyn av SAM.10  
Tillsynsbegreppet är ett vitt begrepp vilket innefattar att utfärda föreskrifter, 
inspektera arbetsställen och informera om arbetsmiljöfrågor. För detta arbete har 
verket rätt att från arbetsställena begära in de upplysningar och handlingar som de 
anser sig behöva. Verket har också rätt att oanmält besöka arbetsställen och göra 
undersökningar eller ta prover.11 

1.3 Inspektion och dessa aktörer 
Fundamentet vid en inspektion är tillämpningen av arbetsmiljölagstiftningen. Vid 
inspektionen kontrolleras även att arbetsgivaren bedriver ett väl fungerande 
systematiskt miljöarbete. Vidare kontrolleras även arbetsmiljön utifrån ett 
helhetsperspektiv, där man tittar på fysiska, psykiska och sociala risker. 
Tillvägagångssättet kan variera beroende på bransch, organisationens storlek och 
andra omständigheter. Inspektören måste ta reda på hur ledarskap och organisation 
fungerar enligt arbetsgivarens beskrivning. De tar även del av de anställdas 
arbetsförhållanden och upplevelse av sin arbetsmiljö. Utifrån dessa beskrivningar 
som kan vara både muntliga och skriftliga bedömer sedan inspektören om 
arbetsmiljölagstiftningen är tillämpad. I anslutning till inspektionen redogör 
inspektören muntligt hur de uppfattar arbetsmiljön och de eventuella brister som 
framkommit. Eventuella brister kommer senare att beskrivas skriftligt i ett 
inspektionsmeddelande, där arbetsgivaren uppmanar Arbetsmiljöverket att redogöra 
för hur de beskrivna bristerna i arbetsmiljön ska åtgärdas. Meddelandet är en 
uppmaning och inte ett formellt beslut som kan överklagas. En inspektion ska inte 
avslutas förrän inspektören fått ett skriftligt eller muntligt besked från arbetsgivaren 
om att kraven som har ställts i ett eventuellt inspektionsmeddelande är uppfyllda. 
Om inspektören bedömer att arbetsgivaren inte uppfyllt kraven ska ärendet drivas 
vidare till underrättelse om eventuellt föreläggande eller förbud.12 Vid själva 
inspektionen deltar förutom inspektören även arbetsgivaren och skyddsombud. 
Under 2003 genomfördes ca 22500 inspektioner. Vid drygt 13000 av 
inspektionerna lämnades ett inspektionsmeddelande, sammanlagt ställdes 51000 
krav och av dessa gällde 26 % SAM.13 

                                                 
10 www.av.se 
11 Riksrevisionsverket, Arbetsmiljöverkets tillsyn (Stockholm: Riksdagstryckeriet, 2003)  
12 Arbetsmiljöverket,  Grundläggande regler för inspektion( Tillsynsserien 1/2002) 
13 Riksrevisionsverket ( 2003) 

http://www.av.se
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1.3.1 Skyddsombudens roll  

Skyddsombudens roll är att företräda arbetstagarna på arbetsplatsen i frågor som 
gäller arbetsmiljö. Ombudet har i enlighet med arbetsmiljölagen (6 kap. § 4) till 
uppgift att exempelvis medverka vid upprättande av handlingsplaner, ges möjlighet 
till utbildning samt delta vid planering av nya eller ombyggnad av lokaler samt 
förändrade arbetsmetoder. Enligt arbetsmiljölagen ges aktuell fackförening eller 
arbetstagarna rätt att utse ett skyddsombud på arbetsplatser med minst fem 
arbetstagare, eller om arbetsförhållandena påkallar det.  
Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat 
krav i arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna och deras 
representanter (skyddsombud) i arbetsmiljöarbetet. Mandatperioden för ett 
skyddsombud är normalt tre år.14 
 

1.3.2 Projektet ”Skola 2002” 

Arbetsmiljöverket i Luleå gjorde en riktad tillsyn bland grundskolorna i Luleå 
kommun. Anledningen var att:   
 

”Under de senaste åren har det genomförts omfattande förändringar 
inom skolområdet. Omorganisationer och personalminskningar har 
bidragit till att den psykiska belastningen på personal inom skola har 
ökat… Arbetsmiljöinspektionen har mot denna bakgrund genomfört 
tillsyn inom grundskolan i syfte att kontrollera arbetsgivare vidtar 
erforderliga åtgärder för att förebygga att lärare drabbas av 
stressrelaterad ohälsa till följd av allt för stor fysisk och 
psykiskbelastning.” 15  
 

Under projektet ”Skola 2002” besöktes 21 skolor i Luleå. Inspektionerna vid 
respektive skola skedde vid två olika tillfällen. Vid första tillfället samlades lärarna i 
grupp om sex till åtta personer Där fick lärarna möjlighet att beskriva sin 
uppfattning och sina upplevelser av arbetssituationen vid skolan för inspektörerna. I 
samband med besöken fick lärarna besvara ett frågeformulär rörande arbetsmiljön. 
Svaren sammanställdes och användes sedan som diskussionsunderlag. Vid det andra 
tillfället träffades Arbetsmiljöinspektionen, skolans rektor och skyddsombud. Där 
diskuterades både svaren på frågeformulären och det som framkommit vid 
gruppintervjun. Vid detta tillfälle kontrollerade Arbetsmiljöverket dessutom hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpades vid skolan. Arbetsmiljöverket 
sammanfattade sina iakttagelser angående brister i skolan arbetsmiljö som behövde 
åtgärdas.  

                                                 
14 www.av.se 
15 Arbetsmiljöverket, Besked om resultat av inspektioner inom grundskolan i Luleå kommun. (Luleå: 
Inspektionsrapport. 2003)s.2 

http://www.av.se
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Sammanfattningsvis erhöll besökta skolor en kopia av inspektionsrapporten med 
tillhörande krav på åtgärdande av de brister som framkommit samt en 
sammanställning av resultaten av frågeformulären lärarna besvarat.  

1.4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med undersökningen var att få en förståelse för skyddsombudens upplevelse 
av Arbetsmiljöverkets tillsyn inom ramen för projektet ”Skola 2002” med fokusering 
på kommunikationen. Frågeställningarna var: 
 

− Hur upplevdes tillsynen av Arbetsmiljöverket 
− Hur upplevdes inspektionskravens innehåll 
− Hur överensstämde angivna och skriftliga brister  
− Hur upplevdes effekterna av ställda krav 
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2 Teoretisk referensram 
Kommunikation kan studeras utifrån två skolor: processkolan och semiotiken16. 
Semiotiken inriktar sig på samverkan mellan människor och meddelandet och ser 
kommunikation som skapande och utbyte av betydelse. Processkolan ser på 
kommunikation som en överföring av meddelandet, en process där en individ 
påverkar en annan individ.17 
Kommunikationsprocessen med utgångspunkt i psykologin och det samspel som 
sker mellan individer är en komplicerad process. När vi kommunicerar finns det en 
mottagare och en sändare. När budskapet överförs mellan individer sker det en 
avancerad kognitiv process18.   

2.1 Kommunikationsmodeller 
En vedertagen kommunikationsmodell inom processkolan utvecklades av 
ingenjörerna Claude Shannon och Warren Weaver (1949) refererad av Dipboye m 
fl (1994) (Figur 1). Den utvecklades för att teknologiskt beskriva hur information 
förmedlas via telefon eller hur radiovågor förmedlar budskap. I grunden är det en 
”matematisk” modell för kommunikation. Modellen har blivit ifrågasatt pga. sin 
enkla linjära modell. Den betraktar kommunikationen bara i en riktning, det är 
endast källan som har en aktiv roll medan destinationen snarast ses som en passiv 
mottagare.19 
Shannons och Weavers modell innefattar inte feedback som många efterföljare 
däremot uppfattat som värdefull. ”Kort sagt är feedback en överföring av 
mottagarens reaktion tillbaka till sändaren” 20 Om det inte sker en återkoppling blir 
det en envägskommunikation.  
En kommunikationsmodell som innefattar feedback presenterades av Dipboye, 
Smith, & Howell, (1994).21 Enligt författarna förklaras processen i följande steg:  

 
Figur 1. Shannon & Weavers kommunikationsmodell (efter Dipboye 1994).   

                                                 
16 Fiske John.  Kommunikationsteorier: en introduktion (Borås: Wahlstöm & Widstrand 1997) 
17 Ibid. 
18 Kaufmann.G. & Kaufmann. A, Psykologi i organisation och ledning (Lund: Studentlitteratur 2005)  
19 Ibid. 
20 Fiske (1997) s.36 
21 Dipboye, R.L., Smith, C.S., & Howell, W.C. Understanding industrial and organizational psychology. (Fort 
Worth: Harcourt Brace 1994)   

Sändare                Kodar   
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Respons, 
svara, reagerar 

Överföring

      Feedback,  
     återkoppling          
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En kortfattad förklaring till modellen är att sändaren har ett budskap eller känsla 
som hon/han vill förmedla. Detta kodas genom att sändarens tankar och känslor 
antar en form som kan göras begriplig för andra. När budskapet är kodat är det 
moget för att överföras via någon form av kommunikationskanal. Mottagandet är 
en viktig del av processen och når endast framgång om mottagaren avkodar eller 
tolkar det avsiktliga meddelandet som avsågs. Slutligen reagerar och svarar individen 
på budskapet. Feedback, återkopplingen hjälper sändaren att anpassa meddelandet 
utifrån mottagarens behov och gensvar. Dessutom ger den mottagaren en känsla av 
samstämmighet och delaktig.  
 

2.1.1 Kommunikationens faser och hinder 

Kommunikationen går igenom, som beskrivs ovan, en uppsättning analytiskt skilda 
faser, varje enskild fas är känslig för påverkan.22 Vid överföring av budskap mellan 
människor sker det en avancerad kognitiv process.  
Sändaren tar initiativet till ett meddelande och väljer den kanal det ska sändas via. 
Inte bara ord innefattas i ett meddelande utan även känsla är en stor del av 
meddelandet vilket oftast glöms bort. Känslan avspeglar också relationen mellan 
sändare och mottagare likväl som själva meddelandet.23 
Sändaren ska sedan koda meddelandet och formulera det i ord. I denna process går 
informationsbehandlingen snabbt och det är lätt att man väljer ord som är välkända 
för sändaren men tolkas annorlunda av mottagaren. Detta är vi knappt medvetna 
om. Vår upplevelse är att vi förmedlar saker och ting ”precis som de är” men i själva 
verket är det en inbillad föreställning utifrån de perceptuella förvrängningar som 
kan uppstå vid en kodning.  
Vid kognitiva processer som dessa finns det risk för systematiska fel och 
förvrängningar.  När sändaren ska koda, för att vidareförmedla budskapet, kan 
perceptuella förvrängningar visa sig såsom; stimulusreduktion - som gör att vi inte 
registrerar viktig information, stimulusselektion - som gör att vi gör en felaktig 
fokusering, stimulusorganisering - som gör att vi sätter in informationen i ett 
felaktigt mönster eller stimulussupplering - där vi lägger till egna tolkningar.24  
Vidare problem vid kodningen kan vara att sändare och mottagare inte delar samma 
bakgrund eller kultur, eller att användning av olika fackuttryck eller begrepp skiljer 
sig åt.25 
Vid överföringen är det viktigt att välja rätt kanal beroende på om information ska 
förmedlas skriftligt eller muntligt. Är informationsmängden stor måste hänsyn tas 
till hur mycket information kanalen kan förmedla. Hinder vid överföringen kan vara 
förvrängning och filtrering. Filtrering uppstår när delar av meddelandet utelämnas 
under överföringen. Förvrängning innebär att delar av meddelandet skiljer sig från 
ursprungsmeddelandet. Delarna bibehålls men innebörden misstolkas eller ändras. 
Detta kan ske genom att sändaren betonar vissa delar av meddelandet eller genom 
sändarens icke-verbala språk.26  
Dipboye (1994) hänvisar till O´Reilly & Roberts (1977), forskning om att hinder 
som filtrering och förvrängning påverkas också av gruppens storlek. I stora grupper 

                                                 
22 Jacobsen.D.I & Thorsvik. J, Hur moderna organisationer fungerar. (Lund: Studentlitteratur  2002).  
23 Dipboye et al. (1994) 
24 Kaufmann & Kaufmann ( 2005) 
25 Dipboye et al.(1994) 
26 Ibid 
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kan kommunikationen misslyckas inte bara pga. att meddelandet ska passera många 
människor, utan också beroende på mindre engagemang och delaktighet och att 
vissa medlemmar är mer dominanta en andra.    
När budskapet ska mottagas krävs det att meddelandet fångar mottagarens 
uppmärksamhet. Det psykologiska tillstånd mottagaren befinner sig i kan vara till 
hinder vid mottagandet av budskapet. Mottagarens selektiva uppmärksamhet såsom 
erfarenhet, känslor, behov och motiv avgör hur mottagen bedömer och prioriterar 
meddelandet/budskapet.27 Våra förväntningar inverkar också på perceptionen och 
uppfattningen av budskapet. Feltolkningar kan bero på för mycket eller för lite 
information. Mottagarens förväntning är en faktor som kan förhindra att 
meddelandet tas emot på det sätt det var menat. Om en person förväntar sig att bli 
kritiserad tenderar han/hon endast att höra det negativa i meddelandet och lyssnar 
inte på det positiva. Ofullständig information uppträder ofta när människor är 
under stress. Viktig information kan även komma bort om informationsmängden är 
stor.28  
I avkodningen tolkar individen budskapet utifrån sin egen begreppsliga verklighet. 
Alla har en personlig ”kodbok”. Skillnader i individers olika ”kodböcker” anses vara 
den mest avgörande faktorn huruvida det avsiktliga budskapet når fram eller ej.29  
Om mottagaren inte reagerar/svarar som förväntat behöver det nödvändigtvis inte 
bero på brister i kommunikationen. Det kan istället betyda att det brister i 
mottagarens förmåga, kunskap eller motivation.30  
Om feedback saknas kan sändaren tro sig veta hur det går men ändock inte vara 
säker på om meddelandet är emottaget och avkodat på det sätt som var menat. När 
det finns utrymme för återkoppling/feedback, skapas en positiv känsla som gör oss 
medvetna om att sändaren tar hänsyn och vill ha gensvar på vår reaktion. Problem 
som kan uppstå om feedbackkanaler inte finns är att mottagaren inte kan uttrycka 
sin reaktion. Detta kan skapa en frustration som i värsta fall kan göra att budskapet 
går förlorat.  
 
Kaufmann har med nedanstående bild beskrivit barriärer som finns i en 
kommunikationsprocess och som kan påverka kommunikationen (Figur 2). 
 

 
Figur 2. ”Barriärer i kommunikationsprocessen”.31  

                                                 
27 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
28 Kaufmann & Kaufmann 2005 
29 Dipboye et al.(1994) 
30 Ibid 
31 Kaufmann& Kaufmann (2005) s. 372 
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2.1.2 Informationsmängd och överbelastning  

Stora informationsmängder kan vara en källa till problem, därför är en viktig del i 
kommunikationen att ha förmåga att kunna kontrollera perceptuella processer. 
Dessa är inlärda och utvecklade av individen under livet. Individen har begränsad 
förmåga att ta emot, bearbeta och lagra information. Om denna förmåga överskrids 
kan det leda till informations överbelastning. Därför har människan utvecklat en 
kognitiv process, selektiv perception, som omedvetet inleds då 
informationsmängden är svårarbetad. Det finns tre samordnade delar i den selektiva 
perceptionen. Den första kallas selektiv uppmärksamhet och innebär att individen 
fokuserar på huvudmeddelandet i situationen. Den andra tillvänjning som innebär 
att yttre intryck och annat som inte uppfattas som viktigt sållas bort. Den tredje och 
sista delen handlar om avslut, där individen sätter samman meddelandet så det 
bildar en helhet som upplevs meningsfull. Individen prioriterar vissa meddelanden 
och väljer bort andra beroende på tidigare unik erfarenhet. Eftersom varje människa 
utvecklar en egen version av selektiv perception så är det troligt att individer väljer 
olika meddelanden att fokusera på. Likväl är det troligt att de utelämnar olika 
meddelanden och sätter ihop utvalda meddelanden på olika sätt. 32 
 

2.2 Kommunikationsriktning 
För att beskriva de formella kommunikationskanalerna mellan överordnade och 
underordnade, spelar auktoritetshierarkin och den formella auktoritetsstrukturen i 
organisationen en stor roll. Historiskt sett skickade ledningen från den högre 
hierarkiska nivån meddelanden till de anställda om vad de skulle göra. Anställda 
från den lägre hierarkiska nivån rapporterade tillbaka vad de åstadkommit. 
Riktningen i kommunikationen i en organisationsstruktur kan benämnas som 
vertikal, vilket beskriver kommunikationen mellan olika hierarkiska nivåer i en 
organisation.33 

2.2.1 Vertikal uppåtriktad kommunikation 

Informationsflödet från lägre nivåer i organisationen till de högre nivåerna används 
främst som en återkopplingsmekanism för att förmedla statusrapporter, idéer till 
förbättringar problem, osv. till den högre ledningen.  Statusskillnader och 
psykologiska motstånd gör att den uppåtriktade kommunikationen är mindre 
vanlig.34 De grundläggande problemen när det gäller uppåtriktad kommunikation 
handlar om att hierarkin undertrycker kommunikation och social samverkan mellan 
under- och överordnad. Detta beror framförallt på att informationen av praktiska 
skäl måste begränsas och sållas vilket kan medföra att viktig information ”kommer 
bort” och att feedbacken inte blir tillförlitlig eftersom ingen underordnad vill 
framställa sig själv eller sin överordnad i dålig dager.35  

2.2.2 Vertikal nedåtriktad kommunikation 

Information från de högre nivåerna till de lägre nivåerna i en organisation består 
främst av instruktioner och motiv för arbetet samt information om organisationens 
praxis och procedurer. Anledningar till att det kan uppstå problem i 
kommunikationen nedåt kan vara situationsuppfattning, värderingar och sociala 
                                                 
32 Kreps (1990)  
33 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
34 Kaufmann & Kaufmann (2005) 
35 Jacobsen & Thorsvik (2002)  
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identifikationer samt personliga ambitioner och privata mål hos chefer på 
mellannivå, vilket kan leda till att de medvetet håller tillbaka eller förvränger 
information till underordnade. Detta kan ske när information från högsta 
ledningen ska vidareförmedlas. Då det oftast inte känner till hur det ser ut i 
verksamheten har de heller ingen vetskap hur ett meddelandets innehåll kan 
påverka de anställda. Därför kan en mellanchef välja att förvränga informationen för 
organisationens bästa. 36 
Om meddelandet måste passera många nivåer för att nå den slutgiltiga 
destinationen kan det finnas risk för att ursprungsmeddelandet ändras. Detta sker 
genom filtrering och/eller förvrängning av de olika mottagare meddelandet passerar. 
Negativa meddelanden löper större risk att bli utsatt för hinder som förvrängning 
och filtrering än positiva meddelanden.37 Mellanchefen kanske inte vill 
vidarebefordra dåliga nyheter av rädsla för att arbetsmoral och ledarsituationen ska 
försvagas.38 

2.3 Kommunikationskanal  
Det finns ytterligare dimensioner att ta hänsyn till när vi människor ska 
kommunicera. Det är valet av kommunikationskanal, och dess förmåga att förmedla 
muntlig eller skriftlig information (Figur 3). Många författare39 åberopar Daft & 
Lengel arbete från 1986, som menar att kanalen ska väljas utifrån budskapets 
karaktär. Det finns en begränsning för hur mycket information som kan överföras i 
ett meddelande. Daft & Lengel talar om ”information richness”, det vill säga hur 
bra kanalen kan förmedla ”rik” information. För att mäta kanalens förmåga att 
förmedla rik information ställs tre kriterier: 
 

− Kan kanalen överföra många signaler samtidigt. 
− Ger kanalen möjlighet till snabb återkoppling. 
− Bidrar kanalen till att sändaren och mottagaren kan vara personliga och 

anpassa meddelandet till varandra.  
 

 
 
Figur 3. Kanalers förmåga att förmedla rik information (efter Daft & Lengel, 1986). 40 
 
Daft och Lengel (1986) refererad av Jacobsen & Thorsvik (2002) skiljer på skriftlig 
och muntlig information. Skriftliga formella rapporter är en direkt motsats till 
direkt samtal. Orsaken är att kanalen som förmedlar skriftlig information inte 
bedöms som rik på information har sin grund i att det inte finns någon möjlighet 
att observera hur individen kommunicerar med kroppen eller andra icke-verbala 
signaler. Vid rutinmässig information kan en kanal som med lägre grad av 

                                                 
36 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
37 Dipboye et al.1994 
38 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
39 Dipboye et al.(1994) , Jacobsen & Thorsvik (2002), Kaufmann (2001) 
40 Jacobsen & Thorsvik (2002) s.344 
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informationsrikhet som interna rapporter, memos eller liknade användas. Däremot 
när det handlar om tvetydig och icke rutinmässig information bör en kanal med hög 
grad av informationsrikhet användas som exempelvis telefon eller direkt samtal 
ansikte till ansikte - vilket ger sändaren en snabb och direkt återkoppling. Denna 
kanal bedöms att förmedla den rikaste informationen. 
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3 Metod 

3.1 Försökspersoner 
Åtta skyddsombud som hade medverkat i projektet ”Skola 2002” i Luleå kommun 
intervjuades. Valet av skyddsombud skedde på grund av att deras stora insikt antogs 
vara länken mellan Arbetsmiljöverket, arbetsgivaren och lärarna. Ytterligare ett 
motiv var att de befann sig i verkligheten, dvs. ute i skolorna. Det var också av vikt 
att de deltagit vid inspektionen 2002 och tagit del av inspektionsrapporten samt de 
krav som skickats ut. Dessa personer hade unika och speciella kunskaper av värde 
för undersökningen. Av de åtta intervjupersonerna som deltog var fem män och tre 
var kvinnor. Deras år som verksamma skyddsombud varierade från några månader 
till 27 år.  
 

3.2 Material 
Undersökningen är kvalitativ och baseras på text och muntliga källor. Målet var inte 
att generalisera utan att istället få en förståelse för intervjupersonernas upplevelse av 
situationen. Vid intervjuerna ges möjlighet att be intervjupersonen upprepa eller 
förtydliga svar som är oklara och genom detta erhålls en bättre förståelse för vad 
intervjupersonen menar. Detsamma gäller även omvänt att intervjupersonen kan be 
intervjuaren att förtydliga frågorna. Det var sammanlagt sju punkter gällande 
psykosocial karaktär som ingick för att undersöka hur intervjupersonerna mottar 
och kommunicerar psykosocial arbetsmiljö. Innan de verkliga intervjutillfällena 
gjordes två testintervjuer.  
Intervjun var halvstrukturerad och baserades på en färdigskriven intervjuguide. 
(Bilaga 1) Intervjun inleddes med öppna frågor om rollen som skyddsombud. 
Därefter fick varje intervjuperson under intervjutiden läsa igenom utvalda krav och 
som mottagare av budskapet fick de besvara frågor om kravets innehåll, dvs. om de 
upplevde att kravet var tydligt formulerat, om det förekom svåra ord, och om det var 
tydligt vad AV förväntade sig att de skulle göra för att uppfylla kravet. Frågorna som 
berörde tydlighet och förståelse av innehållet kopplades till frågor om praktiskt 
genomförbarhet och effekt, vilka är intressanta ur kommunikationsprocessens olika 
faser.  

 

3.3 Procedur 
Inledningsvis kontaktades arbetsmiljöinspektionen i Luleå, och en 
arbetsmiljöinspektör besöktes som informerade om hur inspektörerna arbetar med 
tillsynsarbete/inspektion. Därefter studerades det redan befintliga materialet som 
rörde projekt ”Skola 2002” med fokus på inspektionsmeddelanden och den 
inspektionsrapport som hade gått ut till berörda skolor. Dessutom granskades delar 
av de svar som inkommit från berörda skolor beträffande de krav som ålagts skolan. 
Under studien har möjlighet funnits att ställa frågor till Arbetsmiljöverket i Luleå. 
Av de 30 krav som återfanns i inspektionsrapporten valdes kraven som handlade om 
resurser, prioritering av arbetsuppgifter samt socialt stöd ut. Detta med hänvisning 
till AML kap 2, 1 §. kap 3, 2 och 3 § och SAM-föreskrifterna § 6. Med utgångspunkt 
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från inspektionsrapporten kontaktades de skyddsombud som arbetade på de 
inspekterade skolorna, syftet presenterades och slutligen besöktes åtta skyddsombud 
för intervju.  
Intervjuerna skedde på skyddsombudens respektive skola och tiden för varje intervju 
var ca 40 minuter. För att förehindra databortfall spelades intervjuerna in, efter 
medgivande, med hjälp av en bandspelare. Innan intervjuerna informerades 
intervjupersonerna om studiens syfte och intervjuns tillvägagångssätt. En av 
intervjupersonerna ville inte att inspelning skulle göras. Denna hade förståelse för 
att intervjun skulle ta längre tid då noggranna anteckningar istället måste göras. 
Vidare informerades att deras medverkan var frivillig, att de inte behövde svara på 
alla frågor och fick avbryta intervjun när de ville. Vidare informerades att de 
inspelade materialet skulle behandlas konfidentiellt och att utvalda delar skulle 
komma att presenteras i en uppsats. 
Båda undersökningsledarna var närvarande vid alla intervjuer. Under intervjun 
ställde en av undersökningsledarna frågor medan den andra lyssnande för att fånga 
spontana uttryck och ställa relevanta följdfrågor under intervjun. Analysprocessen 
påbörjades genom att varje genomförd intervju ordagrant nedtecknades. Därefter 
lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger av båda undersökningsledarna, för att få 
en välgrundad uppfattning om innehållet. Skilt från varandra markerade varje 
undersökningsledare nyckelord eller textavsnitt som ansågs vara relevanta för det 
som undersöktes. Dessa jämfördes sedan och det mest framträdande tema 
kategoriserades under ett gemensamt tema. Därefter sammanfattades materialet och 
representativa citat valde ut. Information som inte var relevant för undersökningen 
skalades bort. 

3.4 Avgränsning 
Denna studie är begränsad till skyddsombudens upplevelse av Arbetsmiljöverkets 
tillsyn. Tillsynen består av fler aktörer och det har inte funnits tidsutrymme att 
kunna jämföra Arbetsmiljöverkets och arbetsgivarens upplevelse av samma tillsyn. 
Studien kommer heller inte närmare att gå in på direkta orsaker till arbetsohälsa 
eller skolans strukturförändringar.  
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4 Resultat 

4.1 Bakgrundsdata 
Flertalet av de tillfrågade hade lång erfarenhet som skyddsombud, från några 
månader till hela 27 år. Anledningen till varför de blev skyddsombud varierade, 
vissa hade ett intresse medan andra svarade att det inte fanns någon annan som ville 
axla rollen som skyddsombud. Det framkom också att det finns en tradition av att 
trä- och metallslöjdlärare blir skyddsombud pga. den riskmiljö de vistas i.  
Vad rollen som skyddsombud innebär svarade ett skyddsombud: 
  

 ”En jädrans massa jobb, speciellt sista fem åren med mycket 
rehabiliterings - ärenden, folk som mår dåligt”   
 

Flertalet av intervjupersonerna påtalade att deras roll förändrats under åren, från att 
tidigare mestadels ha handlat om problem av fysisk karaktär till alltmer av 
psykosocial. Definitionen av psykosocial arbetsmiljö varierade mellan 
intervjupersonerna. Även om de flesta ansåg att det handlade om relationer och 
samspel mellan människor. 
Många upplevde att de inte hade nog med utbildning. Alla skyddsombud berättade 
att i början fick de utbildning men det sedan har blivit allt sämre med under åren. 
Resterade svarade att det innebar ett stort ansvar mot kolleger och elever. Vid frågor 
om tiden finns till att vara skyddsombud svarade samtliga att den var man tvungen 
att ta sig.  
 

4.2 Upplevelsen av en tillsyn 
I samband med frågan om hur de upplevde själva inspektionen svarade flertalet att 
den upplevdes som något positivt och att den var till för dem i verksamheten. 
De flesta upplevde även samtalsklimatet som öppet och att arbetsmiljöinspektörerna 
lyssnande på vad de hade att säga.  
 

”De lyssnade… var lyhörda och hade förståelse, de kände igen 
problematiken och ställde bra frågor, man förstod vad det handlade 
om” 
 
”En väckarklocka för många, det är viktig för oss att veta vilka kanaler 
man kan använda för att få en förändrig om man inte får respons hos 
skolledarna. ”Skolan har varit som en skyddad verkstad man har haft 
en policy att man löser problem i skolan och vill inte gå ut och prata 
vitt och brett om problemen som finns”  

 
En av intervjupersonerna tyckte däremot att stämningen var obehaglig och hotfull, 
och uttryckte sig så här: 

 
 ”Det var obehagligt, de gick hårt åt på rektorn, det var pinsamt - 
klimatet var inte trevligt”!  
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Själva ordet inspektion reagerade vissa av intervjupersonerna enligt nedanstående 
citat: 

”… Dels är det ju så att man känner att det är en inspektion, gör vi nu som man 
ska göra ungefär?”  
”Det är lite grann utav det här med myndighet och att storebror ser 
dig, vad du gör. 
”Det heter inspektion, det gör att man tänker - nu måste vi sopa!” 

 
Endast ett fåtal av intervjupersonerna upplevde att det fick en tydlig beskrivning av 
bristerna redan vid inspektionen.  

4.2.1 Reaktioner på inspektionsrapporten 

De spontana reaktionerna på inspektionsrapporten var positiva, de fick problemen 
beskrivna på papper. Däremot upplevde vissa att mängden information och de krav 
rapporten innehöll var omfattande. Vissa krav berörde inte vissa skolor, det 
upplevdes som negativt.  
Någon av intervjupersonerna uttrycket sig så här; 
 

 ”Visst tyckte jag att det var bra att man tycker men dom vet att det 
varken finns pengar eller resurser”. 
 
”Det går att omsätta men inte utan resurser – då är det en 
papperstiger” 

 

4.2.2 Överensstämmelse mellan påtalade, muntliga brister vid inspektionen och 
angivna inspektionskrav 

De flesta skyddsombud kände igen kraven från rapporten som något som också togs 
upp vid inspektionen och kunde snabbt härleda till minnen från inspektionen och 
koppla ihop det med kravet. Förutom en av intervjupersonerna som uttalade sig så 
här: 
 

 ”Nej, det här kommer jag inte alls ihåg i så fall måste rektor i 
samverkan med dom hittat på nåt för jag har inte varit med på något 
sådant här”  
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4.3 Inspektionskravens tydlighet och innehåll 
Vid första anblicken upplevde alla att kraven var tydligt formulerade och att de 
örstod vad Arbetsmiljöverket ville att de skulle göra för att åtgärda bristerna. 
Samtliga intervjupersoner började ganska omedelbart gå in på hur man praktiskt 
skulle kunna genomföra dessa krav och om de har lyckats eller ej. Innehållet 
upplevdes som tydligt, de förstod de ord och begrepp som kraven innehöll. När vi 
frågade om hur man omsätter dessa krav i verkligheten började de värdera orden: 
 

”Arbetsmängd och psykisk belastning hur mäter man det? det är så 
subjektivt” 
 ”Ju mer jag bearbetar det kanske den känns luddig”  
”lärarnas arbetsmängd är olika och svår att mäta” 
”Det är inte tydligt, det är rörigt… vem ska verkställa kraven och hur 
bedömer man stressupplevelse och vem ska göra det på vår skola.” 

På frågan om det tydligt framkom vad Arbetsmiljöverket ville att de skulle göra?  var 
ett av svaren 
  

”Nej, när ska vi avsätta tid det praktiskt ogenomförbart” 
 

4.4 Åtgärdande av angivna krav 

4.4.1 Särskilda resurser 

Kraven som berörde särskilda resurser där åtgärderna antigen skulle leda till ökade 
resurser eller sänkta arbetskrav och/eller minskat antal arbetsuppgifter.41 Flera av 
intervjupersonen berättade att elever med behov av extraresurser ökat under senare 
tid. 
 

”Man jobbar häcken av sig för att eleverna ska nå målen och så känner 
man att tiden inte räcker till för någon elev som kräver mycket tid, då 
orkar man inte med resten. Där finns stressen inbyggd” 

 
På frågan om kravet gällande att få extra resurser till barn som behöver det åtgärdats, 
upplevde de flesta av intervjupersonerna att vad som hittills hänt var att de flesta har 
skrivit åtgärds och handlingsplaner. 
 

”Vi fick en kick när vi var tvungna att få ner det på pränt, alltså att 
varje barn ska ha ett åtgärdsprogram” 
 

Däremot framkom återigen att det inte finns några resurser att sätta in där det 
behövs. Flera gånger under intervjuerna talas det om att vi ”har en kaka” ”en påse 
pengar” ”… att kraven är svåra att åtgärda då de ofta handlar om ekonomiska 
resurser” 
 
Två av intervjupersonerna var relativt nöjda med de resurser de hade utifrån de 
ekonomiska resurser som fanns ”… jag tror aldrig man kan säga att man har nog – 

                                                 
41 Arbetsmiljöverket Inspektionsrapport (2003). 
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det behövs alltid mer” Resterande bedömde att det måste finnas fler resurser för att 
uppnå ställda krav. En av intervjupersonerna menade att det är lättare att få resurser 
till barn med begåvningshandikapp eller talsvårigheter än till de ”rörliga” pojkarna. 
Kravet som berörde ökade resurser/minskat antal arbetsuppgifter upplevdes av 
flertalet intervjupersoner att arbetsmängden snarare ökat än minskat.  
  

”Visst är tanken god men den är inte praktiskt genomförbar som 
skolan ser ut idag.” 
 

En av intervjupersonerna talar om att det har diskuterats att resurser ska anpassas 
men beroende på ekonomin i verksamheten har inget skett hittills.  
 

4.4.2 Prioritera arbetsuppgifter 

Samtliga intervjupersoner upplevde att kravet som rörde prioritering av uppgifter 
inte åtgärdats. Det finns ingen att välja bort samtidigt som att flertalet upplever att 
de fått ytterligare arbetsuppgifter som att lyssna av telefonsvarare och rapportera 
frånvaro. Samtliga bedömde att enda lösningen till detta krav är att försöka 
omfördela i arbetslaget. 
  

4.4.3 Socialt stöd 

Detta krav handlar om att skapa tidsmässiga utrymmen för lärare att kunna träffa 
varandra regelbundet i skolan. Effekter av detta krav var att flertalet av 
intervjupersonerna berättar om egna lösningar, som t.ex. att de förlänger skoldagen 
för att få tid att kunna träffas regelbundet. Andra skolor har dragit ner på antalet 
regelbundna träffar för att få mer frihet när det gäller den egna tiden. Vissa har med 
hjälp av rektorn hittat en modell som fungerar. Problematiken kan belysas med 
nedanstående citat;  
 

”Det här är något vi påtalat länge, då vi arbetar i arbetslag bestående 
av tre yrkeskategorier, förskollärare, pedagoger och lärare vi har ju inte 
samma arbetstider, eller arbetsförutsättningar. När barnen är färdiga 
hos mig går de till fritids… svårt att få in planeringstider där alla kan”  

 
Kravet som rör möjligheten att träffa rektor regelbundet upplevdes enligt följande:  
Två av intervjupersonerna berättade att deras rektor fanns tillgänglig dagligen och 
att det fanns ett nära samarbete. 
 

”Vikten av att rektorn är nära, du behöver aldrig gå och grubbla på 
något utan kan ta det direkt, hon/han finns här om inte idag så i 
morgon, det ger trygghet” 
”Rektorn har varit bra på att ta sig tid när det händer något, sedan har 
vi mycket kontakt över mailen, jag tycker hon har varit bra på det. 
Sedan finns det ju andra bitar, vi vill gärna att rektorn ska vara den 
här pedagogiska ledaren, komma in i verksamheten, där finns en hel 
del kvar att jobba med” 

  
Övriga intervjupersoner, som inte hade rektorn i närheten, saknade ledarskapet. En 
berättade att rektor var upptagen av mycket administrativt arbete. Den enda nära 
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kontakt de hade med rektorn var vid medarbetarsamtal en gång per år. Frånvaron av 
rektorn upplevdes negativt.  
 

 ”Ledarskapet är viktigt han ställer våran kompass, skolan får ingen 
tydlig inriktning om ledningen inte finns”  
 
”Vi är 40 -50 arbetstagare på en chef.”   

I samband med frågan om kraven går att omsätta praktiskt svarade allra flesta att 
detta inte var möjligt, inte fullt ut. 

” kan ibland vara knepigt att åtgärda då det ofta handlar om 
ekonomiska resurser” 
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4.5 Övrigt  
Återkoppling 
Endast en av intervjupersonerna berättade att de haft en återkoppling med 
Arbetsmiljöverket sedan inspektionen. De hade då en genomgång av kraven och såg 
att de hade samsyn. Resterande av intervjupersonerna hade inte fått någon 
återkoppling. 
 

”de har konstaterat de problem som finns men vad AV gör nu vet jag 
inte” 

 
SAM 
De flesta intervjupersonerna kände inte till SAM, flertalet frågade om vi menade 
MAJ, vilket visade sig vara Luleå kommuns gemensamma ledningssystem för Miljö 
Arbetsmiljö- och Jämställdhetsfrågor. Ett av skyddsombuden trodde att hon/han fått 
utbildning i SAM vid någon föreläsning och där en tjock pärm delades ut . 
 
Förväntningar och motivation  
På frågan vilka förväntningar skyddsombudet hade på inspektionen, varierade svaren 
från inga med en axelryckning till ”man hoppas ju att det ska komma upp i dagen och 
att få bena ut vad det är för bitar som brister mera klart och tydlig” och ”Att man ska 
få respons att det ska ske något”. 
 
Förbättringsförslag 
”Satsa på utbildning i arbetsmiljö” 
”Fler skyddsombud - svårare idag mer att göra” 
”Man måste koppla ihop de politiska besluten som tas mot de arbetsmiljöproblem 
som finns på skolorna” 
”Det är bra för politikerna om de får en ringklocka, man kan inte göra vilka 
neddragningar som helst utan att det får konsekvenser på den psykosociala och 
fysiska miljön.” 
”Om AV går in och informerar politikerna om den här rapporten så att den inte 
kommer igenom de tjänstemannafilter som alltid finns uppåt. Att det inte filtreras 
bort en massa och poleras i hörnen. Om AV går direkt tror jag de får en annan 
respons.” 
”Jag tror att många av åtgärderna och konsekvenserna friseras väldigt mycket innan 
de når politikerna.” 
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5 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur skyddsombuden upplevde en tillsyn från 
Arbetsmiljöverket med fokus på kommunikation. Kommunikationsprocessens olika 
faser utsätts lätt för störningar. Att kommunicera om den psykosociala arbetsmiljön 
utmanar kommunikationsprocessen ytterligare. Studien har delvis visat på upplevda 
svårigheter i kommunikationen vid delar av tillsynen.  
 

5.1 Tillsyn och kommunikation 
Inledningsvis kan konstateras att samtliga intervjupersoner upplevde att tillsynen var 
något positivt. Riksrevisionsverket har granskat Arbetsmiljöverkets tillsyn i sin 
rapport42 (2004) och konstaterar samma sak. Däremot visar rapporten att 66 % av 
skyddsombuden upplevde att arbetsplatsen inte hade förändrats efter inspektion av 
den psykosociala miljön. Det är rimligt att anta att tillsynen för med sig andra 
psykologiska faktorer som kan betyda att den positiva känslan uppstår. Det kan 
härledas till psykologiska grundbegrepp som bekräftelse samt att bli sedd och 
uppmärksammad, att någon bryr sig hur de har det på skolan.  

5.1.1 Inspektionsbesöket 

Vid själva inspektionsbesöket föreföll det som om skyddsombuden upplevde att 
kommunikationen fungerade bra och att samtalsklimatet var öppet. 
Kommunikationsstudier visar att direkta samtal – ansikte mot ansikte är mest 
effektiva. Fördelen är att sändaren får omedelbar återkoppling/feedback på 
informationen och att mottagaren är delaktig och kan i sin tur ställa frågor. 
Informationen blir på det viset rik på information. Avkodning och kodning 
synkroniseras bättre vid denna kanal.  
 
Själva begreppen som inspektion och inspektör upplevdes av vissa personer som att 
de skulle bli synad i sömmarna.  Detta kan antas leda till en försvarsställning bland 
aktörerna och som kan försvåra kommunikationen och påverka tillsynen. Det är 
viktigt att Arbetsmiljöverket framstår som en hjälp och ingen man ska dölja 
eventuella brister för. Inspektion, inspektör och skyddsombud känns för övrigt som 
förlegade namn som kan vara på sin plats att ändra, varför inte till tillsyn, 
arbetsmiljöcoach och arbetsmiljöombud?  
 

5.1.2 Inspektionsrapporten 

Inspektionsrapporten med innehållande inspektionskrav som först verkade tydlig 
blev vid närmare granskning och eftertanke något svårare att förstå. Där kan 
möjligen spåras problem med den komplexitet som härrör från det psykosociala 
begreppet. Det är många subjektiva begrepp som det handlar om t ex. hur ska man 
mäta arbetsmängd och psykisk belastning? Odefinierade begrepp gör också att varje 
person tolkar begreppet utifrån sin egen subjektiva bedömning. Avsaknaden av en 
definition i arbetsmiljölagen av psykosocial arbetsmiljö torde försvåra 
kommunikationen för alla inblandade aktörer. Att fråga en lärare om de förstår det 
lästa kravet kan vara en felkälla då denna fråga kan betraktas som en känslig fråga. 
Vidare ställdes frågan om kraven var tydligt formulerade och samtliga upplevde att 

                                                 
42 Riksrevisionsverket(2003) 
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så var fallet. Djupare analys av innebörd och omsättning av kraven i praktiken 
visade att det sig att de inte var så tydliga, framförallt inte de som innehöll subjektiva 
begrepp av psykosocial karaktär. Så gott som alla skyddsombud hade en egen 
definition av psykosocial arbetsmiljö även om andemeningen var densamma det 
handlade om samspelet mellan människor. 
Information som överförs genom en skriftlig kanal hamnar enligt Daft & Lengel 
(1986) modell i motsatsrelation till det direkta samtalet. Den skriftliga kanalen 
förmedlar information sämre, och det framkom även att återkoppling/feedback var 
det största problemet. Det visade sig att endast en av personerna hade fått en 
återkoppling på inspektionsmeddelandet, så att kraven kunde stämmas av och 
ventileras. De övriga upplevde att efter inspektionsrapporten hade det inte hänt 
något alls. De tycktes inte vara medvetna om var i tillsynsprocessen de befann sig 
eller vad som förväntas av dem nu. De flestas upplevelse tydde på att de inte befann 
sig i någon process alls. Sändaren, Arbetsmiljöverket, har många viktiga uppgifter i 
kommunikationsprocessen. De måste koda meddelandet på ett förstårligt sätt och 
också se till att det finns en kanal för återkoppling. Inom 
kommunikationsforskningen betonas vikten av återkoppling, vissa går så långt att de 
säger att ”utan återkoppling sker påverkan, men kommunikation uppstår inte”! 
Avsaknaden av en återkoppling/feedbackkanal mellan rektor, skyddsombud och 
Arbetsmiljöverket i detta sammanhang är negativt ur kommunikationssynpunkt och 
påverkar även själva tillsynen negativt. 
Om inspektionsrapporten ses ur ett responsperspektiv, dvs. hur mottagaren reagerar 
på meddelandet, är det värt att nämna att kommunikation inte alltid bör talas om i 
termer av lyckad och misslyckad. Utan istället i brister i mottagarens förmåga, 
kunskap eller motivation vilket gör att rapporten inte når önskat resultat. I stället för 
att förbättra kommunikationen kan ändrade arbetsrutiner och utbildning vara 
lösningen till effektivare respons. Tidspressen och arbetsbördan som vissa krav 
innehöll kan också vara en möjlig orsak till känslan av att det hela runnit ut i 
sanden. Enligt vissa motivationsteorier beror styrkan i motivationen både på 
attraktionsvärdet hos det förväntade utfallet och på förväntningarna på att lyckas nå 
fram. Resultaten visar att alla kände sig motiverade att åtgärda kraven, men däremot 
förväntade nästan ingen sig något egentligt utfall pga. resursbrist.43 
Informationsmängden i inspektionsrapporten upplevdes som omfattande av många 
av personerna. Enligt Kreps44 kan vi inte ta emot hur mycket information som helst. 
Omedvetet tar kognitiva processer överhand och vi börjar selektera informationen. 
Detta kan leda till att viktig information i rapporten sorteras bort. Det kan också 
tänkas att olika individer utifrån sin egen kognitiva referensram prioriterar 
informationen på olika sätt. Som en följd av detta kan ett möjligt antagande vara att 
det försvårar kommunikationsprocessen ytterligare och att aktörerna inte talar om 
samma saker. 
Resultaten som rörde överensstämmelse mellan de muntliga brister som påpekades 
vid tillsynen och de krav Arbetsmiljöverket ställde i inspektionsrapporten 
överensstämde i stora drag enligt personerna. Frågan känns i efterhand som att den 
var för generell för att bidra med relevant information.  
 

                                                 
43 Kaufmann & Kaufmann (2005) 
44 Kreps (1990) 
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5.1.3 Effekt 

Upplevda effekter relaterade till de krav som utfärdades var ringa. Vad som hade 
hänt var att åtgärds- och handlingsplaner fanns skrivna på vissa ställen. Många 
upplevde att de fortfarande arbetade med att hitta lösningar för att åtgärda kraven. 
Tyvärr talade flera om att det snarare hade lett till försämringar än till förbättringar. 
Resultaten visade att arbetsmängden snarare hade ökat än minskat. Behovet av 
socialt stöd som innebär att träffa lärare och rektor regelbundet ansågs betydelsefullt 
av alla. Däremot var det endast få skolor som hade den möjligheten. I den skola som 
hade den bästa arbetsmiljön (och där SAM också kunde skönjas som en naturlig del 
i den dagliga verksamheten) fanns rektor närvarande dagligen till skillnad från andra 
skolor som efterlyste stödet av rektorn och då även som en pedagogisk ledare för 
verksamheten. Närvaron av rektor antas främja en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren 
har enligt lag ansvar för arbetsmiljön och för att kunna bilda sig en verklig 
uppfattning om rådande arbetsmiljö borde en väl fungerade kommunikation mellan 
lärare/skyddsombud och rektor kunna krävas. Den vertikala kommunikationen 
försvåras av att rektorn inte finns närvarande. Ytterligare en svårighet är den policy 
som verkar råda inom skolan, dvs. att allt löses inom arbetslaget. Det verkar råda en 
medveten filtrering och flertalet ville inte belasta rektorn, de uttryckte en djup 
förståelse för rektorns situation. Detta verifierades även i teorierna om den vertikala 
kommunikationen där det bland annat talas om att ingen underordnad vill 
framställa sig själv eller sin överordnade i dålig dager. 45 
En anledning till problem i den nedåtriktade kommunikationen kan vara personliga 
ambitioner och privata mål hos chefer på mellannivå. Detta erhöll stöd i denna 
studie där det talades om att rektorns mål är att hålla budgeten och detta upplevde 
flertalet inte alltid som förenligt med de mål läraren arbetar efter. 
 

5.1.4 Sammanfattning 
Vid en tillsyn är det många faktorer som påverkar resultatet som exempelvis 
organisationens uppbyggnad, individens psykologiska processer och gällande 
lagstiftning. Kommunikation är inte ett mål utan ett medel som får dessa att 
samspela. Arbetsmiljöverket har sina regler och direktiv att följa. I den första delen 
av tillsynen, som innehöll besök, enkät och diskussion, fungerade 
kommunikationen bra. Därefter kom inspektionsrapporten och med tanke på dess 
omfattning och komplexitet var valet av kanal tveksamt. Arbetsmiljöverket kanske 
inte kan göra det på annat sätt men bör då vara medvetna om att behovet av snabb 
återkoppling är väldigt avgörande.  
 I bakgrunden till projektet ”Skola 2002” nämns balans mellan arbetskrav, 
individens inflytande och kontroll över sitt arbete som vital för att förebygga 
arbetsohälsa i arbetslivet. Det finns en uppenbar risk med Arbetsmiljöverkets krav 
och svårigheten med att omsätta dessa i verkligheten, då det skulle kunna upplevas 
som ytterligare krav, med låg möjlighet påverka och kontrollera.  
 
5.1.5 Framtida forskning  
 
En av personerna påtalade vikten av att personifiera konsekvenserna av 
neddragningar. Han menade att politiker talar om besparingar på 5 - 10 miljoner, 
och rektor pratar om 7,5 tjänster medan han anser att det som ska redovisas är att 

                                                 
45 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
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Pelle och Kristina inte får de resurser de behöver, vilket kan leda till att klassen blir 
stökigare och läraren som redan är deltidssjukskriven riskerar att bli 
långtidssjukskriven.  
Ämnet är intressant och nästa steg i forskningsproblemet skulle kunna vara att 
studera kommunikationen mellan alla aktörer och jämföra deras upplevelser av en 
tillsyn. 

5.2 Reliabilitet och validitet 
Studien har låg reliabilitet, då den baseras på ett litet antal intervjupersoner. Alla 
intervjutillfällen skedde på olika platser vid olika tillfällen. Intervjuerna var 
dessutom halvstrukturerade och det innebär att mätinstrumentet inte var desamma 
vi alla tillfällen. För att stärka reliabiliteten användes bandspelare och för att 
minimera problem som subjektiva bedömningar analyserades intervjuutskrifterna 
skilt från varandra. Kvale (1997) påpekar också att ”även om det är önskvärt att öka 
intervjuresultatens reliabilitet för att motverka godtycklig subjektivitet, kan en för 
stark tonvikt på reliabilitet motverka kreativitet och föränderlighet.”46 
Redan vid planeringsfasen av intervjuerna uppkom hot mot validiteten. Vissa av 
frågorna handlade om inspektionen som skedde för ett par år sedan. Tillsynen har 
visat sig vara en långdragen process men detta var den enda möjlighet att ta reda på 
effekten. Emellertid kan det ha lett till svårigheter för intervjupersonerna att minnas 
hur det verkligen var. För att underlätta gavs de tid och utrymme att läsa igenom 
kraven för att återkalla minnesbilder från tillsynen. Intervjuerna skedde dessutom på 
deras arbetsplatser i rollen som skyddsombud/lärare. Detta kan ha inneburit att i 
egenskap av den rollen och delaktig i tillsynsprocessen kan vissa frågor ha upplevts 
som känsliga. Studiens generaliserbarhet är ett annat mått på dess validitet. Då 
studien använde ett tillgänglighetsurval, har den också en låg generaliserbarhet. 

                                                 
46 Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur 1997) 
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Intervjuguide 

Skyddsombud 

Hur länge? 

Vad innebär det egentligen? 

Har ni fått någon speciell utb.  i arbetsmiljö? 

Tycker du att du får den tid det krävs att vara skyddsombud? 

 

Inspektion 

 hur kändes det? 

- Vad hade du för roll? 

- Hur upplevde du samtalsklimatet? 

- Lyssnade AI på dig? 

- Kunde man säga det man ville med AG där? 

- Upplevde du att de förstod vad du sa? 

- Fick ni en tydlig beskrivning av bristerna redan vid inspektionen? 

 

Inspektionsrapporten 

Hur upplever du inspektionsrapporten spontant ? 

 

Krav 

 

Innehållet  

Tycker du att kraven är tydligt formulerade? 

(Om inte vad är det som är otydligt?) 

Finns det ord eller begrepp du tycker är svåra i texten? 

Förstår du vad AI menar att ni ska göra för att åtgärda bristerna? 

 

Överensstämmelse 

 

Tycker du att det var det här ni pratade om och tog upp på inspektionen? 

 (Vad är det i så fall som skiljer sig?) 

Upplever du att det går det att omsätta dessa krav i verkligheten? 
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Effekt 

Har det hänt något som kan relateras till dessa krav? 

Har du fått vara delaktiga när dessa brister planerade att åtgärdas? 

Återkoppling efter inspektionsrapporten ?  

 

Psykosocial arbetsmiljö vad betyder det för dig? 

 

Vad hade du för förväntningar när du hörde om skola 2002? 

Kände/känner du dig motiverad att åtgärda kraven? 

Några andra effekter av det här miljöarbetet som varit?   

Har du några förslag till förbättringar, något som skulle underlätta? 

Något du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


